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İbrahimov, Eldar. Heydər Əliyev ideyaları yaşayır və zəfər çalır // Azərbaycan.-2019.-5 may.№98.-S.1,4.
Əlizadə, Akif. Elmin böyük təəssübkeşi // Azərbaycan.-2019.-5 may.-№98.-S.1,3.
Abdullayev, Rövnəq. Yeni neft strategiyasının banisi // Azərbaycan.-2019.-5 may.-№98.-S.6.
Ələsgərov, Fuad. Hüquqi, demokratik dövlət quruculuğunun müəllifi // Azərbaycan.-2019.-4
may.-№97.-S.1,3.
Qurbanov, Cavid. Azərbaycanı qlobal nəqliyyat-tranzit mərkəzinə çevirən strategiyanın
yaradıcısı // Azərbaycan.-2019.-4 may.-№97.-S.1,4.
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Əmirov, Natiq. Heydər ƏLİYEV: İki formasiya - Bir memar // Azərbaycan.-2019.-3 may.№96.-S.1,5.
Vəliyev, Ağalar. Azərbaycanın şərəf tarixinin müəllifi // Azərbaycan.-2019.-3 may.-№96.-S.1,6.
İsmayılov, Süleyman. Tarixə işıq salan fenomenal yaddaş sahibi // Xalq qəzeti.-2019.-2 may.№95.-S.1,3.
Əmiraslanov, Əhliman. Müstəqil Azərbaycan səhiyyəsinin qurucusu // Azərbaycan.-2019.-2
may.-№95.-S.1,4.
Qurbanov, Sadiq. Heydər Əliyevin hüquqi islahatlar strategiyası iqtisadi inkişafın mühüm
şərtidir // İki sahil. - 2019.- 17 aprel. - № 68. - S. 11.
Qələndərli, Nurlan. Naxçıvan Muxtar Respublikasının xilası və dirçəlişi xalqımızın Ümummilli
Lideri Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır: 14 mart 1991-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin
təşəbbüsü ilə Naxçıvan MR-in Ali Məclisi SSRİ-nin saxlanılmasına dair ümumittifaq
referendumunda Muxtar Respublikanın iştirak etməməsi barədə qərar qəbul edib // Yeni
Azərbaycan. - 2019.- 14 mart. - № 49. - S. 3.
Xudiyev, Nizami. Heydər Əliyev irsinin tədqiqinə layiqli töhfə // 525-ci qəzet. - 2019.- 12
fevral. - № 28. - S. 4.
Həmidov, Habil. Azərbaycanın müstəqilliyi, xalqın xoşbəxtliyi naminə fədakarlıq nümunəsi //
Xalq qəzeti. - 2018.- 16 dekabr. - № 284. - S. 3.
Əli Həsənov: Nə qədər Azərbaycan var, Heydər Əliyevin ideyaları yaşayacaq... / AZƏRTAC
// Xalq qəzeti. - 2018.- 13 dekabr. - № 281. - S. 3.
Cəfərov, Nizami. Müasir Azərbaycanın qurucusu və xilaskarı // Xalq qəzeti. - 2018.- 12 dekabr.
- № 280. - S. 6.
Məmmədzadə, İlham. Müasir milli ideologiyanın banisi // Xalq qəzeti. - 2018.- 12 dekabr. - №
280. - S. 8.
Dünyanın görkəmli dövlət və siyasi xadimləri ümummilli lider Heydər Əliyev haqqında //
Xalq qəzeti. - 2018.- 12 dekabr. - № 280. - S. 3.
Abutalıbov, Hacıbala. Ulu öndər Heydər Əliyev qüdrətli siyasətçi kimi güclü və inkişaf edən
Azərbaycan dövlətinin əsasını qoymuşdur // Yeni Azərbaycan. - 2018.- 12 dekabr. - № 235. - S.
6.
Heydər Əliyev siyasi kursu: sabitlik, güclü iqtisadiyyat və uğurlu xarici siyasətin
mükəmməl vəhdəti / Newtimes.az // Yeni Azərbaycan. - 2018.- 12 dekabr. - № 235. - S. 5.
Əhmədov, Tağı. Dünyanın ən böyük azərbaycanlısı // Azərbaycan. - 2018.- 12 dekabr. - № 280.
- S. 3.
Nəsirov, Elman. Siyasətdə Heydər Əliyev zirvəsi // Xalq qəzeti. - 2018.- 11 dekabr. - № 279. S. 4.
Mustafa, Nazim. Ulu öndər qaçqınların problemlərinin həllini əsas vəzifələrdən biri hesab edirdi
// Xalq qəzeti. - 2018.- 9 dekabr. - № 278. - S. 3.
Hacıyev, Qasım. Heydər Əliyev və Dağlıq Qarabağda Azərbaycanın suverenliyi uğrunda
mübarizə // Xalq qəzeti. - 2018.- 8 dekabr. - № 277. - S. 3.
Həsənov, Elşad. Heydər Əliyev ideyaları yaşayır və qalib gəlir // Respublika. - 2018.- 8 dekabr.
- № 275. - S. 1-2.
Yuri Lujkov: Heydər Əliyev böyük qəlbli insan idi // AZƏRTAC .- 2018.- 6 dekabr.
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Süleymanov, Mehman. Müstəqilliyimizin böyük xilaskarı, qüdrətli Ali Baş Komandan // Xalq
qəzeti. - 2018.- 6 dekabr. - № 275. - S. 5.; 7 dekabr. - № 276. - S. 2.
Nağıyev, Muxtar. Tarixi şəxsiyyət, əbədiyaşar Lider – Heydər Əliyev // Səs. - 2018.- 6 dekabr.
- № 231. - S. 7.
Abasquliyeva, Mehriban. Əbədiyaşar Lider, ölməz Şəxsiyyət! // Səs. - 2018.- 4 dekabr. - №
229. - S. 8-9.
Qəribov, Mahir. Heydər Əliyev müasir Azərbaycan dövlətinin banisidir İki sahil.-2018.-15
noyabr.-№216.-S.4.
Məmmədov, Səməndər. KREMLƏ SANCILMIŞ TÜRK BAYRAĞI // Ədalət.- 2018.- 12
oktyabr. - № 179. - S. 9-14.
Həbibbəyli, İsa. Yeni tarixi epoxa: idealdan gercəkliyə və böyük gələcəyə // Azərbaycan. 2018.- 3 oktyabr. - № 221. - S. 1,4-5.
Ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçilməsi
müasir müstəqil Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin ən mühüm səhifələrindən birini təşkil
edir // Yeni Azərbaycan. - 2018.- 1 sentyabr. - № 164. - S. 3.
Vəliyev, Həmid. Heydər Əliyev Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların maraqlarını həmişə
diqqətdə saxlayırdı // Xalq qəzeti.-2018.-5 avqust.-№173.-S.3.
Əhmədov, Namiq. Heydər Əliyevin Azərbaycana qayıdışı və Naxçıvan dövrü fəaliyyəti
mətbuatın yaddaşında // Xalq qəzeti.-2018.-24 iyul.-№162.-S.3.
Aydınoğlu, Tahir. Azərbaycanın siyasi tarixinin Heydər Əliyev mərhələsinin başlanğıcı // Xalq
qəzeti. - 2018.- 14 iyul. - № 154. - S. 4.
Qurbanlı, Mübariz. Zamanın fövqündə yaşayan lider // Azərbaycan.- 2018.- 14 iyul.- № 154.S. 1,3.
Həbibova, Ziyafət. Siyasi liderliyin Heydər Əliyev örnəyi // Xalq qəzeti. - 2018.- 30 iyun. - №
142. - S. 3.
Cəfərov, Nizami. Qurtuluş epopeyasının qəhrəmanı // Xalq qəzeti. - 2018.- 23 iyun. - № 137. S. 3.
Hacıyev, İsmayıl. Milli dövlətçiliyimizin xilaskarı // Xalq qəzeti. - 2018.- 15 iyun. - № 134. - S.
7.
Nəcəfov, Etibar. Heydər Əliyev və azərbaycançılıq məfkurəsi // Xalq qəzeti. - 2018.- 15 iyun. № 134. - S. 5.
Məhərrəmov, Abel. İnam və etimad ünvanı: Qurtuluşdan başlanan dinamik inkişaf strategiyası
davamlı uğurlara təminatdır // Azərbaycan. - 2018.- 15 iyun. - № 134. - S. 1,6.
Mustafayev, Şahin. Müasir Azərbaycanın xilaskarı və qurucusu // Azərbaycan. - 2018.- 15
iyun. - № 134. - S. 1,3.
Məmmədov, Nuru. Müstəqil Azərbaycan ulu öndərin şah əsəridir // Respublika. - 2018.- 15
iyun. - № 133. - S. 10.
Nağısoylu, Möhsün. Heydər Əliyev Azərbaycan dilinin böyük mühafizi, təbliğatçısı idi //
Azərbaycan. - 2018.- 14 iyun. - № 133. - S.10.
Muradova, Bahar. Azərbaycanın həqiqi müstəqilliyi Milli Qurtuluş Günündən başlayır //
Azərbaycan. - 2018.- 13 iyun. - № 132. - S. 4.
Quliyeva, Xatirə. Heydər Əliyevin Ulu öndərlik missiyası // Yeni Azərbaycan.-2018.-7 iyun.№108.-S.6.
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Nəsirov, Elman. Zəmanəmizin lideri // Xalq qəzeti. - 2018.- 12 may. - № 106. - S. 6.
Səfərova, Leyla. Heydər Əliyev və Azərbaycan dilinin inkişaf tarixi // İki sahil. - 2018.- 12 may.
- № 91. - S. 6.
Əmiraslanov, Əhliman. Heydər Əliyev ideyaları: tibb təhsili və səhiyyənin sabit inkişafının
təminatı // Xalq qəzeti. - 2018.- 11 may. - № 105.- S. 9.
Ulu Öndərin 95 illik yubileyi: tarixlə müasirliyin işığında / Newtimes.az // İki sahil. - 2018.9 may. - № 89. - S. 6-7.
Əlizadə, Akif. Əbədiyaşarlıq rəmzi // Azərbaycan .- 2018.- 9 may.- № 104.-S.1,5.
Hacıyev, İsmayıl. Dünya miqyaslı siyasətçi // Xalq qəzeti .- 2018.- 9 may.- № 104.-S.1.
Qarayev, Əbülfəs. Xalqın mədəniyyəti ilə iftixar duyan lider Xalq qəzeti .- 2018.- 9 may.- №
104.-S.3.
Nəcəfov, Etibar. Heydər Əliyev və Azərbaycanda etnik-mədəni müxtəlifliyin tənzimlənməsi //
Xalq qəzeti .- 2018.- 9 may.- № 104.-S.6.
Əsgərov, Ziyafət. Demokratik və bəşəri dəyərlərə sadiq müdrik rəhbər // Azərbaycan .- 2018.9 may.- № 104.-S.1,3.
Həsənov, Əli. Heydər Əliyev və milli dövlətçilik təlimi – azərbaycançılıq // Xalq qəzeti.-2018.8 may.-№ 103.-S. 3.
İsmayılov, Süleyman. Əsl müstəqilliyin banisi: Heydər Əliyev cümhuriyyət ideyalarını həqiqətə
çevirən ümummilli liderdir // Azərbaycan.-2018.- 8 may .-№ 103.-S.4.
Məmmədov, Fikrət. Ulu öndər Heydər Əliyevin irsi milli sərvətimizdir // Respublika. - 2018.8 may. - № 102. - S. 3.
Vəliyev, Xanlar. Heydər Əliyevin əbədiyaşar ideyaları bu gün də, sabah da Azərbaycanın
uğurlarının təminatçısıdır // Xalq qəzeti. - 2018.- 8 may. - № 103. - S. 4-5.
Şahbazov, Pərviz. Milli enerji strategiyasının yaradıcısı // Azərbaycan. - 2018.- 8 may. - №
103. - S. 5.
Rəhimzadə, Vüqar. Heydər Əliyevin liderlik fəlsəfəsinə müasir baxış // İki sahil.-2018.- 8 may.№ 88.-S. 12,16-18.
Paşazadə, Şeyxülislam Allahşükür. Ali mənəviyyat sahibi // Azərbaycan.-2018.-6 may.-№
102.-S.1-2.
Qurbanov, Cavid. Heydər Əliyev yolu // Azərbaycan.-2018.-6 may.-№ 102.-S.1-2.
Məhərrəmov, Abel. Ulu öndər xalqın, vətənin taleyini öz taleyinə çevirmişdi // Azərbaycan.2018.-6 may.-№ 102.-S.1,3.
Əliyeva, Jalə. Heydər Əliyev – Böyük azərbaycanlı // Xalq qəzeti. - 2018.- 6 may. - № 102. - S.
3.
Qasımov, Aydın. Əfsanəyə çevrilən dahi şəxsiyyət // Respublika. - 2018.- 6 may. - № 101. - S.
2.
Novruzov, Rafiq. Heydər Əliyevin təhsil siyasəti // Xalq qəzeti. - 2018.- 5 may. - № 101. - S. 7.
Əliyeva, Nurlana. Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyası // Azərbaycan.-2018.-5 may.-№ 101.S.1,8.
Seyidbəyli, Məryəm. SSRİ dövründə azərbaycanlı elitanın formalaşmasında Heydər Əliyevin
rolu // Xalq qəzeti. - 2018.- 4 may. - № 100. - S. 3.
Heydərov, Fəttah. Liderlik örnəyi // Azərbaycan. - 2018.- 4 may. - № 100. - S. 1,3.
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Həbibbəyli, İsa. Ədəbiyyatın yüksək amalı və böyük borcu // Azərbaycan. - 2018.- 3 may. - №
99. - S. 1,4.
Heydərov, Səyavuş. Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlərimiz // Səs.-2018.-3 may.-№85.S.8-9.
Süleymanov, Mehman. Heydər Əliyev və Azərbaycanda ordu quruculuğu // Azərbaycan
ordusu. - 2018.- 2 may. - № 33. - S. 1,3.
İbrahimov, Eldar. Heydər Əliyev ideyaları yaşayır və zəfər çalır // Azərbaycan. - 2018.- 2 may.
- № 98. - S. 1,5.
Hüseynzadə, Mehdi. Zamanın fövqündə dayanan dahi // Xalq qəzeti. - 2018.- 2 may. - № 98. S. 5.
Abbasov, Alıcan. Milli iqtisadiyyatımızda Heydər Əliyev islahatları: tənəzzüldən tərəqqiyə //
Xalq qəzeti. - 2018.- 1 may. - № 97. - S. 7.
Muradova, Bahar. Heydər Əliyev ideyalarının təntənəsi: müstəqil Azərbaycan yeni intibah
mərhələsində // Azərbaycan.-2018.-1 may.- № 97.-S.1,5.
Məmmədov, Novruz. Heydər Əliyev: dahi xilaskar və dövlət qurucusu // Yeni Azərbaycan.2017.-13 dekabr.- № 228.-S.4.
Mərdanov, Misir. Böyük rəhbərin həyat dərsləri // Azərbaycan.-2017.-12 dekabr.-№ 274.- S. 9.
İbrahimzadə, Fizuli. Tarix yazan qüdrətli şəxsiyyət: Heydər Əliyev şəxsiyyətinin sirrini, onun
xalqla bağlılığında axtarmaq lazımdır // Kaspi. - 2017.- 12 dekabr. - № 211. - S. 5.
Əfəndiyev, Timuçin. Heydər Əliyev fenomeni və milli mədəniyyətimiz // 525-ci qəzet. - 2017.12 dekabr. - № 277. - S. 5.
Novruzov, Siyavuş. Heydər Əliyevsiz 14 il: Ulu Öndərin zəngin dövlətçilik irsi əbədiyaşardır //
Səs. - 2017.- 12 dekabr. - № 227. - S. 4-6.
Məmmədova, Gülçöhrə. Azərbaycan təhsilinin memarı // Xalq qəzeti.-2017.-12 dekabr.№274.-S.7.
Ələkbərov, Əvəz. Heydər Əliyev: milli-mənəvi dəyərlərimiz və iqtisadiyyatımız // Xalq qəzeti.2017.-12 dekabr.-№274.-S.5.
Həbibbəyli, İsa. Heydər Əliyev dühasi: dahilik, zaman və müasirlik // Azərbaycan.-2017.-12
dekabr.-№274.-S.1,4.
Heydərov, Fəttah. AZƏRBAYCAN ZİRVƏSİ // Azərbaycan.-2017.-12 dekabr.-№ 274.- S.
1,3.
Bayramov, Həsən. Ümummilli lider Heydər Əliyevin əziz xatirəsi qədirbilən xalqımızın
qəlbində əbədi yaşayacaq // Xalq qəzeti.-2017.-9 dekabr.-№272.-S.2.
Möhbalıyev, Səttar. İdeyaları əbədi yaşayan lider // Xalq qəzeti.-2017.-6 dekabr.-№269.-S.3.
Azərbaycan neft sənayesinin tərəqqisi ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır // İki sahil.2017.- 8 noyabr.- № 204.- S. 22-25.
Anar. Cildlərə sığmayan ömürlər // 525-ci qəzet. - 2017.- 28 oktyabr. - № 197. - S. 10.
Həmidova, Sona. Xalqın mənəvi dəyərlərinin qoruyucusu və hamisi - Ulu Öndər Heydər Əliyev
// Səs. - 2017.- 24 oktyabr. - № 193. - S. 5.
Əzizli, Bəxtiyar. Bakı Metropoliteninin inkişafında Heydər Əliyev dövrü // Azərbaycan.-2017.18 oktyabr.-№228.-S.5.
Əlizadə, Əlixan. Dövlət müstəqilliyimizin təminatçısı // Respublika.-2017.-18 oktyabr.-№227.S.9.
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Heydər Əliyev.
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Hacalıyev, Elnur. Heydər Əliyev kursu dövlət müstəqilliyinin təminatçısıdır // Azərbaycan.2017.- 18 oktyabr.- № 228.- S.1,3.
Mirzəbəyli, İttifaq. 993-cü il oktyabrın 3-də xalqımız öz gələcəyini ulu öndər Heydər Əliyevə
etibar etmişdir: Müasir Azərbaycanın uğurları məhz həmin tarixi gündən başlanır //Xalq qəzeti.2017.-3 oktyabr.-№215.-S.9.
Ulu Öndər multikulturalizm siyasətini demokratik inkişafın ayrılmaz tərkib hissəsi hesab
edirdi // Paralel.– 2017.- 9-11 sentyabr. – № 157. – S. 10.
Musayev, Hümmət. Müstəqil Azərbaycanın sərhəd mühafizəsinin təşkili, yaradılması və
inkişafı ulu öndər Heydər Əliyevin adi ilə bağlıdır // Respublika.-2017.-16 avqust.- № 177. - S.
1-2.
Feyziyev, Cavanşir. Milli dövlətçilik tariximizdə möhtəşəm Qayıdış // Xalq qəzeti.-2017.-15
iyun.-№128.-S.5.
Məhərrəmov, Abel. Azərbaycanın simvolu // Azərbaycan.-2017.-15 iyun.-№128.-S.7.
Kərimov, Əyyub. Heydər Əliyev və Azərbaycan dövlətçiliyi // Xalq qəzeti.-2017.-15 iyun.№128.-S.4.
Mədətli, Eynulla. Tarixi şans // Azərbaycan.-2017.-15 iyun.-№128.-S.10.
Şəkərəliyev, Arif. Heydər Əliyevin sabitlik və inkişaf strategiyası // Xalq qəzeti.-2017.-15 iyun.№128.-S.6.
Qasımov, Cəlal. Ulu öndər Heydər Əliyevin xilaskarliq missiyası // Respublika.-2017.-15 iyun.№128.-S.8.
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Azərbaycan dövlətçiliyinə xidmət nümunəsi
İsmayıl Hacıyev,
AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik
Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Azərbaycan öz tarixinin çətin günlərini yaşayırdı. İşğalçı
ermənilər tərəfindən blokadaya alınmış Naxçıvan daha ağır vəziyyətdə idi. Yollar bağlanmış, əlaqələr
kəsilmiş, insanların yaşaması üçün vacib olan zəruri vasitələr problemə çevrilmişdi. Məhz belə bir
zamanda dünya şöhrətli siyasətçi, qüdrətli dövlət xadimi Heydər Əliyev Moskvadan Naxçıvana qayıtdı.
Azərbaycanın və Naxçıvanın qanunverici orqanlarına deputat seçilən, sonra isə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri olan Heydər Əliyevin bütün fəaliyyəti muxtar respublikanın düşdüyü
ağır vəziyyətdən çıxarılmasına, təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə və inkişafına yönəlmişdi. Qarşıya
qoyulan bütün məsələlər ulu öndər Heydər Əliyev uzaqgörənliyi, müdrikliyi, cəsarət və qətiyyəti sayəsində
həll edildi. Naxçıvan qorundu, onun düşmən əlinə keçməsinə imkan verilmədi.
Dahi şəxsiyyətin Naxçıvanla bağlı arzuları, quruculuq xəttinin davamı sonrakı dövrlərdə də muxtar
respublikanın inkişafını təmin etdi. Həmin illərdə ulu öndər Heydər Əliyevlə birgə işləyən Vasif Talıbov bu dahi
insanın zəngin dövlətçilik təcrübəsindən, idarəçilik bacarığından, qətiyyətli mövqeyindən faydalanmış,
dövlətçilik dərsi keçmişdir. Elə bunların nəticəsi idi ki, Vasif Talıbov 16 dekabr 1995-ci ildə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin sessiyasında muxtar dövlətin başçısı seçildi. Ali Məclisin Sədri gələcək fəaliyyət
proqramından danışarkən bildirdi: “Mənim ayrıca bir fəaliyyət proqramım olmayacaqdır. Fəaliyyətimi görkəmli
dövlət xadimi Heydər Əliyevin dövlətçilik proqramının Naxçıvanda dönmədən həyata keçirilməsinə həsr
edəcəyəm. Bütün qüvvə və bacarığımı Naxçıvanın çiçəklənməsinə sərf edəcəyəm, ordu quruculuğu, təhsil,
intellektli və vətənpərvər gəncliyin yetişdirilməsi fəaliyyətimdə üstün istiqamət olacaq”.
Həmin tarixi hadisədən 25 il keçmişdir. İyirmi beş ildə Naxçıvanda həyati əhəmiyyətli elə işlər görülüb
ki, tarixin heç bir mərhələsini bu illərlə müqayisə etmək mümkün deyildir. Əsrin dörddə birində bir əsrlik uğurlar
əldə edilmiş, ölçüyəgəlməz müsbət dəyişikliklər baş vermişdir. Belə ki, Vasif Talıbov Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçildikdən sonra qısa müddət ərzində muxtar respublikanın həyatının bütün
sahələrində əsl canlanma müşahidə olunmağa başladı. İctimai-siyasi mühit sağlamlaşdırıldı. Quruculuq və abadlıq
işləri geniş vüsət aldı. Bütün bunlar Ali Məclis Sədrinin əldə etdiyi təcrübənin və coşqun fəaliyyətinin nəticəsi
idi.
Muxtar respublikanın həyatında baş verən dəyişikliklər, sabitləşmə və canlanma ilk növbədə ümummilli
lider Heydər Əliyevin o zaman Azərbaycanda həyata keçirdiyi mütərəqqi islahatların tərkib hissəsi və məntiqi
davamı olmaqla yanaşı, ulu öndərin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövründə işləyib hazırladığı muxtar
respublikanın uzun müddətdə hesablanmış inkişaf proqramına dönmədən əməl edilməsinin, onun icrasının uğurla
həyata keçirilməsinin nəticəsi idi.
Ulu Öndərin Naxçıvana ilk səfərində Naxçıvanın yeni rəhbərliyi tərəfindən qısa müddət ərzində muxtar
respublikada həyata keçirilmiş müsbət dəyişikliklərin şahidi olmuş, onları yüksək qiymətləndirərək demişdir:
“...Muxtar respublikada işlər normal vəziyyətdədir. Görürəm ki, qısa müddətdə Naxçıvanda çox işlər görülübdür...
Çox məmnunam ki, Azərbaycanın müstəqilliyi yolunda yenə də Naxçıvan dayaqdır... Əminəm ki, bundan sonra
da dayaq olacaqdır”.
Sonrakı illərdə də Azərbaycan dövlətinin böyük qayğısı nəticəsində blokada şəraitində fəaliyyət göstərən
Naxçıvan Muxtar Respublikasında bütün sahələrdə yüksək inkişafa, tərəqqiyə nail olunması, böyük quruculuq
işlərinin uğurla həyata keçirilməsi Muxtar Respublika Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun işə bələdliyi,
məqsədyönlü, qətiyyətli fəaliyyətinin və idarəçilik bacarığının sayəsində mümkün olmuşdur.
Ali Məclisin Sədri muxtar respublikanın hərtərəfli inkişafına ciddi fikir verməklə yanaşı, diyarın geosiyasi
vəziyyətini və gənc nəslin təlim - tərbiyəsini nəzərə alaraq ordu quruculuğu və təhsil məsələlərini fəaliyyətində
prioritet sahə adlandırmışdır. Muxtar dövlətin rəhbəri fəaliyyəti dövründə ardıcıl olaraq bu sahələrin inkişafına
daha çox diqqət yetirmiş, nəticədə yüksək uğurlar qazanılmışdır. Azərbaycan dövlətinin böyük qayğısı və Muxtar
Respublika Ali Məclisi Sədrinin ciddi səyləri nəticəsində Naxçıvanda yaradılmış ordu hissələri ölkəmizin hərbi
qüdrətinin artırılmasında, müdafiəsinin və təhlükəsizliyinin təşkilində peşəkar keyfiyyətləri ilə diqqəti cəlb edir.
Təsadüfi deyildir ki, Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun hərbi hissələri muxtar respublikanın ərazisinin
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qorunmasındakı xidmətləri ilə yanaşı, İkinci Qarabağ döyüşlərində də əsl rəşadət və vətənpərvərlik nümunəsi
göstərmişdir. Bunları nəzərə alan Prezident İlham Əliyev demişdir: “...Əziz naxçıvanlıları da bu hadisə
münasibətilə təbrik etmək istərdim. Bildirməliyəm ki, naxçıvanlılar da Qarabağ müharibəsində digər bütün
bölgələrdən olan vətəndaşlar kimi fəal iştirak ediblər. İndi müharibə başa çatır, bu günə qədər açıqlanmayan bəzi
məsələlər də üzə çıxacaq və hər kəs biləcək ki, başqa bütün bölgələrdən olan hərbiçilərlə bərabər, naxçıvanlılar
da böyük qəhrəmanlıq göstəriblər və torpaqlarımızın azad edilməsi işində fədakarlıq göstəriblər, şəhidlər
veriblər”.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişafında 1995-2020-ci illərin xüsusi yeri vardır. Bu illərdə muxtar
respublikanın həm iqtisadi, həm də sosial həyatında baş verən dəyişikliklər yüz illik inkişafa bərabərdir. Kənd və
şəhərlərimizin abadlaşdırılması, inzibati binaların, sosial obyektlərin tikilməsi, tarix və mədəniyyət abidələrinin
bərpası, yolların çəkilməsi, səliqə və sahmanın ən yüksək səviyyədə olması, insanların rifah halının yaxşılaşması
Naxçıvan Muxtar Respublikasının bugünkü mənzərəsinin təsdiqidir. Ali Məclis Sədrinin qətiyyətli mövqeyi,
yüksək idarəetmə bacarığı, ulu öndər Heydər Əliyev siyasətinə sədaqəti və əzmkarlığı Naxçıvanımızın inkişafının
əsas səbəbidir. Naxçıvan Muxtar Respublikası 2017 və 2018-ci illərdə ölkəmizin regionları arasında birincilik
qazanmış, 18 parametr üzrə lider olmuşdur. Ümumi daxili məhsulun artması, yeni istehsal müəssisələrinin
yaradılması, ərzaq və enerji təhlükəsizliyinin həlli, ixrac yönümlü məhsulların istehsalı muxtar respublikanın
yüksək iqtisadi potensialından xəbər verir.
Muxtar respublikada aparılan quruculuq tədbirləri, iqtisadi və sosial sahələrdəki irəliləyişlər diyarı
Azərbaycanın ən qabaqcıl, inkişaf etmiş bölgəsinə çevirmişdir. Sənayedə, tikintidə, kənd təsərrüfatında,
iqtisadiyyatda, sosial həyatın bütün sahələrində analoqu olmayan uğurlar qazanılmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında ulu öndər Heydər Əliyev yolunun uğurla davam etdirilməsi
nəticəsində Naxçıvan tamamilə dəyişilmiş, yenidən qurulmuş, müasir bir diyara çevrilmişdir. Ali Məclis Sədrinin
Ümummilli Liderimizin dövlətçilik ideyalarına sədaqəti, ardıcıl və yorulmaz fəaliyyəti sayəsində regionda əldə
edilmiş mühüm nəticələr əslində Azərbaycanın tərkibində yeni bir Naxçıvan ərsəyə gətirmişdir.
Muxtar respublikada ümumi daxili məhsul 1994-cü ildə 37,3 milyon manat olduğu halda 2009-cu ildə
973,6 milyon manata yüksəlmişdir, yəni 26,1 dəfə artmışdır. 2010-cu ildə muxtar respublikanın tarixində ilk dəfə
olaraq ÜDM-un həcmi 1 milyard manat səviyyəsini keçmişdir. Həmin dövrdə adambaşına düşən ÜDM-in həcmi
isə 21,5 dəfə artaraq 113,4 manatdan 2434,7 manata çatmışdır. 2011-ci ildə ÜDM-in həcmi 1995-ci ilə nisbətən
38 dəfə artmışdır. 2015-ci ildə ÜDM istehsalı 1995-ci ildəkinə nisbətən 56,4 dəfə artaraq 2,5 milyard manat təşkil
etmiş, hər bir nəfərə düşən ÜDM istehsalı 42 dəfə artmışdır. 2019-cu ildə ÜDM-in həcmi əvvəlki illə müqayisədə
1,5 faiz artaraq 2,8 milyard manatdan çox olmuşdur. 2020-ci ilin ilk yarımilində ÜDM istehsalı 1 milyard 310
milyon manatı ötmüşdür.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının ümumi inkişafında sənayenin öz payı vardır. Ötən əsrin 90-cı illərin
ortalarında muxtar respublikada 56 sənaye müəssisəsi mövcud olmuşdur.
Muxtar respublika rəhbərinin bu sahəyə ciddi diqqət yetirməsi sayəsində 1999-cu ildə 63 sənaye
müəssisəsi fəaliyyət göstərmiş, sənaye müəssisələrində 2,9 milyon manatlıq məhsul istehsal edilmişdir. Muxtar
respublikada geniş sənayeləşmə proqramları həyata keçirilir. Nəticədə sənayenin yeni sahələri, sənaye məhəlləsi
yaradılır. 2000-2005-ci illər ərzində muxtar respublika sənayesində 229 yeni təsərrüfat subyektinin fəaliyyətə
başlaması öz növbəsində bu dövr ərzində sənaye məhsulu həcminin 3 dəfə artmasına zəmin yaratmışdır. 2005-ci
ildə 41,2 milyon manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2010-cu ildə sənaye müəssisələrinin sayı 423-ə
çatmışdır. Bu müəssisələr 318,6 milyon manatlıq məhsul istehsal etmişdir. İşçilərin sayı 12.855-ə çatmışdır. 2015ci ildə 917 milyon manatlıq, 2020-ci ilin I yarısında isə 561,6 milyon manatlıq sənaye malları istehsal olunmuşdur
ki, bu bir il öncəki göstəricini bir faiz üstələyib. Sənaye məhsulu istehsalının 96,3 faizini malların, 3,7 faizi isə
xidmətlərin payına düşür. İstehsal olunan sənaye məhsullarında özəl bölmənin payı 94,2 faiz təşkil edir ki, bu da
ölkənin digər iqtisadi rayonları ilə müqayisədə ən yüksək göstəricidir. Sənayedə istehsalın həcminin artması
nəticəsində 2020-ci ilin yanvar-iyun aylarında 152,2 milyon ABŞ dolları dəyərində sənaye məhsulları ixrac
olunub. Təsadüfi deyildir ki, 2020-ci il muxtar respublikada “İxrac ili” elan olunub.
Sənayenin inkişafında emal sənayesinin də özünəməxsus rolu vardır. 2017-ci ildə istehsal edilmiş sənaye
məhsulunun 95 faizi emal sənayesinin payına düşmüşdür. Beşinci çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin yeddinci sessiyasında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov
demişdir: “Həyata keçirilən tədbirlər, yeni emal müəssisələrinin fəaliyyətə başlaması sənaye sahəsində inkişafa
əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. Əvvəllər aqrar münasibətlərin üstünlük təşkil etdiyi muxtar respublikada artıq bir
neçə ildir ki, ümumi daxili məhsulda istehsal həcminə görə sənaye ilk yeri tutur. Cari ildə də bu tendensiya
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qorunmuş, istehsal edilən sənaye məhsulunun həcmi kənd təsərrüfatı məhsulunun həcmini 2,3 dəfə üstələyərək
880 milyon manata yaxın olmuşdur”.
Kənd təsərrüfatı muxtar respublika iqtisadiyyatının mühüm sahələrindən biridir. O, əhalinin ərzaq
məhsullarına, emal sənayesi sahələrinin xammal və materiallara olan tələbatının ödənilməsində mühüm yer tutur.
Muxtar respublikada il ərzində yaradılan əlavə dəyərin orta hesabla üçdə bir hissəsi kənd təsərrüfatının payına
düşür.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadiyyatında kənd təsərrüfatı həmişə öncül mövqeyə malik
olmuşdur. Muxtar respublikada əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş aqrar islahatların
ardıcıl həyata keçirilməsi, kənd təsərrüfatında aparılan struktur dəyişiklikləri aqrar bölmənin inkişafı üçün
möhkəm zəmin yaratdı.
1999-cu ildən başlayaraq muxtar respublikada əkin sahələrinin ümumi sahəsi artmağa başladı. Əkin
sahələri 2003-cü ildə 1990-cı ilə nisbətən 3,2, 1995-ci ilə nisbətən isə 49 faiz artmışdır. Bu artım əsasən birillik
əkmələr hesabına olmuşdu. 2000-ci ildə muxtar respublikada torpaq islahatı başa çatdırılmış, 72758 ailəyə 56372
hektar torpaq sahəsi verilmişdir.
2000-ci ildə muxtar respublikada kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar 148,4 min hektar olmuşdur. 2019cu ildə 62,9 min hektarda, 2020-ci ildə isə 63,4 min hektarda əkin aparılmışdır. 2019-cu ildə 507 milyon 641 min
manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edilmişdir. Həmin ildə taxıl istehsalı 102 min 984 ton olmuşdur.
Kənd təsərrüfatının inkişafı meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin təkmilləşdirilməsi və inkişafından
xeyli dərəcədə asılıdır. Muxtar respublikada bu istiqamətdə ardıcıl tədbirlər görülür. 1996-2005-ci illər ərzində
37 yeni nasos stansiyası tikilmiş, 239-dan artıq nasos stansiyalarında təmir işləri aparılmış, 234-dən artıq
subartezian quyuları qazılmış, region üçün ənənəvi su mənbəyi olan bir çox kəhrizlər yenidən bərpa olunaraq
istifadəyə verilmişdir. Sonrakı illərdə də meliorasiya-irriqasiya işləri davam etdirilmişdir.
Muxtar respublikada istifadəyə verilən su anbarları və başqa əhəmiyyətli suvarma obyektləri məhsuldar
qüvvələrin inkişafında mühüm rol oynayır. Görülən tədbirlərin nəticəsidir ki, muxtar respublika ərazisində Araz
Su Anbarı istisna olmaqla, ümumi həcmi 303,52 milyon kubmetr olan irili-xırdalı istismar edilən 31 su anbarı
mövcuddur.
Muxtar respublikada su itkisinin qarşısını almaq, suvarmanı yaxşılaşdırmaq, istifadə olunmayan torpaq
sahələrini əkin dövriyyəsinə daxil etmək məqsədilə qapalı suvarma şəbəkələri tikilmiş, drenaj xətləri çəkilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının kənd təsərrüfatının inkişafında heyvandarlığın xüsusi rolu vardır.
Muxtar respublika rəhbərliyinin apardığı məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində bu sahədə də böyük nailiyyətlər əldə
edilmişdir. 1994-cü ilə nisbətən 1998-ci ildə iribuynuzlu mal-qaranın, o cümlədən inək və camışların sayı müvafiq
olaraq 24 faiz, qoyun və keçilərin sayı 46 faiz artmışdır. 2019-cu ildə iribuynuzlu mal-qaranın sayı 119,8 min baş
olmuşdur. 2000-ci ildə xırdabuynuzlu heyvanların sayı 425,4 min baş olduğu halda, 2019-cu ildə 741,2 min başa
çatmışdır. 2018-2019-cu illərdə 9 heyvandarlıq təsərrüfatı yaradılmışdır.
Muxtar respublikada quşçuluq, balıqçılıq, arıçılığın inkişafına da diqqət yetirilmiş, heyvandarlıq,
quşçuluq, balıqçılıq və arıçılıq məhsullarının istehsalı ilbəil artmışdır.
Muxtar respublikada iqtisadi sahədə əldə olunmuş nailiyyətlər 1995-ci ildən başlayaraq tikinti-quruculuq
və abadlıq sahəsində də əsaslı işlər görməyə şərait yaratmışdır. Yeni və müasir bir Naxçıvan qurulmuş, quruculuq
və abadlıq işləri muxtar respublikanın paytaxtı ilə yanaşı, ən ucqar sərhəd kəndlərini də əhatə etmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2000-ci ildə 12,4 milyon manatlıq, 2005-ci ildə 102 milyon manatlıq,
2010-cu ildə 501 milyon manatlıq, 2019-cu ildə 697,7 milyon manatlıq tikinti-quraşdırma işləri görülmüşdür.
2019-cu ilə qədər muxtar respublikada 562 inzibati bina, 284 təhsil, 491 mədəniyyət obyekti, 285 səhiyyə
müəssisəsi, 171 nasos stansiyası, 416 subartezian quyusu, 181 körpü, 982 istehsal və xidmət obyekti, 52 idman
obyekti, əlil, məcburi köçkün, qaçqın, şəhid ailələri üçün 516 fərdi ev tikilmiş və ya əsaslı təmir olunmuşdur. Son
illər ərzində 4 qəsəbə, 151 kənd mərkəzi istifadəyə verilmişdir.
1995-2020-ci illər Naxçıvan Muxtar Respublikanın həyatına iqtisadi inkişafın daha da sürətləndirilməsi,
sosial-mədəni yüksəliş dövrü kimi daxil olub. Bu yüksəliş, tərəqqi ümummilli lider Heydər Əliyevin inkişaf
strategiyasının muxtar respublika rəhbərliyi tərəfindən uğurla həyata keçirilməsinin sayəsində baş vermişdir.
Muxtar Respublika Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov isə bu amili, Ümummilli Liderimizin dövlətçilik
siyasətinin ana xəttini təşkil edən quruculuq missiyasının ölkəmizin bütün regionlarında olduğu kimi, muxtar
respublikanın həyatında da başlıca hərəkətverici qüvvəyə çevrilməsi, iqtisadiyyatın sabitləşdirilməsi
istiqamətində aparılan səmərəli tədbirlərlə əlaqələndirmişdir.
İqtisadi inkişafın və sosial tərəqqinin təmin olunmasında nəqliyyat sektoru mühüm rol oynayır. Son
dövrlər muxtar respublikada bu mühüm sahənin inkişafı istiqamətində genişmiqyaslı quruculuq tədbirləri həyata
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keçirilmiş, müasir avtomobil yolları salınmış, hava və dəmir yolu nəqliyyatının infrastruktur təminatı
yaxşılaşdırılmışdır.
Nəqliyyat sahəsində çox böyük işlər görülmüş, Beynəlxalq Hava Limanı istifadəyə verilmiş, son 15 ildə
2 min km-dən çox yeni avtomobil yolları salınmışdır. 2020-ci ilin birinci yarısında muxtar respublikada nəqliyyat
sektorunda 7 milyon 562 min ton yük, 47 milyon 165 min 400 sərnişin daşınmışdır.
Müasir dövrdə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları hər bir ölkənin sosial-iqtisadi həyatına geniş
nüfuz etmişdir. Ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, muxtar respublikamızda da bu sahəyə daim diqqət və qayğı
ilə yanaşılır, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsi sürətlə inkişaf etdirilir.
Cənubi Koreyanın “DEU Telekom” şirkəti ilə bağlanılmış müqaviləyə əsasən telekommunikasiya
sistemində yenidənqurma işləri aparılmış, ciddi nəticələr əldə edilmişdir. Belə ki, 35 mindən yuxarı elektron tipli
xətt və nömrə, eyni zamanda mobil telefon şəbəkəsi istifadəyə verilmişdir. 2015-ci ildə muxtar respublika üzrə
fərdi kompüterlərin sayı 303 minə çatmış, internetdən istifadə edənlərin sayı 353 mindən çox olmuşdur.
2020-ci ilin birinci yarısında muxtar respublikada informasiya və rabitə xidmətlərinin dəyəri 2019-cu ilin
müvafiq dövründəki göstəricini 3,1 faiz üstələyərək 27 milyon 615 min 800 manat olmuşdur.
Naxçıvanda elektrik enerjisi sahəsində də böyük işlər görülüb. Əgər 2003-cü ildə muxtar respublikada bir
elektrik stansiyası var idisə, hazırda 9 elektrik stansiyası mövcuddur ki, bunun da 6-sı bərpaolunan enerji
sistemləridir. Əgər 2003-cü ildə muxtar respublika 1 milyard kilovatsaata yaxın enerji idxal etmişdirsə, 2018-ci
ildə 35 milyon kilovatsaata yaxın enerji ixrac edibdir. 2 yeni SES tikilməkdədir: Ordubad və Tivi Su Elektrik
stansiyaları. Üçüncü bir SES-in Əlincəçay üzərində tikilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bir neçə Günəş Elektrik
Stansiyası tikilmişdir.
Son 25 ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının elə bir sahəsi yoxdur ki, orada dayanıqlı inkişaf təmin
edilməmiş olsun. Muxtar respublikada 17 min hektardan çox sahədə yaşıllıqlar, meşə massivləri, meyvə bağları
salınıb. Yaşıllıqların ümumi sahəsi 0,6 faizdən 20 faizə qədər artmışdır.
İqtisadi sahədə olduğu kimi, sosial sahədə də çox böyük nailiyyətlər əldə edilmişdir. Muxtar respublika
sakinləri gündəlik həyatlarında bunu hiss edirlər: Əməkhaqqı və pensiyalar, yeni iş yerlərinin açılmasında, əhali
gəlirlərinin yüksəlməsində, mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşmasında, yaşayış şəraitinin artmasında və başqa
sahələrdə.
Əhalinin tələbatını ödəmək üçün 2010-cu ildə muxtar respublikada 108 növdə, 319 çeşiddə ərzaq, 184
növdə, 461 çeşiddə qeyri-ərzaq olmaqla, cəmi 292 növdə, 780 çeşiddə məhsul istehsal olunmuşdur. 2019-cu ildə
383 növdə məhsul istehsal olunmuş, 350 növdə məhsula olan tələbat isə tamamilə yerli istehsal hesabına ödənilir.
Xalqların və dövlətlərin sürətli inkişaf yolu təhsildən keçir. Təsadüfi deyildir ki, hələ vaxtı ilə ulu öndər
Heydər Əliyev cəmiyyət həyatında təhsilin rolunu yüksək qiymətləndirərək demişdir ki, “Təhsil millətin
gələcəyidir”. Ölkə Prezidenti İlham Əliyev təhsilə “Azərbaycanın gələcəyini müəyyən edən prioritet sahə” kimi
yüksək dəyər vermişdir. Ali Məclisin sədri Vasif Talıbov təhsilin əhəmiyyətindən bəhs edərək göstərir: “Təhsil
elə səviyyədə olmalıdır ki, o, insanlara yeni texnologiyaları çevik mənimsəmək, əmək bazarında və şəxsi həyatda
layiqli yer tutmaq, sağlam həyat tərzi, ətraf mühitə və cəmiyyətdə gedən proseslərə münasibətdə düzgün mövqe
seçmək imkanı yaratsın”.
Muxtar respublikada təhsilin bütün pillələri üçün şərait yaradılmış, onların maddi-texniki bazası
möhkəmləndirilmiş, hər cür qayğı ilə əhatə olunmuşdur. Muxtar respublikada 215 ümumtəhsil, 6 peşə və peşə
tədrisi mərkəzi, 19 məktəbəqədər, 44 məktəbdənkənar tərbiyə və təhsil müəssisəsi, 27 uşaq musiqi, incəsənət və
bədii sənətkarlıq məktəbi, Heydər Əliyev adına Hərbi Lisey, Şərur şəhər Fizika-riyaziyyat təmayyüllü Lisey
fəaliyyət göstərir. Ümumtəhsil məktəblərində 50590 şagird təhsil alır, onların təlim-tərbiyəsi ilə 6751 müəllim
məşğul olur. Yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında 3 kollecin və 3 ali təhsil müəssisələrinin böyük rolu
vardır. Ali təhsil müəssisələrində 94 ixtisas üzrə 8194 tələbə təhsil alır ki, onların təlim-tərbiyəsi ilə 631 professormüəllim heyəti məşğul olur.
Son 25 ildə muxtar respublikada elmin inkişafı üçün lazımi şərait yaradılmış, elmi müəssisə təsis
edilmişdir. Ali Məclis Sədrinin təşəbbüsü, ulu öndər Heydər Əliyevin Sərəncamı ilə 2002-ci ildə Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi yaradılmışdır. Naxçıvan Bölməsinin elm sahəsində respublikada
qabaqcıl yerlərdən birini tutması, Naxçıvanın elm mərkəzi kimi tanınması Ali Məclis Sədrinin həmin istiqamətdə
apardığı ardıcıl siyasətin, göstərdiyi böyük diqqətin və qayğının nəticəsidir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədri yanında “Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi”nin, Bilik
Fondunun, Elmin İnkişafı Fondunun yaradılması da elmə və təhsilə göstərilən yüksək dövlət qayğısının daha bir
ifadəsidir. Elmə göstərilən qayğı elmi potensialın artmasına səbəb olmuşdur. Hazırda muxtar respublikada 7 nəfər
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AMEA-nın üzvü, 28 nəfər elmlər doktoru, 251 nəfər fəlsəfə doktoru fəaliyyət göstərir, onlardan 24 nəfəri
professor, 194 nəfəri dosent elmi adını daşıyır.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında mədəniyyətə, milli-mənəvi dəyərlərə, tarixi irsə böyük diqqət yetirilir,
onların inkişafı və qorunması üçün lazımı tədbirlər hazırlanıb həyata keçirilir. Ali Məclis Sədrinin 6 dekabr 2005ci il tarixli Sərəncamı ilə muxtar respublika ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin pasportlaşdırılması işinə
başlanılmış, bu günə qədər 1216 abidə qeydə alınmış, onlar tədqiqata cəlb edilmişdir. Dünya və ölkə əhəmiyyətli
abidələr əsasında “Naxçıvan abidələri” ensiklopediyası nəşr edilmişdir. Həmin abidələrdən 70-dən çoxu təmir və
bərpa edilmişdir. Bir sıra abidələrin tədqiqi və bərpa edilməsi ilə əlaqədar Ali Məclis Sədrinin Sərəncamları olmuş
və bu sərəncamlardan irəli gələn vəzifələrə uyğun olaraq 3 dildə “Əlincəqala”, “Qarabağlar türbə kompleksi”,
“Gülüstan türbəsi”, “Gəmiqaya qayaüstü rəsmləri”, “Yallılar dünəndən bu günə” və b. kitablar hazırlanaraq çap
edilmişdir. Hazırda muxtar respublika ərazisində bizə məlum olan tarix və mədəniyyət abidələri ikinci həyatlarını
yaşayırlar.
Tariximizin heç bir dövründə tarix və mədəniyyət abidələrimizə indiki qədər diqqət və qayğı olmamışdır.
Naxçıvan türbələri, imamzadələri, hamamları, məscidləri, körpüləri, buzxanaları və başqa abidələri bərpa
edilmiş, onlar haqqında illüstrativ kitablar hazırlanmışdır.
Ali Məclis Sədrinin müxtəlif illərdə görkəmli şəxsiyyətlər ilə əlaqədar sərəncamları verilmişdir. Bu
sərəncamlar əsasında M.T.Sidqinin, Y.Məmmədəliyevin, C.Məmmədquluzadənin, M.Arazın, Şahtaxtinskilərin
və başqalarının ev muzeyləri yaradılmış, “Taleyi və sənəti” seriyasından ibarət olan kitablar çap edilmişdir.
Hazırda muxtar respublikada 31 muzey fəaliyyət göstərir. Bu muzeylər arasında “Duz muzeyi”, “Milli dəyərlər
muzeyi”, “Açıq səma altında muzey” kimi mədəniyyət obyektləri muxtar respublikamızın tarixi, mədəniyyəti,
təbii sərvətlərinin tanıdılması istiqamətində əhəmiyyətli və maraqlı işlər aparırlar.
Naxçıvan Muxtar Respublikası müxtəlif beynəlxalq tədbirlərin, zirvə toplantılarının keçirildiyi məkana
çevrilmişdir. Naxçıvan şəhərinin islam mədəniyyətinin paytaxtı seçilməsi, Naxçıvan Avropanın gənclər şəhəri
adını qazanması, hər iki tədbirin zirvə toplantılarının burada keçirilməsi Naxçıvan şəhərinə, onun tarixinə,
mədəniyyətinə, inkişaf səviyyəsinə bəslənilən ehtiramın bariz ifadəsidir.
Muxtar respublikada son illərdə daha çox diqqət yetirilən sahələrdən biri də turizimdir. Naxçıvanda
turizmin bir sıra sahələri – dağ – xizək turizmi, dini – ziyarət turizmi, mədəni turizm, müalicəvi turizm, kənd
turizmi üçün geniş imkanlar vardır. Ağbulaq Kənd Turizm – İstirahət Bölgəsinin yaradılması turistlərin marağını
xeyli artırıb. Görülən işlərin nəticəsidir ki, hər il orta hesabla muxtar respublikaya 400 mindən artıq turist gəlir.
Ölkə rəhbərinin respublikamızın bütün bölgələri kimi, Naxçıvana da göstərdiyi diqqət və qayğıdan
məqsədyönlü şəkildə istifadə edən Ali Məclisin Sədri muxtar respublikanın hərtərəfli inkişafına, çiçəklənən bir
diyara çevrilməsinə bütün səy və bacarığını sərf edir. Nəticədə muxtar respublikamız hər bir qonağın sevimli
məkanına çevrilir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Naxçıvana hər səfərində burada böyük quruculuq
işlərinin “yüksək zövqlə, böyük məhəbbətlə” görülməsini qeyd etmiş və bu işlərdən razı qaldığını bildirərək
demişdir: “Mən hər il Naxçıvanda oluram və hər dəfə Naxçıvanda gördüyüm dəyişikliklər məni ürəkdən
sevindirir. ...Naxçıvan Muxtar Respublikasında ən müasir infrastruktur yaradılır, sosial obyektlərin tikintisi geniş
vüsət alıbdır. Bütün bunlar muxtar respublikanın iqtisadi və sənaye potensialını gücləndirir. Mən bütün
naxçıvanlıları bu böyük uğurlar münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Naxçıvan rəhbərliyinə və Naxçıvanın rəhbəri
Vasif Talıbova öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm”.
Prezident İlham Əliyev tərəfindən verilmiş belə yüksək qiymət onu sübut edir ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov 25 ildə müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinə, Heydər Əliyev
ideyalarına və siyasi kursuna, bu kursu ölkəmizdə yüksək səviyyədə həyata keçirən dövlət başçısının fəaliyyətinə
kömək və yardımçı olmaq üçün məqsədyönlü və ardıcıl işləri uğurla həyata keçirir.
İki sahil. - 2020. - 16 dekabr. - № 225. - S. 16-17.
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Ümummilli liderin xilaskarlıq və dövlət quruculuğu missiyası
Nizami Cəfərov,
Milli Məclisin deputatı, Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin müdiri, akademik
Heydər Əliyevin bütün həyatı, bütün fəaliyyəti bir amala qulluq edirdi. Azərbaycançılıq,
Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına xidmət, millətimizə xidmət etmək onun həyatının ən ümdə
amalı idi.
Müasir Azərbaycanın bütün uğurları Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 1993-cü ildə xalqın tələbi ilə
Azərbaycana rəhbərliyə gəldikdən sonra Heydər Əliyev ölkəni inkişaf etdirməyə başladı. Müharibə
dayandırıldı, vətəndaş qarşıdurmasına son qoyuldu, qeyri-qanuni silahlı dəstələr tərksilah olundu, qaydaqanun yaradıldı.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Azərbaycan xalqı müstəqil dövlətimizin banisi və qurucusu ümummilli lider Heydər Əliyevin əbədiyyətə
qovuşduğu günün növbəti ildönümünü bu günlərdə unudulmaz rəhbərin xatirəsinə dərin ehtiram və qədirbilənlik
duyğuları ilə qeyd etdi. Anım tədbirlərində bu yaxınlarda tarixi zəfərlə başa çatmış Vətən müharibəsində
Qarabağın Ermənistanın 30 illik işğalından azad edilməsini xalqımız ulu öndərin sadiq davamçısı İlham Əliyevin
böyük tarixi xidməti kimi dəyərləndirdi.
Azərbaycan çoxminillik tarixinin ən mükəmməl şəxsiyyəti və lideri, dünya miqyaslı ictimai-siyasi
xadim, böyük soydaşımız Heydər Əliyevin tarixi xidmətləri haqqında danışılarkən, ilk növbədə, diqqət onun
yarım əsri əhatə edən fəal və ardıcıl dövlət quruculuğu missiyasına verilir. Ulu öndər keçən əsrin 60-cı illərinin
ortalarından enerjisini, əsasən, Azərbaycanda milli, müasir və sovetlər birliyinin imkan verəcəyi qədər müstəqil
bir dövlətin qurulmasına həsr etmişdir.
Dünyanın tanınmış dövlət xadimlərindən olan bu nadir şəxsiyyət bir neçə mərhələdən keçən kifayət qədər
inamlı, ardıcıl mübarizələrdən sonra– 90-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq müstəqil Azərbaycan dövlətini həm
qurmuş, həm də onun inkişafı üçün mükəmməl strateji perspektivlər müəyyən etmişdir. Bu, əlbəttə, mənsub
olduğu xalqın iradəsini ifadə edən böyük liderin əsas tarixi missiyası idi. Bununla belə, Heydər Əliyevin dövlət
quruculuğundan heç də kiçik olmayan bir missiyası da millət quruculuğu idi.
Politoloji mülahizələrə görə, dövlət quruculuğu xeyli dərəcədə siyasi-adminstrativ hadisə olduğu halda,
millət quruculuğu mənəvi-siyasi prosesdir. Belə möhtəşəm proses, adətən, yüz illər boyu davam edib, xalqın
müxtəlif tarixi dövrlərdə, mərhələlərdə təbii olaraq yetişdirdiyi bir neçə ziyalılar, ictimai xadimlər, mütəfəkkirlər
nəslinin çoxşaxəli, çoxmiqyaslı mübarizələri ilə müşayiət olunur.
Millət qurucusunun ən mühüm xüsusiyyəti bundan ibarətdir ki, o, mənsub olduğu etnosun, xalqın,
millətin müstəqilliyi, inkişafı, dünyanın mədəni millətləri səviyyəsinə yüksəlməsi uğrunda mübarizə aparır. Bu
taleyüklü prosesin başında dayanan lider milli dövlət müstəqilliyinə nail olmaq qeyri mümkündürsə belə, həmin
mübarizədən imtina etməyib xalqın gücünü, yaradıcılıq enerjisini təmərküzləşdirməklə onu gələcəyə hazırlayır.
Azərbaycanda millət quruculuğunun XIX əsrin əvvəllərindən başlayan, XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərindən
etibarən geniş vüsət alan zəngin bir tarixi vardır ki, onun ötən əsrin 60-cı illərindən bu günə qədər olan mərhələsi,
məhz ulu öndər Heydər Əliyevin şərəfli adı və titanik fəaliyyəti ilə bağlıdır.
Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti Azərbaycanın nəinki tarixi coğrafiyasına, hətta onun beşdən birinə
(Azərbaycanın şimalına) nəzarət etmək, müxtəlif etnosları bir cəmiyyət halında birləşdirmək, bütöv bir sosium
formalaşdırmaq gücünə malik deyildi. O, daha çox milli dövlətçilik təfəkkürünün metaforik təzahürü idi.
Azərbaycan SSR də, əslində, həmin metaforanın davamı sayıla bilər. Lakin məsələ burasındadır ki, XX əsrin
ortalarında ölkədə milli dövlətçilik təfəkkürünün çiçəklənməsi üçün yenidən tarixi şərait yetişməyə başladı.
Keçən əsrin ortalarından sovetlər birliyinin ictimai-siyasi həyatında özünü göstərən “mülayimləşmə”
prosesi ölkənin (özünəməxsus imperiyanın) hər yerində olduğu kimi, Azərbaycanda da milli təəssübkeşlik
hisslərinin bu və ya digər dərəcədə açıq təzahürü üçün müəyyən şərait yaratmışdı. Lakin simvolik funksiya
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daşıyan dövlət rəhbərləri respublikada həmin prosesin lazımi intensivlikdə getməsinə, milli dövlətçilik təfəkkürü
olan kadrların formalaşdırılmasına diqqət yetirmədilər.
Həmin şəraitdən düzgün, məqsədyönlü və məhsuldar istifadənin əsas qarantlarından biri (əslində,
birincisi) Heydər Əliyevin şəxsində güclü milli liderin hakimiyyətə gəlməsi idi. Heydər Əliyevin respublikada
rəhbərliyə gəlməsi ilə Azərbaycan nəinki sovet dövlətinin – mərkəzin verdiyi imkanlar daxilində, hətta müəyyən
maneələri dəf edərək müstəqil düşüncəyə meydan açdı. 70–80-ci illərdə Azərbaycanda gedən milli oyanış, siyasiideoloji dirçəliş prosesinin nəticələri özünü 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəllərindəki xalq hərəkatında
göstərdi.
Öz ölkəsini tərəqqi yoluna çıxarmaq üçün Heydər Əliyev xalqın enerjisinin, milli müstəqillik hissinin
təzahürünə çalışır, onu dünyanın inkişaf etmiş xalqlarının səviyyəsinə çatdırmaq istəyirdi. Və bütün bunları böyük
bir cəsarətlə, gördüyü işin düzgünlüyünə tarixi bir inamla edirdi. Əgər müqayisə aparsaq, etiraf etməli olarıq ki,
Azərbaycanın dövlət rəhbərləri içərisində Heydər Əliyev qədər böyük idarəçilik təcrübəsinə (və istedadına!) malik
ikinci bir şəxs olmamasıdır. Onun imzasına 60-cı illərin sonu 70-ci illərin əvvəllərindən Azərbaycanın hər yerində,
iqtisadi, ictimai-siyasi, mənəvi-ideoloji həyatın, demək olar ki, bütün sahələrində rast gəlmək mümkündür.
Ümummilli lider Heydər Əliyev müstəqillik dövründə müəyyən münasibətlərdə Azərbaycanın ən yeni
tarixinə dair ölkə ictimaiyyətini, ziyalıları düşündürən bir sıra suallara cavab verməli olmuşdu ki, onlardan biri də
belə idi: “Nə üçün 60-cı, 70-ci illərdə Azərbaycandan sona qədər təqib olunan bir dissident – millətçi çıxmadı?
Halbuki, sovetlər birliyinin digər respublikalarında onlar kifayət qədər olmuşdular”. Cavab olduqca yığcam və
mükəmməl idi: “Çünki ən böyük dissident mən özüm idim”.
Ulu öndər Heydər Əliyevin millət quruculuğu siyasətinin, fikrimizcə, 3 əsas prinsipi mövcuddur: milləti
özünə tanıtmaq; milləti, xüsusilə, onun ziyalılarının, böyük şəxsiyyətlərinin timsalında hər hansı təhlükədən xilas
və müdafiə etmək; milləti dünyaya, eləcə də dünyanı millətə tanıtmaq. Tarixin təcrübəsi göstərir ki, millət
quruculuğu prosesi o zaman uğurlu və ya məhsuldar olur ki, həmin proses tədricən, fundamental dəyərlərə
əsaslanaraq getsin və hər cür populizmdən, tələsgənlikdən, “millət xadimlər”inin liderlik iddialarının doğurduğu
münaqişələrdən, mənsəbpərəstlikdən uzaq olsun.
Böyük siyasət qrossmeysteri Heydər Əliyevin təmənnasız xalq, millət sevgisi imkan verdi ki, o, mənsub
olduğu xalqı, milləti ən yüksək səviyyədə irəli apara, yüksəldə bilsin, qarşıya çıxan kifayət qədər güclü maneələri
cəsarətlə aradan qaldırmağı bacarsın. Ümummilli lider yaxın keçmişin təcrübəsindən yaxşı bilirdi (və bunu bir
neçə dəfə qeyd etmişdi) ki, millət quruculuğunda ən təhlükəli hallardan biri liderlik konyukturudur ki, bunun acı
nəticələrini Azərbaycan xalqı az görməmişdir. Liderlik konyunkturları isə elə bir mürəkkəb sosial-psixoloji
hadisədir ki, onu nəzərə almadan, əslində, müəyyən mənada, idarə etmədən millət quruculuğu prosesini uğurla
aparmaq, demək olar ki, mümkün deyil.
Buraya (liderlik konyunkturuna): ölkənin uzun əsrlər müxtəlif xanlıqlara parçalanması nəticəsində hər
regionun öz liderlərini yaratmaq iddialarından irəli gələn münaqişəlilik; biri digərini əvəz edən süni liderlər
hazırlayıb onların şişirdilmiş “nüfuz”u ilə ölkəni idarə etməyə çalışması; ardıcıl olmayan, bir növ, impulsiv
“qəhrəmanlıq”ların ortaya çıxardığı təsadüfi liderlik iddialarının doğurduğu problemlər və s. daxildir. Bunların
hər biri, praktik olaraq, hamısı bir yerdə Azərbaycan xalqının təmərküzləşməsi qarşısında həmişə böyük
maneələrə çevrilmış, millət quruculuğunun lazımi və təbii sürətlə getməsini təxribatçı metod və üsullarla
ləngitmişdir.
Millət, yaxud dövlət quruculuğunda bir lider səviyyəsində iştirak etməyin təməl şərti, əlbəttə, universal
xarakterə malikdir ki, bu da mənsub olduğun xalqın hər hansı bir sahədə – elmi, mədəni, hərbi, idarəçilik və s. və
ya bu sahələrin bir neçəsində nüfuzunu qazanmaqdan ibarətdir. Bundan sonra isə milli liderin millət, yaxud dövlət
müstəqilliyi uğrunda mərkəzi hakimiyyətlə “dialoq”u başlayır ki, Azərbaycanın Heydər Əliyevə qədərki siyasi
tarixində bunun, əsasən, 3 təcrübəsi mövcud olmuşdu: müstəqillik tələbi ilə bu və ya digər şəkildə mərkəzi
hakimiyyətə qarşı çıxmaq; mərkəzi hakimiyyətin bütün tələblərini yerinə yetirməklə uzun müddət hakimiyyətdə
qalıb, nəticə etibarilə, ekzotik və ya dekorativ bir liderə çevrilmək; milli mənafeləri gözləmək, müdafiə etmək və
millətin ardıcıl tərəqqisini təmin edəcək real işlər görməklə yanaşı, mərkəzi hakimiyyətdən asılılığı tədricən
minimuma endirmək.
Ən çətin, ancaq perspektivli yol üçüncüsü idi. Heydər Əliyev Azərbaycanda siyasi nüfuz qazandıqdan
sonra, məhz bu yolla getdi. O, mərkəzi hakimiyyətə qarşı üsyan etmədi, əksinə, müxtəlif üsullarla mərkəzi
hakimiyyəti məcbur etdi ki, Azərbaycanla maraqlansın, onun barəsində qərarlaşmış “Rusiyanın ucqarları”
(Nəriman Nərimanov) – periferiya təsəvvüründən əl çəksin. Dünyagörüşü etibarilə milli kommunist olan Heydər
Əliyev milli müstəqillik uğrunda mübarizəsində, əsas prinsip kimi, mənsub olduğu xalqın hər hansı iddia ilə özünə
qapanmasını, özünü təcrid etməsini yox, ən azı, Sovetlər Birliyi miqyasında dünyaya açılmasını seçdi.
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Vətəninin təəssübkeş oğlu yaxşı bilirdi ki, xalq istedadlı nümayəndələrinin timsalında dünyaya açılarsa,
özünü başqa xalqlarla müqayisə etmək imkanları qazanacaqdır ki, bu da müstəqillik üçün mühüm şərtdir. Bu,
müdafiə deyil, hücum taktikası idi. Heydər Əliyev mənsub olduğu xalqın dünya miqyasına çıxanda o qədər də
mükəmməl və müasir görünməyəcəyindən çəkinmədi. Və tədricən Moskvaya, ümumən sovetlər birliyinə konkret
işlə sübut etdi ki, azərbaycanlılar zəhmətkeş, mədəni, hər sahədə uğurlar qazana biləcək istedadlı bir xalqdır.
Xalqı yüksəltməyin, özünə və dünyaya tanıtmağın elə bir üsulu, forması qalmadı ki, Heydər Əliyev ondan
tam gücü ilə istifadə etməmiş, sınaqdan keçirməmiş olsun. İqtisadiyyat, mədəniyyət, dövlət idarəçiliyi kimi
fundamental sahələrdəki uzun illərin gerilikləri, ətaləti və hərc-mərcliyi tezliklə nəinki aradan qaldırıldı,
respublikanın ictimai həyatında ela bir canlanma oldu ki, insanlar milli mənsubiyyətlərilə qürur duymağa
başladılar. Bu insanın hakimiyyətə gəldiyi ilk illərdən hamıya məlum idi ki, Heydər Əliyev tarix yaradır.
Türk hökmdarlarının böyük ənənələrini davam etdirən Azərbaycan rəhbəri respublikanı nəhəng tikinti
meydanına çevirdi: Bakı şəhəri görünməmiş bir sürətlə abadlaşdırıldı, Naxçıvanda, Gəncədə, Sumqayıtda,
respublikanın rayon mərkəzlərində mədəniyyət evləri, məktəblər, inzibati binalar, yaşayış evləri tikildi, kanallar
çəkildi, su anbarları yaradıldı və s. Heydər Əliyev bu vaxta qədər ittifaq miqyasında, demək olar ki, adı
çəkilməyən respublikanı SSRİ-nin ən qabaqcıl müsəlman-türk respublikasına çevirdi; on ildən artıq müddətdə
Heydər Əliyevin Azərbaycanın iqtisadi, mədəni, mənəvi yüksəlişi üçün gördüyü işləri o zaman SSRİ
respublikalarından heç birinin rəhbəri edə bilməmişdi.
Azərbaycan Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi illərdə təkcə nefti, pambığı, üzümü ilə deyil,
mənəvi-intellektual sərvətləri ilə də ittifaq miqyasında məşhurlaşmışdı… Respublikanın müxtəlif rayonlarında
dünya mədəniyyətindən, demək olar ki, təcrid edilmiş şəkildə yaşayan, lakin zəhmətkeş, istedadlı xalqın
Azərbaycanın mərkəzi ilə əlaqələrinin genişlənməsində də Heydər Əliyevin bu günə qədər dərindən
araşdırılmamış (lakin araşdırılmaya ehtiyacı olan) mühüm xidmətləri olmuşdur, məhz bu görkəmli şəxsiyyətin,
böyük dövlət xadiminin uzaqgörən siyasəti nəticəsində Bakı “beynəlmiləl” şəhərdən milli şəhərə çevrilirdi.
80-ci illərin ortalarında artıq Heydər Əliyev sovet dövləti rəhbərliyində yalnız Azərbaycan xalqının yox,
ümumən türk-müsəlman xalqlarının lideri idi, türk dünyasının həm strateji, həm də taktiki problemlərini həll
etmək yalnız onun üzərinə düşürdü.
Ötən əsrin 70–80-ci illərin Azərbaycanını ən müxtəlif baxımlardan “Heydər Əliyevin Azərbaycanı”
adlandırmaq üçün hər cür əsas vardır. Sovet dövləti dağıldıqdan sonra Azərbaycanda ən çox xatırlanan, müstəqil
respublikanın dövlətçiliyini formalaşdırmağa dəvət edilən, istedadına istinad olunan şəxs Heydər Əliyev idi.
Xalq hərəkatının, müxtəlif xarakterli münaqişələrin təşkili ilə hakimiyyətə gələn qüvvələrin dövlət idarəçiliyi
sahəsində təcrübəsizliyi ortaya çıxanda isə Azərbaycanın, məhz “Heydər Əliyevin Azərbaycanı” olduğu bütün
aydınlığı ilə təzahür etdi.
Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə Heydər Əliyev sovet dövlət idarəçiliyi sistemini öz xalqının
xidmətinə verməklə vətənini mərkəzi hakimiyyətin “canişinliyi”ndən çıxardı. Və bunun nəticəsidir ki,
azərbaycanlılar yalnız idarə olunan yox, həm də idarə edən xalqa çevrildilər. Sovetlər birliyinin dağılması,
Azərbaycanda milli müstəqillik (və dövlət müstəqilliyi) uğrunda hərəkatın güclənməsi illərinin sosial- siyasi
mənzərəsi göstərdi ki, Heydər Əliyev Azərbaycan xalqını doğru yolla aparmış həqiqi milli lider olmuşdur.
Bu doğru yolda olmağın nəticəsi idi ki, xalq müxtəlif xarakterli provokasiyaları, nəticə etibarilə, dəf
edərək milli müstəqillik ideallarına sadiq qalıb heç bir siyasi himayəçilik iddiasını qəbul etmədi. Öz növbəsində,
Azərbaycan dövləti də ərazi bütövlüyünü ən kəskin və güclü təzyiq qarşısında düşmənlərə güzəştə getmədi.
Azərbaycanın xalqı isə ona müxtəlif liderlər “təklif olunduğu” halda aldanmayıb öz həqiqi liderinə sədaqət
nümayiş etdirdi.
Belə bir tarixi şərtaitdə xalqın tələb və dəstəyi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev başladığı
millət quruculuğu prosesini yeni tarixi şəraitdə daha inamla davam etdirərək ən tendensiyalı və ya qısqanc
tarixçinin belə etiraf etməli olduğu həqiqətən, cahanşümul işlər gördü. Buraya aşağıdakılar aiddir: milli
mütəşəkkilliyin müstəqil dövlətçilik səviyyəsində təmin olunması; dünya azərbaycanlılarının mədəni, ictimaisiyasi birliyinin gücləndirilməsi; türk dünyasının etnik-mədəni birliyinin siyasi birlik səviyyəsinə yüksəldilməsi.
Bütün bunlar isə Azərbaycan xalqının dünya miqyasında özünə get-gedə daha möhkəm mövqe tutmasını təsdiq
etməklə böyük milli inkişaf perspektivləri müəyyənləşdirir.
Bir sıra siyasi tarix mütəxəssisləri, publisistlər 1993-cü ilin iyun hərbi-siyasi böhranını Heydər Əliyevin
hakimiyyətə gəlməsində xüsusi hadisə kimi təqdim edirlər. Lakin bununla razılaşmaq çətindir. Heydər Əliyevin
hakimiyyətə gəlişi 90-cı illərin ilk aylarından artıq reallıq idi. Bir-birinin ardınca baş verən hadisələrin inersiyası,
get-gedə güclənən xaos “ölkənin sahibi”ni tələb edirdi. Heydər Əliyevin yaratdıqları xalqın gözləri qarşısında
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dağıldıqca böyük dövlət qurucusuna, ictimai harmoniya ustasına meyl də güclənirdi. O, Azərbaycan xalqına
yalnız bilavasitə idarəedici, dövlət qurucusu kimi yox, tarix kimi də lazım idi.
80-ci illərin sonu 90-cı illərin əvvəllərində xalqın fəhmi ənənəvi olaraq istinad edəcəyi, üzərində
yüksələcəyi tarixi də axtarıldı. Həmin tarixin xronologiyası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətindən başlasa da,
cümhuriyyətin “praktika”dan deyil, “nəzəriyyə”dən ibarət olması ona əsaslanmağa imkan vermirdi. 1993-cü ilin
ortalarında Azərbaycan cəmiyyəti artıq demokratiyanı hərc-mərclikdən xilas etmək uğrunda mübarizə aparmaq
üçün özündə qüdrət tapdı. Bu isə, birinci növbədə, onda təzahür etdi ki, xalq uzun illər ərzində yetirmiş olduğu
tarixi liderə inamını sonsuz bir enerji ilə ifadə etdi. Və həmin inam xırda “xalq qəhrəmanları”nın, heç bir tarixə
söykənməyən siyasət fəallarının “obraz”ını ictimai təfəkkürdən bütünlüklə silib atdı.
Azərbaycanı Heydər Əliyev xilas etdi. Onu bir dövlət kimi məhv olmaqdan Heydər Əliyev qurtardı
dedikdə bizim nəzərimizdə, nə qədər qüdrətli olursa-olsun, təsadüfi bir xilaskar obrazı canlanmamalıdır;
Azərbaycanın qurtuluşu Heydər Əliyevin şəxsində təzahür edən böyük bir milli, ictimai-siyasi enerjinin
fəaliyyəti nəticəsində mümkün ola bilərdi. Və belə də oldu.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanın xilası üçün gördüyü işlərin miqyasını müəyyənləşdirmək
yox, ancaq təsəvvür etmək mümkündür. Bu fəaliyyət xalqın yalnız bu gününü müəyyən etmədi, onun gələcəyinə
də əhəmiyyətli təsir göstərdi. Bu mənada, Azərbaycanın qurtuluşu bu günlə məhdudlaşmayan, gələcəyə getdikcə,
tarixi məzmunu daha yaxşı dəyərləndiriləcək bir hadisədir. Azərbaycanın qurtuluşunun yekunu, yaxud nəticəsi
qurtuluşun Azərbaycanıdır. O Azərbaycan ki, müxtəlif nəsillərdən olan azərbaycanlılar onu arzulamış, onun
qurulması uğrunda mübarizə aparmışlar.
Azərbaycan respublikası Milli Məclisinin 1993-cü il 15 iyun tarixli iclasındakı çıxışında Heydər Əliyev
mübarizənin tarixi mahiyyətini ifadə edərək demişdir: “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi 1918-ci
ildə yaranmış ilk Azərbaycan Demokratik Respublikasının ənənələri əsasında müasir tələblərlə, dünyada gedən
proseslərlə bağlı olaraq təmin olunmalıdır. Bu sahədə mən daim çalışacağam və heç kəsin şübhəsi olmasın ki,
ömrümün bundan sonrakı hissəsini harada olursa-olsun, yalnız və yalnız Azərbaycan Respublikasının müstəqil
dövlət kimi inkişaf etməsinə həsr edəcəyəm”.
Misilsiz dövlət qurucusu, həqiqətən, müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsaslarını yaratmış, onun
demokratik inkişaf yolunu istiqamətləndirmişdir. Heydər Əliyevin zəkası öz nuru ilə yalnız bu gün deyil, sabah
da müstəqil respublikanın gələcəyini işıqlandıracaq, ona müasir dünyanın üzvi, tərkib hissəsi olmaq üçün hər cür
stimul verəcəkdir. Çünki Heydər Əliyev müdrikliyi yalnız bir insanın fərdi qabiliyyətinin nəticəsi deyil,
bütövlükdə mənsub olduğumuz xalqın tarixi iradəsinin ifadəsidir.
Həmin iradə idi ki, milli dəyərlərin böyük daşıyıcısına 1993-cü il 15 iyun tarixli iclasda aşağıdakıları
dedirtmişdi: “Azərbaycan Respublikası, bundan sonra onun başına nə gəlirsə-gəlsin, müstəqilliyini itirməyəcək,
yenidən heç bir dövlətin tərkibinə daxil olmayacaq, heç bir başqa dövlətin əsarəti altına düşməyəcəkdir”. Bununla
belə, Heydər Əliyev bildirdi ki, Azərbaycanın müstəqilliyini, sadəcə, elan etmək nə qədər sevindirici hal olsa da,
xalqın milli “izzəti-nəfs”ini nə qədər oxşasa da, həlledici bir şey deyil. Müstəqillik uğrunda illər boyu, tədricən,
həm tələsmədən, həm də gecikmədən mübarizə aparmaq, millətin daxilindəki “kimdənsə asılı olmaq” hissini,
inersiyasını öldürmək lazım gəldi. Odur ki, qurtuluşun Azərbaycanı taleyin ixtiyarına buraxılmış bir dövlət
təsəvvürü olmadı.
Dünyanın böyük dövlət qurucusunun, dahi mütəfəkkirin düşünüb müəyyənləşdirdiyi “ritm” üzrə hərəkət
edən, get-gedə möhkəmlənən elə bir sosial-siyasi reallıqdır ki, bizim hər birimizin azərbaycanlı kimi vətəndaş
xoşbəxtliyi ondan asılıdır. Və ona görə də biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycan uzun illərdən, əsrlərdən sonra, ilk dəfə
müstəqilliyini aldıqdan sonra bütün dünyaya öz tarixi nailiyyətlərini, öz milli ənənələrini nümayiş etdirə bilsin.
Qurtuluşun Azərbaycanı yalnız 1995-ci ildən sonra normal inkişaf yoluna düşməyə başladı ki, bunun da
ilk rəsmi ifadəsi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası oldu. Azərbaycan Prezidentinin bilavasitə rəhbərliyi
ilə hazırlanmış Konstitusiya məhv olmaqdan xilas edilmiş, qurtulmuş Azərbaycanın “pasport”u idi. Artıq on ildən
çoxdur ki, müstəqil Azərbaycan Respublikası yaşayır, dünyanın üzvi tərkib hissəsi olmaq uğrunda mübarizə
aparır. Bu mübarizənin qalibiyyətini təmin edən əsas qüvvə isə heç şübhəsiz, Heydər Əliyevin şəxsiyyətində
təzahür edən milli iradə, möhtəşəm xalq ruhudur ki, Azərbaycanı hər cür iqtisadi, sosial-siyasi problemlərdən
çıxararaq gələcəyə – əbədi müstəqilliyə aparır.
Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycana ölkənin ümumən məhv olmaq təhlükəsi altında olduğu zaman
gəldi. Və Azərbaycanı nəinki xilas etdi, onu həm də türk dünyasının qabaqcıl məmləkətlərindən birinə çevirdi.
Bu gün Azərbaycan haqqında danışmaq türk dünyası barəsində, Heydər Əliyev haqqında danışmaq isə türk
böyüklərindən biri barəsində bəhs etmək deməkdir. Müstəqillik əldə etmiş heç bir (digər) türk dövlətinin başçısı
bu səviyyəyə ümumən türk dünyasının lideri olmaq səviyyəsinə gəlib çatmamışdır.
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Azərbaycan rəhbərliyinə yenidən gəldikdən, siyasi hakimiyyət əldə edildikdən sonra Heydər Əliyevin
fəaliyyətində ölkəmizin iqtisadi, siyasi, ictimai problemlərinin həllində türk dünyasının imkanlarından istifadə
etmək, türk dünyasının qüvvələrini birləşdirmək, hər hansı türk dövlətinin (xüsusilə beynəlxalq) problemlərinin
həllində türk dünyasının birgə hərəkətini təmin etmək; türk dünyasının beynəlxalq nüfuzunun daha da
gücləndirilməsinə çalışmaq və bunun üçün hər bir müstəqil türk dövlətinin imkanlarından yararlanmaq və s.
önəmli yer tutmuşdu.
Azərbaycanın ümummilli liderinin türk dünyasının birliyi və həmrəyliyi yolunda atdığı tarixi addımlar bu
gün öz bəhrəsini verməkdədir. Bu birliyin timsalı olaraq ötən ay qələbə ilə başa çatan Vətən müharibəsində qardaş
Türkiyənin ilk gündən Azərbaycanın yanında olması, haqq işimizi inadla dəstəkləməsi düşmənlərimizi çarəsiz
hala gətirdi.
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra yaxın keçmişimizin bir çox tarixi sınaq
anlarında mütəşəkkil birlik və həmrəylik nümayiş etdirərək, bütün sahələrdə böyük inkişafa və uğurlara nail olub.
Son 17 ildə isə ulu öndərin ən layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanın
qazandığı uğurlar, nəhayət, ata Əliyevin ən böyük arzusunu da gerçəkləşdirmək imkanı yaratdı. Xalqımız
Prezident, Ali Baş Komandan – oğul Əliyevin rəhbərliyi ilə Qarabağı düşməndən azad etdi. 30 ildən sonra
müstəqil Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlüyü təmin olundu.
Qarabağın tacı olan Şuşanın işğaldan azad olunduğu noyabrın 8-də ölkə Ali Baş Komandan İlham Əliyev
təntənəli surətdə bəyan etdi: “Mən xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad etdik! Bu,
böyük qələbədir! Şəhidlərimizin, ulu öndərin ruhu şaddır bu gün! Gözün aydın olsun, Azərbaycan! Gözünüz aydın
olsun, dünya azərbaycanlıları!”.
Bəli, İkinci Qarabağ müharibəsinin zəfərlə başa çatdırılmasına görə, həm də ulu öndər Heydər Əliyevə,
onun uzaqgörən siyasət kursuna borcluyuq, onun ruhuna minnətdarıq. Ümummilli liderin şah əsəri olan müstəqil
Azərbaycan, qüdrətli, güclü Azərbaycan dövlətinin sükanı bu gün tam etibarlı əllərdədir. Dövlət başçısı İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə ümummilli lider Heydər Əliyevin milli dövlətçilik xətti və siyasəti Azərbaycana tarixi
qələbələr qazandırmaqdadır.
Xalq qəzeti. - 2020. - 15 dekabr. - № 263. - S. 3.
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Ulu öndər və Azərbaycan diasporu
Elçin Əhmədov,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru,
siyasi elmlər doktoru
Azərbaycanın dinamik inkişaf strategiyasının əsasını qoymuş dahi şəxsiyyət, görkəmli dövlət xadimi,
ümummilli lider Heydər Əliyevin zəngin irsi müstəqil dövlətçiliyimizin inkişafı və tərəqqisi yolunda, indiki və
gələcək nəsillər üçün əvəzsiz sərvət, böyük qürur və iftixar mənbəyidir. Bu irsi öyrənmək və təbliğ etmək bizim
hər birimizin məsul və şərəfli borcumuzdur. İlk növbədə, qeyd etmək lazımdır ki, ümummilli lider Heydər Əliyev
respublikamıza rəhbərlik etdiyi hər iki dövrdə (1969-1982; 1993-2003) Azərbaycanın milli maraqlarını hər zaman
uca tutmuşdur.
Azərbaycan Respublikası 1991-ci il oktyabrın 18-də dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra,
dövlətçiliyini inkişaf etdirərək möhkəmləndirmək üçün tarixi fürsət qazandı. Lakin XX əsrin sonlarından başlamış
Ermənistanın ölkəmizə qarşı əsassız ərazi iddiaları, eləcə də hərbi təcavüzü ilə qarşılaşdı və nəticədə torpaqlarımız
işğal altına düşdü. Həmin dövrdə ölkə çətin vəziyyətdə idi, ordu formalaşmamışdı, hansı istiqamətdə addımlar
atılacağı bilinmirdi. Ölkədə sabitlik yox idi, xaos, hakimiyyətsizlik hökm sürürdü. Bu baxımdan, Ermənistanın
ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzünün qarşısını almaq, onun ağır nəticələrini aradan qaldırmaq, dövlətimizin ərazi
bütövlüyünü və təhlükəsizliyini təmin etmək, dünyaya siyasi və iqtisadi inteqrasiya olmaq zərurəti düşünülmüş,
ardıcıl və milli maraqların qorunmasına əsaslanan xarici siyasət tələb edirdi.
Yalnız 1993-cü ilin ikinci yarısında ümummilli lider Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışı
Azərbaycanda müstəqil dövlətçilik ideyalarının bərqərar olmasına şərait yaratdı. O, məhz xalqımızın milli
dəyərlərinə, adət-ənənələrinə, tarixi soykökünə, xüsusilə dövlətçilik prinsiplərinə sadiq qalaraq, Azərbaycanın
ideoloji fəaliyyət strategiyasını da məhz bu amillər üzərində qurdu.
Ümummilli lider təcrübəli dövlət başçısı və görkəmli siyasi xadim kimi bu çətin və mürəkkəb vəzifələrin
öhdəsindən müvəffəqiyyətlə gəlmək bacarığı nümayiş etdirdi. Ölkəmizin sistemli şəkildə dünya birliyinə
inteqrasiya edilməsində, ikitərəfli və çoxtərəfli siyasi münasibətlərin genişlənməsi istiqamətində atılan addımların
mühüm əhəmiyyəti oldu. Bununla yanaşı, həmin dövrdə yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyevin ilk
səsləndirdiyi “Xalqın, Vətənin taleyi hər bir insanın taleyinə çevrilməlidir!”, yaxud “Vətən birdir və hamı bu
Vətən üçün çalışmalıdır!” çağırışı bu sahədəki fəaliyyətin əsas göstəricisi hesab oluna bilər.
Ümummilli lider Heydər Əliyev azərbaycançılıq ideologiyasını tarixi keçmişimizlə, xalqımızın adətənənələri, dövlətimizin bu günü və gələcəyi ilə bağlı olduğunu vurğulayırdı. Sovet ideologiyasının təsiri ilə
dünyanın müxtəlif ölkələrinə səpələnmiş soydaşlarımızın yaşatdığı təşkilatlar – Azərbaycan diasporu yalnız
ölkəmiz yenidən müstəqillik qazanandan sonra formalaşmağa və inkişaf yolunu tutmağa başladı. Bu baxımdan,
XX əsrin 80-ci illərinin sonlarından etibarən SSRİ-də aparılan yenidənqurma siyasəti və sosializm rejiminin
süqutu xaricdə yaşayan azərbaycanlıların Vətənlə əlaqələr qurması üçün geniş imkanlar yaratdı.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələri Azərbaycan xalqının milli həmrəyliyini
nümayiş etdirən mühüm hadisələrdən biri kimi müasir tariximizə şərəf və qəhrəmanlıq səhifəsi kimi yazıldı. Sovet
qoşunlarının 1990-cı il yanvarın 20-də Bakıya hərbi müdaxiləsi zamanı yalnız ulu öndər Heydər Əliyev bütün
çətinliklərə baxmayaraq, yanvarın 21-də siyasi iradə nümayiş etdirərək, respublikamızın Moskvadakı
nümayəndəliyinə gəlmiş və SSRİ rəhbərliyinin törətdiyi bu cinayəti qətiyyətlə ittiham edərək bəyanatla çıxış
etmiş, sovet rəhbərliyinin Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi kütləvi qırğın əməliyyatını qətiyyətlə pislədi.
Bu tarixi bəyanat dünyada yaşayan azərbaycanlıları səfərbər edərək ayağa qaldırdı.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideyası milli həmrəyliyi, bütövlüyü təmin edən, milli
təəssübkeşlik və vətənpərvərlik hissini gücləndirən məfkurədir. Hələ SSRİ-nin mövcudluğu, həmin dövrün siyasi
reallıqları və sovet ideologiyasının hakim olduğu dövrdə diaspor problemi ilə milli-ideoloji zəmində açıq və
sistemli şəkildə məşğul olmağa imkan verilməsə də, mədəniyyət, incəsənət, elm sahəsində ciddi iş aparılır,
respublikamızın nailiyyətləri təbliğ edilir, dünya azərbaycanlılarının tarixi Vətənlə əlaqəsinə xidmət edəcək hər
bir imkandan səmərəli şəkildə istifadə olunurdu. Müxtəlif ölkələrlə mədəni əlaqələrin güclənməsi, xaricdə
yaşayan həmvətənlərlə Azərbaycan Mədəni Əlaqələr Cəmiyyətinin ("Vətən" cəmiyyəti) yaradılması
həmvətənlərimizin birliyinə və Vətənlə əlaqəsinə xidmət edən mühüm addımlardan idi.
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Qeyd etmək lazımdır ki, hər bir dövlətin milli-mənəvi sərvəti, əsas təsir qüvvəsi və təbliğatçılıq
fəaliyyətində mühüm amil kimi güvənə biləcəyi strateji silahlardan sayılan diaspor məsələsi bu gün də beynəlxalq
münasibətlər sistemində əsas amillərdən sayılır. Məhz, bu baxımdan, diaspor siyasəti hər bir dövlətin öz
mədəniyyətini, dilini, tarixini, adət-ənənəsini təbliğ etmək yolunda əhəmiyyət verdiyi əsas amillərdəndir.
Bu baxımdan, ümummilli lider Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycana rəhbərliyi dövründə
azərbaycançılıq idealogiyası məzmunca tamamlanaraq və zənginləşdirilərək, yeni konfiqurasiyada rəsmi dövlət
siyasəti səviyyəsində ölkə vətəndaşlarının və bütün dünya azərbaycanlılarının birləşdirici, eləcə də səfərbəredici
milli ideyası statusuna qaldırılmışdır. Onu da qeyd etmək vacibdir ki, 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəyliyi Günü kimi qeyd edilməsi ümummilli lider Heydər Əliyevin tarixi xidmətidir. Məhz 1991-ci il
dekabrın 16-da ümummilli liderin təşəbbüsü əsasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi “Dünya
azərbaycanlılarının həmrəylik və birlik günü haqqında” qərar qəbul etmişdi.
Heydər Əliyev azərbaycançılıq ideologiyasını müəyyən edərkən həm də beynəlxalq aləmdə cərəyan edən
hadisələri, müasir dünya siyasətinin, qloballaşan və transmilliləşən dünyanın inkişaf meyillərini nəzərə alırdı.
Onun sistemləşdirdiyi azərbaycançılıq ideologiyası təkcə ölkəmizin ərazisində yaşayan insanları yox, eyni
zamanda, bütün dünyada məskunlaşan soydaşlarımızı səfərbər edərək, dünyaya səpələnmiş azərbaycanlılarının
milli istinad mənbəyinə çevrildi. Azərbaycançılıq ideologiyası da məhz buradan qaynaqlanır və bu ideologiya
bütün dünyada yaşayan soydaşlarımızı bir amal uğrunda birləşdirir.
Dahi şəxsiyyət ilk dəfə olaraq, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla dövlət səviyyəsində sistemli iş aparmağa
başladı. Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmlənməsi, o cümlədən, beynəlxalq əlaqələrin qurulmasında və
genişləndirilməsində diasporun əhəmiyyətini dəyərləndirən zəngin təcrübəyə malik, dövlət xadimi Heydər
Əliyevin ABŞ, Almaniya, Fransa, Türkiyə, Böyük Britaniya, Rusiya, Çin və digər ölkələrə işgüzar səfərlərində,
oradakı həmvətənlərimizlə görüşlərdə səsləndirdiyi fikirlər həm ölkə vətəndaşları, həm də Azərbaycan diasporu
üçün səmərəli fəaliyyət proqramı kimi bu gün də mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Xaricdə yaşayan soydaşlarımızın milli-mənəvi dəyərlər, milli həmrəylik və azərbaycançılıq ideyası
prinsipləri kontekstində formalaşmasına çalışan ümummilli lider Heydər Əliyevin diaspor məsələlərinə xüsusi
diqqət yetirməsi və bu sahədə vahid dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi həmvətənlərimizin təşkilatlanması
prosesini sürətləndirmişdir. Bu baxımdan, azərbaycançılıq ideyasının, milli birliyin və həmrəyliyin
möhkəmləndirilməsi üçün dünyaya səpələnmiş soydaşlarımızın Vətənlə əlaqələrinin, xüsusilə ölkəmizin bütün
məsələlərdə milli maraqlarının və tarixən formalaşmış mənəvi dəyərlərinin qorunması məqsədilə diaspor
quruculuğu sahəsində bir sıra mühüm addımlar atılmışdır. Bu baxımdan, ümummilli liderin 2001-ci il noyabrın
9-10-da Bakıda Dünya azərbaycanlarının I Qurultayının keçirilməsi haqqında 23 may 2001-ci il tarixli sərəncamı
diaspor quruculuğu sahəsində həlledici mərhələ oldu. Bu fəaliyyətin nə qədər ciddi və genişmiqyaslı olduğunu
“Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla bağlı Dövlət Siyasəti haqqında” Azər-baycan Respublikası Qanununun
qüvvəyə minməsi bir daha təsdiqlədi. Ulu öndərin 2002-ci il dekabrın 27-də imzaladığı fərman diaspor siyasətinin
həyata keçirilməsi ilə əlaqədar dövlət orqanlarının fəaliyyətinin əsaslarını müəyyən etdi.
Heydər Əliyevin “Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması haqqında”
2002-ci il iyulun 5-də imzaladığı fərman Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinin mütəşəkkil qaydada
əlaqələndirilməsi, dünya azərbaycanlılarının siyasi və ideoloji birliyinin təminatı baxımından müstəsna
əhəmiyyyət kəsb edən mühüm tarixi sənəd oldu. 2008-ci il noyabrın 19-da isə Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin sərəncamı ilə Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əsasında
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi yaradıldı. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın sərhədlərindən, eləcə də tarixi
torpaqlarından kənarda yaşayan soydaşlarımızın Vətəndən uzaqda milli həmrəylik ətrafında birləşdirilməsi, eləcə
də diaspor quruculuğu sahəsində dövlət siyasətinə xidmət edəcək belə bir komitənin yaradılması məhz ümummilli
liderin uzaqgörən şəxsiyyət olması ilə yanaşı, dünya ölkələri üçün də bir nümunəyə çevrildi.
Bu gün ideoloji dəyərlər, əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş azərbaycançılıq
ideyasının əsas prinsipləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən qorunur və uğurla inkişaf etdirilir.
2016-cı il iyunun 3-də Bakıda dövlət başçısının təşəbbüsü ilə keçirilən Dünya azərbaycanlılarının IV Qurultayında
49 ölkədən 500-dən çox diaspor nümayəndəsi və qonaq iştirak edirdi. Bu qurultay dünyanın müxtəlif ölkələrinə
səpələnmiş 50 milyon nəfərdən artıq azərbaycanlının bir araya gəlməsində mühüm rol oynayaraq
azərbaycançılığın böyük tarixi imkanlara, birləşdirmə, səfərbər etmə gücünə malik olduğunu bir daha sübut etmiş
oldu.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu məsələyə diqqəti bir daha cəlb edərək həmin qurultaydakı
çıxışında demişdir: “Diaspor təşkilatları ilə səfirliklər arasında möhkəm əlaqələr olmalı və bu əlaqələr güclənməli,
o cümlədən, xarici ölkələrdə dövlət, hökumət, qanunvericilik orqanlarında Azərbaycan diaspor nümayəndələrinin
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sayı daha da çox olmalıdır”. Dövlət başçısı diqqətə çatdırmışdır ki, Azərbaycan həqiqətlərini müxtəlif ölkələrə
çatdırmaq üçün lazımi tədbirlərin görülməsi haqqında müzakirələr aparılmalı, proqram tərtib edilməlidir: “Əgər
Azərbaycan dövləti bu işdə hər hansı bir formada öz dəstəyini verə bilərsə, biz buna hazırıq. Əsas odur ki, biz
bunu planlı şəkildə icra edək. Bu, Azərbaycanın diaspor təşkilatları olan bütün ölkələrdə bəlkə də birinci məsələ
olmalıdır. Azərbaycan həqiqətləri haqqında əlbəttə ki, dünya ictimaiyyətinə geniş informasiya verilməlidir. Biz
dövlət olaraq bunu etməyə çalışırıq. Ancaq diaspor təşkilatlarından da çox şey asılıdır. Xüsusilə, biz bunu
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli ilə bağlı informasiya təminatında görürük”.
Hazırda xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması prosesində Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin tapşırıq və tövsiyələri, dövlət siyasətinin prinsipləri, Azərbaycanın milli maraqları rəhbər
tutulmuş, bu prosesi keyfiyyətcə yeni müstəviyə çıxarmaq məqsədilə diaspor quruculuğu sahəsində nailiyyətləri
ilə tanınmış digər xalqların təcrübəsindən faydalanmaqla, tarixi və regional faktorlarla yanaşı, mövcud siyasi
reallıqlar, eyni zamanda, təsis edilən icmaların fəaliyyət perspektivlərini nəzərə almaqla Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsi daha geniş fəaliyyət göstərir. Komitənin təşkilatlandırma, təbliğat və maarifçilik meyarlarına söykənən
ümumi strategiyası dünya azərbaycanlılarının yeni platformalarda birləşdirir.
Bu baxımdan, hər bir diaspor təşkilatının qarşısına qoyduğu əsas məqsəd ölkəmizin milli maraqlarını
beynəlxalq münasibətlər sistemində uca tutmaq, ictimai, siyasi və mədəni sahələrdə təbliğ etmək, geniş əlaqələr
yaratmaqla düşünülmüş ideoloji fəaliyyət strategiyasını reallaşdırmaq və konkret nəticələr qazanmaqdır. Dövlət
Komitəsinin nəzdində yaradılmış Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun məqsədi dünyadakı diaspora
təşkilatlarımıza maliyyə dəstəyi göstərməkdi. Bununla yanaşı, xarici ölkələrdə diasporun təşkilatlanmasına
xidmət edən 12 Koordinasiya Şurası yaradılmışdır ki, bu da ümumilikdə 26 ölkəni əhatə edir.
Qeyd etmək vacibdir ki, mühüm əhəmiyyət verilən məsələlərdən biri də digər xalqların diaspor təşkilatları
ilə əlaqələrin gücləndirilməsi, habelə lobbi quruculu-ğu məsələləridir. Son illərdə xarici ölkələrdə fəaliyyət
göstərən Azərbaycan və türk diaspor təşkilatları arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi istiqamətində həm
dövlət, həm də qeyri-hökumət təşkilatları səviyyəsində bir sıra mühüm tədbirlər görülmüş, Azərbaycan icmalarına
türk diasporunun təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirlər-də fəal iştirak etmək tövsiyə olunmuşdur. Keçirilən
tədbirlərin daha da uğurlu alınmasında və diasporlar arasında münasibətlərin uzunmüddətli qurulmasında
Azərbaycan və Türkiyənin dövlət başçılarının da bu istiqamətdə ictimai-siyasi fəaliyyətləri ilə hər zaman vahid
platformadan çıxış etməsi diqqəti cəlb edir. “Azərbaycan və Türkiyə diaspor təşkilatlarının birgə fəaliyyət
strategiyası”nda nəzərdə tutulmuş vəzifələrin həyata keçirilməsi istiqamətində səylərin gücləndirilməsi,
diasporlarımız arasında əlaqələrin get-gedə möhkəmlənməsi, xüsusilə vahid platformadan çıxış etməsi hər iki
dövlətin hər zaman bir-birinin yanında olmasının bariz nümunəsidir. Bundan əlavə, Azərbaycanın milli maraqları
rəhbər tutulmaqla, diaspor quruculuğu prosesini keyfiyyətcə yeni müstəviyə çıxarmaq məqsədilə ötən illərin
təcrübəsindən, habelə diaspor quruculuğu sahəsində nailiyyətləri ilə tanınmış başqa xalqların (yəhudi, yunan və
s.) təcrübəsindən faydalanmağa, tarixi və regional faktorlarla yanaşı, mövcud siyasi reallıqlar, eyni zamanda, təsis
edilən icmaların fəaliyyət perspektivlərini nəzərə almağa səy göstərilir.
Nəticədə, dövlətimizin Azərbaycan diasporunun daha sıx təşkilatlanması istiqamətindəki fəaliyyəti, ilk
növbədə, 2001-ci ildən indiyə kimi Bakıda dünya azərbaycanlılarının dörd qurultayının keçirilməsi, 2002-ci ildə
isə xaricdə yaşayan həmvətənlilərimizlə iş üzrə ayrıca dövlət qurumunun təsis olunması ilə soydaşlarımızın tarixi
Vətənlə əlaqələrinin güclənməsinə mühüm zəmin yaratmış, azərbaycançılıq məfkurəsi, milli həmrəylik, milli
maraqlarımızın və mənəvi dəyərlərimizin qorunmasına nail olmaqla dövlət siyasətinin mühüm tərkib hissəsinə
çevrilmişdir. Bu gün Azərbaycan diasporu müdafiədən hücum taktikasına keçmiş, soydaşlarımız dünyanın inkişaf
etmiş ölkələrində müxtəlif səviyyəli tədbirlər, təbliğat xarakterli görüşlər keçirməklə müstəqil Azərbaycan
Respublikasının mövqeyini, əsas dövlətçilik prinsiplərini ortaya qoyurlar. Müasir dövrdə Azərbaycan
Respublikasının dünya ölkələri arasında nüfuzunun artması, beynəlxalq münasibətlər sistemində əldə etdiyi
uğurlar, heç şübhəsiz ki, Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinə də kifayət qədər təsir göstəmiş və daha uğurlu
nəticələrin əldə olunmasına geniş zəmin yaratmışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım
Əliyevanın gördüyü işlər də olduqca təqdirəlayiqdir. Belə ki, Azərbaycanın Birinci vitse-prezidentinin rəhbərlik
etdiyi Heydər Əliyev Fondu bəşəriyyətin ən böyük faciələrindən olan Xocalı soyqırımı haqqında faktların
dünyaya çatdırılması istiqamətində sistemli və ardıcıl fəaliyyət həyata keçirir. Xocalı soyqırımının tanıdılması və
soyqırımına siyasi qiymət verilməsi istiqamətində görülən işlər artıq daha ciddi nəticələr verir və bu proses
genişlənməkdə davam edir. Xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi və fondun prezidenti
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Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə artıq bir sıra ölkələrdə Azərbaycan evləri və “Qarabağ” adlı Azərbaycan
məktəbləri fəaliyyətə başlamışdır.
Bununla yanaşı, Dövlət Komitəsi azərbaycanlıların yaşadığı ölkələrin ictimai-si-yasi həyatında fəal
iştirakının təmin olunması məqsədilə müvafiq tədbirlərin görülməsi, habelə bu prosesin ideoloji əsaslarını
müəyyənləşdirən sənədlərin hazır-lanması və təbliğat sahəsində istifadə edilərək Azərbaycan xalqına qarşı
törədilmiş terror və soyqırım aktları ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasını təmin etmək
məqsədilə etiraz aksiyalarının, foto və rəsm sərgilərinin, elmi-praktik konfransların təşkili işinin davam
etdirilməsi, bu barədə filmlərin xarici televiziyalarda nümayişinə nail olunması dövlətimizin bu istiqamətdə
apardığı siyasətə mühüm töhfədir. Bu baxımdan, ümumavropa Qarabağ mitinqlərinin keçirilməsi xaricdə yaşayan
azərbaycanlıları ölkəmizin milli maraqlarının qorunması, xüsusilə Qarabağ həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması
istiqamətində birləşdirməsi mühüm addımlardır.
Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan
Ordusu sentyabrın 27-dən Ermənistanın hərbi təcavüzünə cavab olaraq, işğal altında olan torpaqlarımızı azad
etmək üçün genişmiqyaslı əks-hücum əməliyyatları həyata keçirməklə yanaşı, xalqımız bütünlüklə müzəffər Ali
Baş Komandanın ətrafında səfərbər oldu. Azərbaycan torpaqlarının hər qarışının azad edilməsi uğrunda gedən
döyüşlər, qüdrətli ordumuzun şanlı tarix yazaraq, düşmən üzərindəki sarsıdıcı zərbələri, eləcə də bir sıra mühüm
əhəmiyyətli şəhərlərimizin, yaşayış məntəqələrimizin, həmçinin müxtəlif istiqamətlərdə strateji yüksəkliklərin
işğalçılardan azad edilməsi xalqımızda, o cümlədən dünyada yaşayan bütün azərbaycanlılarda böyük inam və ruh
yüksəkliyi yaratdı.
Qeyd etmək vacibdir ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusu sentyabrın 27-dən Ermənistanın hərbi təcavüzünə
cavab olaraq, 30 ildən artıq işğal altında olan torpaqlarımızı azad etmək üçün genişmiqyaslı əks-hücum
əməliyyatları həyata keçirilməklə yanaşı, düşmənin bu illər ərzində yaratdığı “yenilməzlik” mifologiyasını
darmadağın etdi. Bununla yanaşı, Prezident İlham Əliyevin xarici kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi
çoxsaylı müsahibələri Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü, davam edən hərbi əməliyyatlarla bağlı
tarixə, beynəlxalq hüquqa və ədalətə əsaslanaraq, tutarlı arqumentlər üzərində qurulan aydın, məntiqli fikirləri,
ölkəmizin haqlı mövqeyinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında müstəsna rol oynadı. Həmçinin, bu müsahibələr
informasiya məkanında da düşmənin yalan üzərində qurulmuş təbliğat maşınına ağır zərbə vurdu.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin xarici kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi çoxsaylı
müsahibələri və xalqa müraciətləri dünyada yaşayan azərbaycanlıları da ölkəmizin milli maraqları, birlik və
həmrəyliyi istiqamətində birləşdirici amilə çevrildi. Bu baxımdan, dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan
minlərlə soydaşımız 44 gün ərzində Azərbaycan Ordusunun qələbələri və işğal olunmuş torpaqlarımızın azad
edilməsi münasibəti ilə Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevə
ünvanladıqları məktublarda dövlətimizə, xalqımıza və Prezidentimizə dəstək ifadə olunmuşdur. Dünyanın hansı
ölkəsində yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir azərbaycanlı işğalçı Ermənistan ordusuna qarşı bu haqq
mübarizəmizdə ölkəmizin yanında olduğunu və ordumuzun qazandığı qələbələrdən qürur hissi keçirdiyini,
ehtiyac yaranarsa, həm ön cəbhədə, həm də arxa cəbhədə Vətənin müdafiəsinə hazır olduqlarını bildirmişlər.
Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin prinsipial mövqeyi, səsləndirdiyi tutarlı
dəlillər və əsaslı fikirlər döyüş meydanında Azərbaycan Ordusunun əldə etdiyi qələbələr diplomatiya meydanında
da uğurlara çevrildi və ölkəmizin İkinci Qarabağ müharibəsindəki hərbi-diplomatik qələbəsini şərtləndirdi. Bu
gün xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarımız Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü ilə
mübarizədə daha fərqli və fəal şəkildə milli birlik, həmrəylik nümayiş etdirməklə mübarizənin ön cərgəsində
böyük şücaətlə mübarizə aparır. Artıq erməni siyasətçilər də Azərbaycanın Ermənistanla mübarizəsində yeni bir
cəbhə – Azərbaycan diasporu cəbhəsini açdığını təşvişlə etiraf etməkdədirlər.
Azərbaycan Prezidentinin Vətən müharibəsinin gedişində xarici kütləvi informasiya vasitələrinə çoxsaylı
müsahibələri Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü, davam edən hərbi əməliyyatlarla bağlı tarixə,
beynəlxalq hüquqa və ədalətə əsaslanaraq tutarlı arqumentlər üzərində qurulan aydın, məntiqli fikirləri, ölkəmizin
haqlı mövqeyinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında müstəsna rol oynadı. Prezident İlham Əliyevin erməni
yalanlarının dünya miqyasında ifşası istiqamətində fəaliyyəyi informasiya müharibəsində də Azərbaycanın haqlı
mövqelərini əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirdi. Bu, Azərbaycan diasporunun ziyalıları və ən əsası isə qəlbi daima
Vətənlə döyünən soydaşlarımızı informasiya müharibəsi istiqamətində düşmən üzərində əldə etdiyimiz qələbənin
qazanılmasında daha da ruhlandırdı və azərbaycançılıq ideyası ətrafında milli həmrəyliyin daha da güclənməsində
müstəsna rol oynadı.
Ölkəmizin İkinci Qarabağ müharibəsindəki tarixi ədalətin zəfər çalmasında hər bir soydaşımız əlindən
gələni əsirgəmədən yaşadıqları ölkələrdə Azərbaycanın haqq səsinin çatdırılması istiqamətində yorulmadan
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fəaliyyət göstərdi. Xalqımız üçün belə bir həssas dönəmdə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi və xaricdə yaşayan
azərbaycanlılar üzərlərinə düşən ikiqat məsuliyyəti dərk edərək, vəzifə borclarını böyük fəxarət və qürurla yerinə
yetirmiş, məqsədyönlü fəaliyyətlə Azərbaycan reallıqlarının dünyaya çatdırılması istiqamətində şanlı qələbəmizi
fəxrlə yaşadıqları ölkələrin kütləvi informasiya vasitələrində müxtəlif dillərdə bütün dünyaya yaymağa
çalışmışlar.
Eyni zamanda, xaricdə fəaliyyət göstərən koordinasiya şuraları tərəfindən müxtəlif ölkələrin prezidentləri,
parlament üzvləri, BMT, Avropa Parlamenti, Avropa Şurası və digər beynəlxalq təşkilatlara, dünyanda tanınmış
siyasətçilər, beynəlxalq media nümayəndələri, ayrı-ayrı ölkələrin parlamentləri və tanınmış ictimai-siyasi
xadimlərinə Ermənistanın təxribatları, işğalçılıq siyasəti, terrorçuluq fəaliyyəti haqqında müxtəlif dillərdə ətraflı
məlumatları özündə əks etdirən beş minə yaxın məktub elektron poçt vasitəsilə göndərilmişdir. Bununla yanaşı,
xaricdə yaşayan soydaşlarımız tərəfindən Azərbaycan Ordusuna və şəhid ailələrinə dəstəklə bağlı çoxsaylı
müraciətləri nəzərə alaraq, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən müvafiq maarifləndirmə, təşkilati və
təbliğat işləri görülmüşdür.
Bununla yanaşı, azərbaycanlıların yaşadıqları ölkələrin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakının təmin
olunması məqsədilə müvafiq tədbirlərin görülməsi, habelə bu prosesin ideoloji əsaslarını müəyyənləşdirən
sənədlərin hazırlanması və təbliğat sahəsində istifadə edilərək Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş terror və
soyqırımı aktları ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasını təmin etmək məqsədilə etiraz
aksiyalarının, foto və rəsm sərgilərinin, elmi-praktik konfransların təşkili işinin davam etdirilməsi, bu barədə
filmlərin xarici televiziyalarda nümayişinə nail olunması, xüsusilə ümumavropa Qarabağ mitinqlərinin
keçirilməsi xaricdə yaşayan azərbaycanlıların azərbaycançılıq ideyası və ölkəmizin milli maraqlarının qorunması
ideyalarını birləşdirməsi istiqamətində mühüm addımlardır.
Nəticədə, Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında rəşadərli ordumuzun hərb
meydanındakı uğurları, həm diplomatiya, həm də informasiya məkanında Azərbaycanın haqlı mövqelərini
əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirdi, uzun illər Ermənistanın yürütdüyü faşist ideologiyası, xalqımıza qarşı etnik
təmizləmə, soyqırımı, dövlət terrorizmi və işğalçılıq siyasətinin, eləcə də erməni yalanlarının dünya miqyasında
ifşası istiqamətində əhəmiyyətli rol oynadı, tarixi ədalətin zəfər çaldığını şərtləndirdi.
Bu gün ideoloji dəyərləri, Azərbaycanın milli maraqlarını hər zaman uca tutan dahi şəxsiyyət, görkəmli
dövlət xadimi Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş azərbaycançılıq, milli birlik və həmrəylik ideyası
möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən qorunur və uğurla inkişaf etdirilir. Bununla yanaşı,
Azərbaycanın qlobal miqyasda qazandığı uğurlar və tarixi nailiyyətlər ölkə daxilində milli birliyin təmin
olunmasına, dünya azərbaycanlıları arasında həmrəyliyin güclənməsinə təkan vermiş, habelə dünyanın müxtəlif
ölkələrində yaşayan soydaşlarımızı daha da ruhlandıraraq, onların ölkəmizin milli maraqları ətrafında sıx
birləşməsinə zəmin yaratmışdır.
Bu baxımdan, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bildirmişdir: “Artıq bu gün dünyada mövcud olan və
fəallaşan Azərbaycan icmaları ölkəmizə də dəstəkdir. Biz də onları dəstəkləyirik. Dəfələrlə demişəm ki, bütün
Azərbaycan vətəndaşları, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar bilirlər ki, onların arxasında güclü Azərbaycan dövləti
dayanır”.
Xalq qəzeti. - 2020. - 13 dekabr. - № 262. - S. 8.
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Paklıq zirvəsində qərar tutmuş lider
Elman NƏSİROV,
Milli Məclisin deputatı, Dövlət İdarəçilik Akademiyası Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun
direktoru, siyasi elmlər doktoru, professor
Ulu öndər Heydər Əliyev şəxsi ləyaqət hissini paklıq zirvəsinə qaldırmağı bacaran və bu unikal keyfiyyəti
titanik siyasi fəaliyyətinin məhək daşına çevirməyə nail olan böyük azərbaycanlıdır. O, Azərbaycanda siyasi
plüralizm, siyasi mədəniyyət və siyasi sistemin yaranmasının əsasını qoyan dühadır. 1992-ci ildə bir müxalifət
partiyası olaraq yaratdığı Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətə sivil yolla gəlməyin “yol xəritəsi”ni ortaya
qoydu. Bununla da bir siyasi mədəniyyət və siyasi əxlaq nümunəsi yaratdı. Bu nümunə, əslində, siyasi xəttindən
və mövqeyindən asılı olmayaraq , bütün siyasi qüvvələr üçün örnək olmalıdır.
Heç kəsə sirr deyildir ki, ulu öndər 1993-cü il 3 oktyabrda keçiriləcək prezident seçkiləri öncəsi seçkiqabağı
təbliğat kampaniyası zamanı prezidentliyə namizəd Heydər Əliyev sentyabrın 10-da yerli və xarici jurnalistlər
üçün mətbuat konfransı keçirdi. Sentyabrın 20-də Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları, sentyabrın
21-də AMEA-da ziyalılar qarşısında, sentyabrın 22-də Ali Sovetdə Azərbaycan gənclərinin nümayəndələri,
sentyabrın 28-də Bakı Məişət Kondisionerləri Zavodunda əmək kollektivlərinin təmsilçiləri qarşısında çıxışlar
etdi. Bu çıxışlarda ulu öndər Heydər Əliyev Prezident seçiləcəyi təqdirdə narahat edən hansı mürəkkəb
problemlərin köklü həllinə nail olmağı hədəf seçdiyini bəyan etdi.
Ziyalılar qarşısında çıxış edən Heydər Əliyev ideoloji stereotiplərdən və təhriflərdən azad olmuş real və
həqiqi Azərbaycan tarixinin yazılmasını təxirəsalınmaz vəzifə kimi qarşıya qoydu. Ulu öndər xüsusi olaraq
vurğuladı ki, tarixi qələmə alarkən, ədalət hissini bir an yaddan çıxarmaq olmaz. Ağı ağ, qaranı qara yazmaq
lazımdır: “1920-ci ildən başlayaraq , müstəqililik əldə etdiyimiz vaxtadək Azərbaycan xalqı böyük bir tarixi yol
keçmişdir. Azərbaycanda boyük elm, mədəniyyət yaranmışdır. Ölkənin sənayesi, kənd təsərrüfatı inkişaf etmişdir.
Bu dövrü tarixdən silmək olarmı? Şübhəsiz, bu dövrün çox qaranlıq səhifələri də var--37-38-ci illər, elə 20-ci
illərin əvvəlləri, 30-cu illər, repressiya illəri, qanunsuzluq, insan hüquqlarının pozulması, Azərbaycan xalqına
böyük zərbələr vurulması. Bunlar həqiqətdir. Eyni zamnada. o da həqiqətdir ki, bu dövrdə əzab-əziyyətlərlə,
çətinliklərlə yanaşı, Azərbaycan xalqı öz iqtisadiyyatını yaratmışdır. Əgər 70-ci illərdə yaranmış bu iqtisadiyyat
olmasaydı, indi Azərbaycan Respublikası müstəqil dövlət kimi yaşaya bilərdimi? Eləcə də şəxsiyyətləri itirmək
olmaz. Bizim üçün Mirzə Fətəli Axundov da, Əhməd bəy Ağayev də, Məmməd Əmin Rəsulzadə də böyük
şəxsiyyətlərdir. Nəriman Nərimanov da...Tarixi təhrif edənlər xalqa xəyanət edir. Tariximizdə olan şəxsiyyətlərin
hamısı bizim üçün qiymətlidir. Onların heç birinə toxunmaq olmaz.”
Həmin çıxışında Heydər Əliyev Azərbaycanın o zamankı faciəli vəziyyətini fırtınanın sahilə tulladığı sınıq
gəmi ilə müqayisə etdi: ”Həmin gəmini yenidən tikmək, elə vəziyyətə salmaq lazımdır ki, bir daha dənizə çıxa
bilsin. Azərbaycan indi təxminən belə vəziyyətdədir.”
Gənclər qarşısında çıxında isə ulu öndər ölkənin təhsil və gənclər siyasəti sahəsində həllini gözləyən
olduqca mürəkkəb problemlərə diqqəti cəlb etdi və bu istiqamətlərdə konseptual yanaşmalarını ortaya qoydu. İlk
növbədə, onu vurğuladı ki, milli nihilizm mövqeyindən birdəfəlik imtina etmək lazımdır. Sovet ideologiyasını
haqlı olaraq özümüzdən uzaqlaşdırsaq da, ancaq sovet təhsil sistemində bir çox müsbət cəhətlərin olduğunun da
üstündən xətt çəkə bilmərik. Biz savadlı, təhsilli millətə çevrilmişik. Elmdə və mədəniyyətdə böyük uğurlara imza
atmışıq. Bundan sonranı düşünmək lazımdır. İndi necə irəliləyək? Təkcə texnikumları kolleclərə, məktəbləri
liseylərə, institutları universitetlərə və akademiyalara çevirməklə işləri düzəltmək olmaz.
Ulu öndər hər zaman olduğu kimi, təkcə problemləri qabartmır, eyni zamanda, onların həlli yoluna işıq
salırdı. Bu xüsusda o, Azərbaycan gənclərinin ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Türkiyə, Rusiya və digər ölkələrin
nüfuzlu ali təhsil ocaqlarına göndərilməsinin vacibliyini vurğulayır və bu sahədə hələ sovet dövründə olduqca
müsbət təcrübənin qazanıldığına diqqəti cəlb edirdi.
Heydər Əliyevin Azərbaycan gəncləri ilə bu və digər görüşləri cəmiyyətdə böyük siyasi rezonans doğurdu.
Gənclərdə vətənpərvərlik hissləri yüksəldi. Xalqımız bir daha əmin oldu ki, ona elə bir siyasi lider rəhbərlik
etməyə hazırlaşır ki, onun polad iradəsi, əzmi və enerjisi sayəsində bütün bəlalardan hifz olacağımız artıq xülya
deyil, reallıqdır.
1993-cü il oktyabrın 1-də isə Azərbaycan Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirən Heydər Əliyev
Bakıda respublikada yaşayan azsaylı xalqların nümayəndələri ilə gorüşdü. Bu görüşün ölkəmizdə ictimai-siyasi
sabitliyin təminatı baxımından mühüm əhəmiyyəti var idi. “AXC-Müsavat” cütlüyünün antimilli siyasəti
sayəsində ölkə ərazisində yaşayan xalqlar arasında birlik və harmoniya deyil, təfriqə və toqquşma meyilləri
güclənmişdi. Əslində, bu yarıtmaz və xəyanətkar siyasətin müəllifləri ölkənin bütövlüyü və suverenliyi əleyhinə
ən qorxulu ssenarilərin formalaşmasına rəvac verir və dövlətçiliyə qarşı xəyanətkar yol seçmiş olurdular. Bu acı
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reallıqlar fonunda ulu öndər Heydər Əliyev məlum görüşdə xüsusi olaraq vurğuladı ki, prezident seçiləcəyi
təqdirdə o, respublikanın keçmiş rəhbərliyinin milli siyasətdə buraxdığı ciddi pozuntuların aradan qaldırılması
üçün əlindən gələni əsirgəməyəcəkdir. Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar siyasi əqidəsindən, millətindən,
dinindən asılı olmayaraq, bərabər hüquq və imkanlara malik olacaqlar.
Tarixi şəxsiyyətin xalq tərəfindən böyük coşqu ilə qarşılanan seçki kampaniyası xalqın etimadını tam
itirmiş Xalq Cəbhəsinin əsl antimilli, xəyanətkar və dönük mahiyyətinin daha bariz şəkildə üzə çıxmasına səbəb
oldu. Onlar məğlubiyyətləri ilə barışa bilmir, əvvəlcə referendumu, sonra isə prezident seçkilərini boykot etmək
çağırışları ilə mitinqlər təşkil edirdilər. Ulu Yaradan və xalq sevgisi missiyası millətin və dövlətin xilaskarı olan
Heydər Əliyevi hifz etdi. O, qalibiyyətlər üçün doğulmuşdu. 1993-cü il oktyabrın 3- də prezident seçkilərində
98,8 faiz səs toplayaraq , hakimiyyət olimpinə yüksəlməklə məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalan Azərbaycan
dövlətçiliyini xilas etdi, onun növbəti intibahının əsasını qoydu. Bu yerdə bəzi paralellər aparıb, mülahizələrimizi
əsaslandırmağa çalışaq.
1969-cu ildən sonra Azərbaycanda geniş tikinti-quruculuq işlərinə start verildi. Respublika sanki tikinti
meydanını xatırladırdı. 1975-1985-ci illərdə ümumi sahəsi 22, 2 milyon kvadratmetr olan mənzillər inşa edildi ki,
bu göstərici Azərbaycanda bütün əvvəlki illərdə tikilmiş mənzillərin 70 faizini təşkil edirdi. Yeni iş yerlərinin
yaradılması nəticəsində iqtisadiyyatda çalışanların ümumi sayı 1985-ci ildə 2,4 milyon nəfərə çatmışdı. Bu, 1970ci ilin müvafiq göstəricisindən 1,5 dəfə çox idi. 1969-cu ildə orta aylıq əməkhaqqının səviyyəsinə görə
Azərbaycan 15 müttəfiq respublika arasında axırıncı yerdə dayandığı halda, 1980-ci ildə 4-cü yerə çıxdı.Həmin
dövrdə kənd təsərrüfatının dirçəldilməsi və sonrakı inkişafı sahəsində də böyük işlər görüldü. Əvvəllər əsassız
olaraq azaldılmış taxıl, pambıq, meyvəçilik sahələri, habelə qoyunçuluq və quşçuluq yenidən bərpa olundu.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin titanik fəaliyyətinin nəticəsi olaraq 1981-ci ildə respublika tarixində ilk
dəfə olaraq 1 milyon 151 min ton pambıq , 1 milyon 616 min ton üzüm, 644 min ton tərəvəz, 41 min ton ton
bostan məhsulları, 26 min ton yaşıl çay yarpağı, 125 min ton mal-qara və quş əti, 340 min ton süd, 294 milyon
ədəd yumurta və 12 min ton yun tədarük edildi.
“Xalq həmişə öz ziyalıları, öz mədəniyyəti, öz elmi ilə tanınır”, – deyən Heydər Əliyevin sovet
Azərbaycanına rəhbərlik etdiyi dövrdə təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, incəsənət və milli-mənəvi dəyərlərimizin
qorunması və inkişafı sahəsində də ciddi və əhəmiyyətli addımlar atıldı. Həmin dövrdə Azərbaycanda
məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrindən tutmuş ali məktəblərədək bütün təhsil ocaqları əvvəlki illərlə müqayisədə
yeni inkişaf pilləsinə qalxdı, bu istiqamətdə aparılan ardıcıl və məqsədyönlü dövlət siyasəti Azərbaycan əhalisinin
təhsil, ümummədəni və intellektual səviyyəsinin yüksəldilməsində müstəsna rol oynadı.
70-ci illərdə və 80-ci illərin əvvəllərində ali təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi istiqamətində böyuk işlər görüldü. Ölkə rəhbərinin təşəbbüsü və qayğısı ilə ali məktəblər
üçün çoxlu sayda tədris korpusları, yataqxana kompleksləri tikildi. Bütün bu uğurlar ulu öndərin ali təhsilin
inkişafına, respublikanın kadr potensialının gücləndirilməsinə vətəndaş qayğısının nəticəsində mümkün
olmuşdur.
Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin Azərbaycan təhsilinin inkişafında müstəsna xidmətlərindən biri də 19701980-ci illərdə şəxsi təşəbbüsü və qayğısı sayəsində Azərbaycandan kənarda, keçmiş SSRİ-nin 50-dən artıq böyük
şəhərinin 170-dən çox nüfuzlu ali məktəbində respublikamızın xalq təsərrüfatı, elm, təhsil və mədəniyyətinin 80dən artıq sahəsini əhatə edən və xüsusi ehtiyac duyulan 250-dən çox ixtisas üzrə 15 mindən artıq azərbaycanlı
gəncin ali təhsil almasına, yüksək ixtisaslı mütəxəssislər kimi hazırlanmasına imkan və şərait yaratması olmuşdur.
Daha dəqiq desək, bir tərəfdən Azərbaycanın yüksək ixtisaslı kadrlara olan ehtiyacını təmin edirdi, digər tərəfdən
potensial Azərbaycan diasporunun formalaşması prosesinin konturları cızılırdı. Təsadüfi deyildir ki, bu gün MDB
məkanında Azərbaycan diasporunun sosial tərkibinin böyük bir hissəsini məhz həmin illərdə ulu öndərin xeyirduası ilə təhsil almış insanlar təşkil edir və onlar müstəqil dövlətimizin maraqlarını təmsil olunduqları ölkələrdə
şərəflə qoruyurlar.
“Xalqı həmişə mənəviyyat birləşdirmişdir, çünki başqa əsaslara nisbətən mənəvi əsaslar daha üstündür,” –
deyən ümummilli liderin qənaətinə görə, milli özünüdərkə xalqın yaratdığı və yaşatdığı mədəni sərvətlərə
dərindən yiyələnməklə çatmaq olar. Ulu öndər başqa bir fikrində isə qeyd edirdi ki, məşhur filosof Bəhmənyarın
və mütəfəkkir şair Nizaminin, riyaziyyatçı-astronom Nəsrəddin Tusinin və dahi lirik şair Füzulinin, orta əsrlərin
böyük alimi Rəşidəddinin və üsyankar şair Nəsiminin, tarixçi Abbasqulu ağa Bakıxanovun və realist yazıçı Mirzə
Fətəli Axundovun, görkəmli satiriklərdən Mirzə Ələkbər Sabirin, Cəlil Məmmədquluzadənin və bir çox başqa
korifeylərin adları bu mədəniyyətin çoxəsrlik tarixini bəzəyir. Onlar zülmətli irtica və özbaşınalıq şəraitində
Azərbaycan xalqının ictimai fikrini, elm və mədəniyyətinin məşəlini göz bəbəyi kimi qorumuşlar.
Heydər Əliyev böyük siyasi ustalıqla 59 yaşında pantürkist-millətçi ittihamı ilə Sibirə sürgün edilən dahi
Hüseyn Cavidin nəşini 100 illiyində Vətənə gətirməklə, əslində, milli hissə və duyğuya malik olan şəxsiyyətlərin
hamısının cənazəsini, ruhunu öz doğma Vətəninə – Azərbaycana qaytarmış oldu.
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Danılmaz həqiqətdir ki, 1930-cu illərdə SSRİ-nin dövlət mükafatı “Rusca-azərbaycanca lüğət”ə verilirdisə,
məhz Heydər Əliyevin qətiyyəti sayəsində 1970-ci illərdə “Azərbaycan dili” dərsliyi həmin etimada layiq görüldü.
Bu mükafatların arxasında böyük siyasi mətləblər gizlənirdi. Başqa sözlə, birinci halda rus dilinin (ruslaşdırma)
təbliğinə, ikinci halda isə doğma dilimizin (milliləşmənin) inkişafına görə ali mükafat verilmişdi. Bu, ulu öndərin
millətin genetik kodunun mühüm komponenti hesab etdiyi milli dilə verdiyi əvəzsiz dəyər idi. Elə bu məntiqlə də
Heydər Əliyev böyük səylər hesabına 1978-ci ildə qəbul edilən Azərbaycan SSR Konstitusiyasında Azərbaycan
dilinin dövlət dili kimi təsbitinə nail olmuşdu.
Təbii ki, fitri istedadı və iti fəhmi hesabına ölkəmizin perspektiv müstəqilliyini proqnozlaşdıran Heydər
Əliyev suveren dövlətçiliyimizin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və xüsusilə də təhlükəsizlik sahəsində hansı ciddi
problemlərlə sınağa çəkiləcəyini də görməyə bilməzdi. Bu baxımdan ümummilli liderin hələ sovet dövründə
respublikamız üçün milli hərbi kadrların hazırlanması sahəsində atdığı uzaqgörən addımların Ermənistanın
təcavüzünə məruz qaldığımız zamanda necə misilsiz əhəmiyyət daşıdığının bir daha şahidi olduq.
Bu, bir həqiqətdir ki, Sovet dövlətində bütün sahələr kimi, ordu quruculuğu prosesi də məlum siyasiideoloji prinsiplərə əsaslanırdı. Rəsmi Moskva müttəfiq respublikalarda, xüsusilə, müsəlman ölkələrində milli
hərbi kadrların hazırlanması yönündə cəhdləri, bir qayda olaraq , qısqanclıqla qarşılayır və buna mane olurdu.
Müttəfiq respublikalarda hərbi tədris məktəbləri, əsasən, Rusiya, Ukrayna və Belarusiyada fəaliyyət göstərirdi.
"Bunları görəndə, düşünürdüm ki, yaxşı, biz Sovet İttifaqının bərabərhüquqlu müttəfiq respublikasıyıq,
böyük səlahiyyətlərimiz var. Biz nə üçün ordudan təcrid olunuruq?" – bu sözləri mərhum Heydər Əliyev 2003-cü
il aprelin 21-də, Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbin 30 illik yubiley təntənəsində çıxış edərkən demişdi.
Ulu öndər Heydər Əliyev 1973-cü ildə böyük səylər nəticəsində belə bir məktəbin yaradılmasına nail
olmuşdu. Həmin dövrdə Azərbaycan ildə təxminən 60 min gənci ordu sıralarına göndərirdi. Ancaq onların tam
əksəriyyəti inşaat batalyonlarında xidmət keçirdi. Hərbi hissələrdə azərbaycanlı zabitləri isə necə deyərlər, barmaqla saymaq olardı.
Sovet rejiminin ən güclü vaxtlarında Azərbaycanda milli hərbi kadr hazırlığı üçün baza rolunu oynayacaq
məktəbin yaradılmasına rəsmi Moskva laqeyd yanaşa bilməzdi. Təsadüfi deyil ki, həmin dövrdə Bakıya təşrif
buyuran komissiyalar Azərbaycanda belə bir hərbi məktəbə ehtiyac olmadığını "əsaslandırmağa" çalışırdılar.
Amma Heydər Əliyev bu cəhdlərin qarşısını qətiyyətlə almağı bacardı. Nəticədə Heydər Əliyevin yaratdığı hərbi
məktəb müstəqil Azərbaycanda ordu quruculuğu üçün əsas bazalardan birinə çevrildi. 70-ci illərdə həmin
məktəbin müdavimləri olan zabitlər artıq müstəqil Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrinin komandirləri, generallarıdır.
1991-ci ildə müstəqilliyini bəyan edən Azərbaycan Respublikası, əslində, real suverenliyinə 1993-cü ildə
nail oldu. Həmin il xalqın israrlı tələb və xahişindən sonra Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı baş verdi və
bununla da Azərbaycanda milli intibah dövrünün ikinci mərhəsi (1993-2003-cü illər) başlandı. Bu dövr ulu
öndərin təbirincə desək, “müstəqilliyin əldə edilməsindən daha çətin olan onun qorunması və
möhkəmləndirilməsi” ilə xarakterizə olunurdu. Həmin dövrdə Rusiyanın siyasi-hərbi elitasında formalaşmış
mövqeyə görə, ərazisindən hərbi bazaları çıxarılan və birmənalı olaraq, Qərbə inteqrasiya xəttini seçən
Azərbaycan regionda Kremlin uzağagedən planları üçün birbaşa təhlükə mənbəyi rolunu oynayırdı. Həmin
mərhələdə hakimiyyətdə olan Müsavat-AXC cütlüyünün həyata keçirdiyi səbatsız daxili və onun davamı olan
xarici siyasət kursu Rusiyanın Azərbaycana münasibətdə məlum sərt mövqeyinin formalaşmasında az rol
oynamadı.
Yeri gəlmişkən, burada bir həqiqəti də xüsusi olaraq qeyd edək. Azərbaycan xalqının ən ağır dərdi olan
Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı ulu öndər Heydər Əliyevin 1969-1982-ci illərdə həyata keçirdiyi siyasətin
nəticəsində bu dövrdə erməni millətçiləri bir dəfə də olsun ölkəmizə qarşı ərazi iddialarını açıq şəkildə dilə
gətirməyə cəsarət etmədilər və buna imkan verilmədi. Prezident İlham Əliyevin Sumqayıtın 70 illiyinə həsr
olunmuş tədbirdə qeyd etdiyi kimi, “1987-ci ildə Heydər Əliyev vəzifədən gedəndən sonra iki həftə keçməmiş
erməni millətçiləri Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan ayırıb Ermənistana vermək haqqında beynəlxalq mətbuatda
və sovet mətbuatında məsələ qaldırmışlar. Artıq Dağlıq Qarabağda separatçı meyillərə elə bil ki, yaşıl işıq
yandırıldı. Heydər Əliyev vəzifədən gedəndən 3 ay sonra Sumqayıt hadisələri baş vermişdir. Sumqayıt hadisələri
də məkrli planın tərkib hissəsi idi. Plan ondan ibarət idi ki, Heydər Əliyev hakimiyyətdən getsin. Çünki onun
Siyasi Büronun üzvü kimi fəaliyyəti erməni millətçilərə imkan vermirdi ki, məsələ qaldırsınlar”.
Bundan savayı, Müsavat-AXC cütlüyünün mövcud şəraitə adekvat olmayan məqamda “Cənubi
Azərbaycan” problemini qaldırması nəticəsində İranla da münasibətlər son dərəcə kəskinləşdi. Bu siyasətin
nəticəsində faktiki olaraq Azərbaycan həm şimaldan, həm də cənubdan ağır təzyiq altına düşdü. ABŞ Konqresi
isə Azərbaycanı dövlət səviyyəsində hər cür yardımdan məhrum edən “907-ci əlavə”ni qəbul etdi.
Bu şəraitdə dövlətçiliyimiz üçün ən təhlükəli proses separatizm və onun nəticəsində ərazi bütövlüyümüz
növbəti dəfə pozulması təhlükəsi ilə bağlı idi. Erməni işğalçılarının aramsız hücumları, cənubda “Talış Muğan
Respublikası”nın elan edilməsi, şimalda “Sadval” təşkilatının ərazi iddiaları və Gəncədə Surət Hüseynova məxsus
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hərbi hissənin iqtidara qarşı həmin dövrdə ölkəmizin dəhşətli siyasi kataklizmlər mərhələsində olduğunu bir daha
təsdiqləyir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü ildə xalqın tələbi ilə
hakimiyyətə qayıdışından sonra hədəfinə çevrildiyimiz bu ağır problemlər öz həllini tapmağa başladı. Lakin bu
prosesin özü də hamar yol ilə getmədi. 1994-cü ilin oktyabr və 1995-ci ilin mart aylarında Azərbaycanın
müstəqilliyini istəməyən xarici qüvvələrin himayəsi ilə respublikamızda dövlət çevrilişlərinə cəhdlər edildi.
Prezident Heydər Əliyevlə xalqın sarsılmaz birliyi bu sınaqlardan da uğurlu çıxışı təmin etdi.
Azərbaycan xalqı qəlbində əbədi heykəlini qoyduğu ulu öndərin vəfatının 17-cı ildönümünü onun siyasi
xətti ətrafında daha sıx və monolit birlik nümayiş etdirərək anır. Eyni zamanda, xalqımız Heydər Əliyevin fiziki
itkisindən nə qədər çox kədərlənsə də, təskinliyini onda tapır ki, bu gün ulu öndərin şah əsəri olan müstəqil
Azərbaycan etibarlı əllərdədir, davamlı və dinamik inkişaf tempinə malikdir. Zəmanəmizin dühasından “Ona
özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm”,-- qiymətini alan Prezident İlham Əliyev
Azərbaycanın bugünkü və gələcək inkişafının təminatçısıdır. O, Azərbaycanın çağdaş tarixinə yeni missiya ilə
daxil olmuşdur. Ölkə Prezidentin rəhbərliyi altında Azərbaycan özünün milli dövlət quruculuğu və idarəçiliyinin
növbəti şərəfli mərhələsini yaşayır.
“Müasir dünyada hüququn gücü deyil, gücün hüququ işləyir və güclüsənsə haqlısan məntiqi hökm sürür”,- deyən Prezident İlham Əliyev böyük uzaqgörənlik nümayiş etdirərək ordu quruculuğu məsələlərini prioritet sahə
kimi müəyyən etmiş və bu istiqamətdə möhtəşəm addımların atılmasını təmin etmişdir. Ölkəmizin büdcə zərfində
müdafiə xərcləri hər zaman üstün mövqeyə malik olmuşdur. 2003-cü ildən 2018-ci ilədək Azərbaycanın müdafiə
büdcəsi 15 dəfə artmışdır. 2019-cu ilin göstəricilərinə əsasən, dünyanın ən güclü orduları sırasında Azərbaycan
52-ci, Ermənistan isə 96-cı mövqedə olmuşdur.
Son 17 il ərzində ölkəmiz uca zirvələrə yüksəlməkdədir. Dövlət başçımız heç bir vaxt hər hansı böyük
dövlət və ya beynəlxalq təşkilatın diktəsi ilə deyil, məhz lideri olduğu çoxmillətli və çoxkonfessiyalı Azərbaycan
dövlətinin milli maraqlarından irəli gələn müstəqil siyasətin müəllifidir. Həmin siyasətin təntənəsi Azərbaycanın
siyasi sabitliyində, iqtisadi gücündə, sosial rifahında, uğurlu xarici siyasətində, xüsusilə də tarix yazan güclü
ordusunda öz təsdiqini tapır. Bu gün müzəffər Azərbaycan Ordusu Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi altında torpaqlarımızı Ermənistanın işğalçı silahlı qüvvələrindən azad etmək kimi müqəddəs vəzifəni
şərəflə yerinə yetirmişdir. Noyabr ayının 8-də qədim Azərbaycan şəhəri, Qarabağın incisi Şuşanın müasir hərb
elminin ən nadir və unikal əməliyyatlarından birinin həyata keçirilməsi nəticəsində azad olunması düşmənin
müqavimət potensialını heçə endirdi. Nəticədə noyabrın 10-da Prezidentlər İlham Əliyev, Vladimir Putin və
Ermənistanın baş nazir Nikol Paşiyanın imzaladığı üçtərəfli bəyanat regionda uzunmüddətli münaqişənin hərbi
fazazasını başa çatdırdı və faktiki , işğalçı Ermənistan dövlətinin kapitulyasiyası aktı oldu. Noyabrın 20-də Ağdam, noyabrın 25-də Kəlbəcər, dekabr ayının 1-də isə Laçın rayonu bir güllə belə atılmadan, bir nəfər şəhid
vermədən işğaldan azad olundu. Ordumuzun əldə etdiyi tarixi zəfər heç bir halda təsadüfi olmayıb, Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən inkişaf doktrinasının, o cümlədən hərbi quruculuq siyasətinin
məntiqi nəticəsi kimi qiymətləndirilməlidir.
Ölkəmizdə qısa zaman ərzində 20-dən artıq hərbi zavodun işə salınması və müasir hərbi-sənaye
kompleksinin formalaşması tarixi nailiyyət hesab olunmalıdır. 5-ci nəsil silahların dünyanın aparıcı silah
ixracatçılarından alınması və bu sahədə də uğurlu şaxələndirmə siyasətinin tətbiq edilməsi ölkəmizə təkcə hərbi
deyil, həm də siyasi dividentlər gətirmişdir.
Ali Baş Komandanımızın böyük sərkərdəlik məharəti, güclü iradəsi və qətiyyəti, müzəffər və yenilməz
ordumuzun şücaəti, xalqın Prezidentinə olan birmənalı dəstəyi və onun ətrafında monolit birliyi, Türkiyə kimi
güclü qardaş dövlətin Azərbaycanın yanında olması və onun atdığı istənilən addımı müdafiə etməsi, dost Pakistan
dövlətinin ölkəmizə kömək etməyə hazır olduğunu bəyan etməsi, qonşu dövlətlər olaraq, Rusiya, İran və
Gürcüstanın işğalçının hüquqazidd addımlarını buxovlayan davranış nümayiş etdirməsi və digər tərəfdaş
dövlətlərin haqq işimizi müdafiə etməsi Vətən müharibəsində Azərbaycanın tam qələbəsini təmin edən həlledici
amillərdir. Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!
Xalq qəzeti. - 2020.- 12 dekabr. - № 261. - S. 3.
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Heydər Əliyev – tarixi şəxsiyyət və tarix yaradan şəxsiyyət
Elçin BABAYEV,
Bakı Dövlət Universitetinin rektoru
Hər bir xalqın uzaq və yaxın keçmişində onun taleyinə həlledici təsir göstərmiş, ölkəsinin adını həm
milli, həm də bəşər tarixinə şərəflə həkk etmiş, əsrlər boyu formalaşmış milli-mənəvi dəyərləri qorumaqla
dövlətinin gələcəyini də uğurla müəyyənləşdirmiş dahilər çox deyil. Xoşbəxt o xalqdır ki, Vətənə sevgisi,
xalqa ehtiramı, dövlətə sadiqliyi ilə hər bir kəsə örnək olan, zəkası, dühası və istedadı ilə dünyada tanınan,
bütün ömrünü doğma xalqının xoşbəxt gələcəyi uğrunda mübarizəyə həsr etmiş tarixi şəxsiyyətləri var.
Ümummilli lider Heydər Əliyev məhz belə dahilərin sırasına yüksəlmiş Azərbaycan övladı olmuşdur.
Bəşər tarixində hər hansı bir vətəndaşın öz dövlətinin timsalına çevrilməsi nadir hadisədir. Yaxın
tariximizdə belə zirvəyə yüksələn dahi şəxsiyyətlərdən biri də xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev
olmuşdur. Müasir Azərbaycanın dövlətçilik tarixi dedikdə, ilk olaraq, Azərbaycan xalqının öndəri, bütün həyatını
Azərbaycan dövlətinin, xalqının inkişafına həsr etmiş unudulmaz rəhbərimiz Heydər Əliyevi xatırlayırıq.
Müasir Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, xalqının və dövlətinin müstəqilliyi, inkişafı naminə
böyük və əvəzedilməz işlər görmüş ümummilli lider Heydər Əliyev hər zaman fəxr edəcəyimiz, qürur hissi ilə
xatırlayacağımız dahi şəxsiyyətdir. Ulu öndər fenomenal şəxsiyyət kimi Azərbaycan xalqı və dövlətçiliyi üçün
çox böyük və əvəzedilməz xidmətlər göstərmişdir. Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının və dövlətinin taleyüklü
problemlərini həll edən dahi tarixi şəxsiyyət olmaqla yanaşı, həm də tarixi yaradan şəxsiyyətdir.
Dünya səviyyəli siyasət və dövlət xadimi Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının tarixində nadir
şəxsiyyətlərdəndir ki, onun zəngin irsi hər zaman politoloqların, filosofların, tarixçilərin və müxtəlif profilli
tədqiqatçıların daim diqqət mərkəzində olacaqdır. O, Azərbaycan xalqının milli dövlətçilik mübarizəsindəki
misilsiz xidmətləri ilə bütün dünya azərbaycanlılarının sonsuz sevgisini qazanmışdır. Ulu öndər çıxışlarının
birində deyirdi: “Mənim həyat amalım bütün varlığım qədər sevdiyim Azərbaycana, Azərbaycan xalqına,
dövlətçiliyimizə, ölkəmizin iqtisadi, siyasi, mənəvi inkişafına xidmət olub”.
Ötən yüzillikdə cərəyan edən hadisələrin təhlili göstərir ki, respublikanın müstəqilliyə gedən yolu 1969-cu
ildən başlayaraq ulu öndər Heydər Əliyevin ikinci dəfə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə həyata keçirilən
məqsədyönlü siyasətlə tamamlanıb. Zaman və ictimai-iqtisadi formasiya baxımından kifayət qədər fərqli olan hər
iki tarixi dövrün əsas ortaq cəhətləri isə ulu öndərin Azərbaycana böyük nailiyyətlər qazandıran fədakar xidməti,
eləcə də ölkənin inkişafında yeni impuls və tərəqqi meyillərinin geniş vüsət alması olub. Heydər Əliyevin hələ
Sovet Azərbaycanına rəhbərliyi dövründə həyata keçirdiyi çoxşaxəli fəaliyyəti xalqımızda milli qürur, milli
mənlik şüurunun formalaşmasına, azadlıq, müstəqillik duyğularının baş qaldırmasına gətirib çıxarmışdır.
1969-cu il iyulun 14-də Heydər Əliyevin Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 1-ci katibi
seçilməsi, ilk dəfə ölkəmizdə hakimiyyət sükanına doğma xalqının taleyinə tam sahib çıxmaq iqtidarında olan
Vətən oğlunun yüksəlməsi ilə Azərbaycanın həyatında həlledici və şərəfli bir mərhələnin başlanğıcını qoydu. Ulu
öndərin respublikaya böyük uzaqgörənliklə və müdrikcəsinə rəhbərlik etdiyi 1969--1982-ci illər Azərbaycanda
quruculuq salnaməsinin parlaq dövrü kimi tarixə düşdü.
Dərin zəkalı, yüksək enerjili lider olan Heydər Əliyev hakimiyyətə gələnə qədər sovetlər birliyinin geridə
qalan respublikalarından sayılan Azərbaycan çox qısa bir müddətdə iqtisadi artım tempinə görə orta ittifaq
səviyyəsini ötmüş oldu. 1969--1982-ci illərdə respublikada milli gəlir 2,6 dəfə, sənaye məhsulunun həcmi 2,7
dəfə, kənd təsərrüfatı istehsalı 2,3 dəfə artdı, 250-dək yeni iri sənaye müəssisəsi yaradıldı və ölkənin sənaye
potensialı əvvvəlki 50 ildəkini 2 dəfə üstələdi. Həmin illərdə 800 mindən çox yeni iş yerləri açıldı, ölkə əhalisinin
sosial rifahı qat-qat yüksəldi.
Həmin dövrdə respublikanın elmi-texniki potensialında da əhəmiyyətli yüksəliş yaşandı: müxtəlif elm
sahələri üzrə 265 elmlər doktoru, 3141 elmlər namizədi hazırlandı. Artıq ötən əsrin 80-ci illərinin əvvələrində
ölkə xaricində ən nüfuzlu ali məktəblərə respublikamızdan göndərilən gənclərin sayı ildə 1000-1400 nəfər təşkil
edirdi.
Böyük tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyevin hər zaman elm və təhsilə böyük önəm vermiş, Azərbaycan elm və
təhsili onun xüsusi diqqət və qayğısı ilə əhatə olunmuşdur. “Təhsil millətin gələcəyidir”-- deyən Heydər Əliyev
BDU-nun məzunu olmağı ilə fəxr etdiyini dəfələrlə vurğulamışdır. Ulu öndərin universitetdə təhsil illəri, habelə
sonralar bu elm və təhsil ocağı ilə sıx əlaqələri BDU-nun şanlı tarixinin bir mərhələsini təşkil edir. BDU-nun ən
böyük məzunu Azərbaycan xalqının xilaskarı Heydər Əliyevdir.
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Yurdsevər ölkə rəhbərinin böyük uğurla həyata keçirdiyi möhtəşəm fəaliyyət nəticəsində Azərbaycan
keçmiş ittifaqın öz daxili iqtisadi imkanlarına və intellektual potensialına arxalanaraq özünü tam şəkildə idarə
etmək iqtidarında olan iki respublikasından birinə çevrildi.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin ikinci dəfə, ölkəmiz üçün həlledici bir məqamda hakimiyyətə gəlişi
Azərbaycanın müasir tarixinin şərəfli səhifələrinin yazılmasına və dövlətimizin müstəqilliyinin əbədiliyinə
hərtərəfli zəmin yaratmış oldu. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin
respublikamıza rəhbərlik etdiyi dövrlər möhtəşəm quruculuq və tərəqqi, davamlı və hərtərəfli inkişaf mərhələləri
kimi şanlı tariximizin səhifələrinə qızıl hərflərlə yazılmışdır.
Müstəqillik illərində ulu öndər ölkəmizin inkişaf strategiyasını müəyyən etdi, rifahın, tərəqqinin
Azərbaycan modelini yaratdı, müstəqil Azərbaycan xarici siyasətdə etibarlı tərəfdaşlıq və sabitlik mərkəzi kimi
çıxış edən, iqtisadi və sosial rifah yolunda qətiyyətli addımlarla irəliləyən, Dövlət--Vətəndaş birliyinin təşəkkül
tapdığı bir ölkəyə çevrildi.
1993--2003-cü illəri əhatə edən ikinci hakimiyyət dövrü ulu öndərin dünyanın ən nadir şəxsiyyətlərindən,
görkəmli siyasi xadimlərindən biri olduğunu növbəti dəfə nümayiş etdirdi. Heydər Əliyevin siyasi müdrikliyi,
iradəsi və qətiyyəti, mükəmməl idarəçilik qabiliyyəti sayəsində dövlət müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycan
keçid dövrünün çətinliklərini uğurla arxada qoyub, 1996-cı ildən etibarən yenidən dirçəliş mərhələsinə daxil oldu.
1996--2003-cü illərdə makroiqtisadi göstəricilər 2--3 dəfə artdı və ölkədə 3 mion yeni sənaye müəssisəsi yaradıldı.
Bu dövrdə iqtisadiyyatına 20 milyard dollar investisiya qoyulan Azərbaycanda ümumi daxili məhsul 22,3 dəfə
artdı. Bütün sahələrdə islahatlar geniş vüsət aldı və respublikamızın beynəlxalq nüfuzu durmadan yüksəlməyə
başladı.
Balanslaşdırılmış və milli mənafeyə əsaslanan dövlət siyasəti, ictimai-siyasi sabitliyin dayanıqlılığı, iqtisadi
qüdrət və güclü sənaye potensialı, elmi-texniki tərəqqi, təhsil və səhiyyənin inkişafı, müasir ordu quruculuğu,
xalqın rifahının və həyat tərzinin durmadan yaxşılaşdırılması, milli irsin qorunması və milli-mənəvi dəyərlərin
möhkəmləndirilməsi Ümummilli liderin başlıca strateji hədəflərinə çevrildi. Heydər Əliyevin Azərbaycana və
regiona sülh, sabitlik və davamlı inkişaf gətirmək yolunda atdığı qətiyyətli addımlar onun beynəlxalq səviyyədə
siyasi və ictimai xadim kimi birmənalı şəkildə qəbul edilməsini şərtləndirən həlledici amillər oldu.
Ulu öndər Heydər Əliyevin həyat amalı, zaman və məkan anlayışına sığmayan siyasi fəaliyyətinin əsas
məqsədi azad və müstəqil bir dövlət qurmaq idi. Tarixə müasir Azərbaycanın memarı olaraq düşən ümummilli
lider Heydər Əliyev hər zaman Azərbaycanı özünə güvənən qüdrətli bir ölkəyə çevirmək istəyirdi. Bu yolda qəti
addımlar atır, əməli işlər görür, özünün iqtisadi inkişaf yolunda olan Azərbaycanın etibarlı, sağlam gələcəyini
qururdu.
Azərbaycanın inkişafında qazandığı uğur və nailiyyətlərin davamlı olmasını təmin etmək üçün böyük
rəhbər misilsiz fədakarlıq göstərib. Bunun ən bariz nümunələrindən biri də ulu öndərin özündən sonra ölkəmizə
layiqincə rəhbərlik edərək qazanılan uğurların davamlılığını təmin edəcək, xalqın alternativsiz liderinə çevriləcək
davamçı-varis yetişdirməsindədir.
Bu gün ümummilli liderin ideyaları Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin gərgin
əməyi və fəaliyyəti nəticəsində yaşayır və uğurla inkişaf edir. Əminliklə demək olar ki, dövlət başçısının apardığı
həm xarici, həm də daxili siyasət Heydər Əliyev kursunun davamıdır. Xalqımız əmindir ki, əsası ümummilli lider
Heydər Əliyev tərəfindən yaradılan müstəqil dövlətimizin inkişafı etibarlı əllərdədir.
2003-cü ildən bəri müstəqil dövlətimizin qurucusu və xalqımızın xilaskarı, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev
cismən yanımızda olmasa da, onun ideyaları və böyük dühası əbədiyaşardır. Ulu öndərimizin layiqli davamçısı
Prezident İlham Əliyev həm ata vəsiyyətini yerinə yetirən övlad, həm də onun memarı olduğu dövlətin rəhbəri,
qurduğu qüdrətli ordunun Ali Baş Komandanı kimi Heydər Əliyev ucalığının parlaq təcəssümüdür.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin vəfatından 17 il keçir. Bu gün hər bir ölkə
vətəndaşına bəlli olan bir həqiqət var: Ulu öndərimiz Heydər Əliyev həsəd aparılacaq bir zəngin, mənalı və şərəfli
ömür yaşamışdır. Qısa zaman kəsiyində xalqımızın uzun əsrlər boyu uğrunda usanmadan çarpışdığı ən ümdə
haqqını reallığa çevirmişdir: Azərbaycanı hər bir dövlət və millət üçün ən yüksək məqama – müstəqilliyə
qovuşdurmuş, dövlətimizin dünya birliyində layiqli yerini bütün bəşəriyyətə nümayiş etdirmişdir.
Xalqımızın görkəmli oğlu Heydər Əliyevin irsi olduqca zəngindir. Öz həyat və fəaliyyəti ilə ölməzlik
zirvəsinə yüksələn Heydər Əliyevin keçdiyi ömür yolu bizim üçün zəngin həyat məktəbidir. Çünki o böyük
insanın ömür yolu Azərbaycan tarixinin şərəfli bir hissəsidir. Biz o tarixi öyrənməli və bizdən sonra gələn nəsillərə
çatdırmalıyıq.
Əminik ki, bu gün daim azərbaycanlı olması ilə fəxr edən Heydər Əliyevin ruhu şaddır-- xilaskarı olduğu
müstəqil Azərbaycanın ərazi bütövlüyü onun ideya və əməllərini davam etdirən, yarımçıq qalmış arzuları ilə bağlı
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vəsiyyətlərini gerçəkləşdirən Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında bərpa edilmiş, 30
ildən bəri düşmən nəsarətində olan Qarabağ əbədi azadlığına qovuşmuşdir. Heydər Əliyevin böyük siyasəti qalib
gəlməklə onun ölməzliyini bir daha təsdiqləmişdir.
Bütün bunlara görə qədirbilən xalqımız ümummilli lider Heydər Əliyevin əziz xatirəsini daim yüksək tutur,
onun müqəddəs ruhu qarşısında baş əyir və uca Yaradandan unudulmaz öndərinə qəni-qəni rəhmət diləyir!
Xalq qəzeti. - 2020.- 12 dekabr. - № 261. - S. 6.
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Müdriklik zirvəsi - AZƏRBAYCAN XALQININ ƏBƏDİLƏŞMİŞ LİDERİ
ZƏRİFƏ QULİYEVA,
YAP Qadınlar Şurasının İdarə Heyətinin üzvü, “Modern ailə və inkişaf” İctimai Birliyinin sədri
Dekabrın 12-si xalqımızın Ümummilli Lideri, çoxəsrlik Azərbaycan tarixində misilsiz xidmətləri ilə
əbədiyaşar mövqe qazanmış Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günüdür. Dünya tarixi sübut etmişdir ki,
şəxsiyyətlərin gücü, ağlı, cəsarəti, siyasi iradəsi və müdrikliyi mənsub olduğu xalqın, onun yaratdığı dövlətin
həyatında əvəzedilməz rola malikdir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin əbədiyyətə qovuşmasından 17 il ötsə də, O, bu
gün də, gələcəkdə də Azərbaycan xalqının qəlbində yaşayacaq, yaşadılacaq. Çünki öz müqəddəs əməli sayəsində
Vətəni, xalqı uğrunda yorulmadan çalışmış Dahi Şəxsiyyət, Fenomen İnsan Heydər Əliyev ömrünü dövlətçiliyin
inkişafı, Azərbaycanın tərəqqisi üçün şam kimi əritdi. Onun bir amalı var idi - qurduğu mütərəqqi dövləti
beynəlxalq aləmdə tanıtmaq, lider ölkələrdən birinə çevirmək. Və bu amal gerçəkliyə çevrilib. Çünki Ümummilli
Lider Heydər Əliyev yolu bu gün Onun ən layiqli davamçısı, Prezident İlham Əliyev Cənabları tərəfindən uğurla
davam etdirilir, yaşadılır. Çünki Heydər Əliyev ideyası əbədi və dönməzdir.
Müdrikliyin dühası
Hər bir xalq öz tarixi şəxsiyyətləri ilə fəxr edir, onların yaratdığı irsə böyük ehtiramla yanaşır. Müasir
Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, xalqının və dövlətinin müstəqilliyi, inkişafı naminə çox böyük işlər
görmüş, bununla bağlı tarixi proseslərə təsir göstərmiş Heydər Əliyev hər zaman iftixar hissi ilə xatırlayacağımız
dahi şəxsiyyətdir. Azərbaycanı canı qədər sevən, ürəyi daim xalqının səadəti, xoşbəxtliyi uğrunda döyünən,
ölkəsini azad, müstəqil və inkişafda görmək istəyən, vətəninin, xalqının yolunda həyatını qurban verməyə hazır
olan Heydər Əliyevin mənalı ömür yolunun hər anı, hər səhifəsi bugünkü və gələcək nəsillərə nümunə olacaq
canlı və unudulmaz tarixdir. Azərbaycana rəhbərlik etdiyi ilk günlərdən etibarən mənsub olduğu xalqın tükənməz
yaradıcılıq enerjisinin, milli müstəqillik duyğularının reallaşmasına çalışan Ümummilli Lider Heydər Əliyev
xalqımızı dünyanın ən inkişaf etmiş xalqları səviyyəsinə çatdırmaq üçün əlindən gələni əsirgəməmişdir. Heydər
Əliyev 1969-cu ildə respublika rəhbərliyinə gələrkən sosial-iqtisadi böhran keçirən Azərbaycanı keçmiş İttifaqın
ən qabaqcıl respublikalarından biri səviyyəsinə qaldırmışdır. Ümummilli Liderin Azərbaycanda siyasi
hakimiyyətə gəlişini tarixi hadisə kimi qiymətləndirənlər öz qənaətlərində haqlıdırlar. Çünki rəhbər vəzifədə
olduğu müddətdə respublikada köklü dəyişikliklər baş vermişdir. SSRİ dövründə hər bir tapşırığın Mərkəzdən
verildiyi və idarə olunduğu bir vaxtda geridə qalan, çıxılmaz sosial-iqtisadi vəziyyətdə olan Azərbaycanda
insanlar dirçəlişin olacağına şübhə ilə yanaşırdılar. Məhz Ulu Öndərin hakimiyyətə gəlişi xalqda böyük ruh
yüksəkliyi yaratdı. Hakimiyyətdə olduğu illərdə respublikada yüzlərlə yeni müəssisə, istehsalat sahələri
yaradılmış, iri elektron, elektrotexnika, radiotexnika, cihazqayırma sənayesi zavodları inşa edilmişdir. Heydər
Əliyev ölkə rəhbərliyində yüksək vəzifədə çalışarkən öz iti zəkası, yüksək erudisiyası, siyasi uzaqgörənliyi,
yorulmaz fəaliyyəti ilə daim diqqət mərkəzində idi.
Xilaskar missiyalı qayıdış
Ulu Öndərin ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəlişi nəinki Azərbaycanı, bütöv bir xalqı məhv olmaq
təhlükəsindən xilas etdi. Xalq ən ağır günlərini yaşadığı bir zamanda sevimli oğlunu, dahi şəxsiyyət Heydər
Əliyevi ölkəni idarə etməyə çağırdı. Bu təkidli çağırışın arxasında sonsuz xalq etimadı, millətin məhəbbəti və
inamı dayanırdı. Lakin onun birinci hakimiyyəti dövründəki abad Azərbaycandan heç nə qalmamışdı. Ümummilli
Liderin 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə xilaskar missiyalı qayıdışı xalqın milli
dövlətçiliyinə və sabahkı gününə inamını özünə qaytardı, ölkə həyatının bütün sahələrinə nüfuz etmiş böhran
aradan qaldırıldı, Qarabağ cəbhəsindəki uğursuzluqların qarşısı alındı, ictimai-siyasi sabitlik, milli-mənəvi
həmrəylik və vətəndaş sülhü təmin edildi, ən başlıcası isə itirilməkdə olan dövlət müstəqilliyi qorunub saxlanıldı.
Yaxın keçmişimizdə baş verən hadisələrə qiymət verməyi bacaran hər bir insan dərk edir ki, Heydər Əliyev qardaş
qırğınının, vətəndaş müharibəsinin qarşısını almağa həyatını təhlükəyə atmaqla, ölümündən çəkinməyərək nail
oldu. 1993-cü il oktyabrın 3-də ümumxalq səsverməsi nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti seçildi. Ümummilli Liderin həyata keçirdiyi təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində ölkəmiz müstəqilliyini
itirmək, parçalanmaq, vətəndaş müharibəsi təhlükəsindən xilas oldu. 1994-cü ilin sentyabrında "Əsrin
müqaviləsi" adlandırılan neft müqaviləsinin imzalanması müstəqil Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq arenada
strateji mahiyyət kəsb edən möhtəşəm qələbəsi idi. 1995-ci ildə müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk
Konstitusiyası qəbul edildi. Ulu Öndərin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə hazırlanan bu ali sənəd Azərbaycanda insan
36

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

hüquq və azadlıqlarının qorunması və təmin olunmasında yeni mərhələ açdı. 1998-ci ildə şərqdə ilk dəfə olaraq
Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv olundu. Heydər Əliyev üçün müstəqil Azərbaycan fəlsəfəsinin təməlində azadlıq,
demokratiya, iqtisadi tərəqqi, sosial ədalət və rifah dururdu. Hakimiyyətin bölünmə prinsipinin təsbit olunması,
hüquq normalarının və qanunvericilik bazasının beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması, müasir idarəetmə
üsullarının bərqərar olması və müvafiq dövlət qurumlarının formalaşdırılması Ümummilli Liderin rəhbərliyi ilə
gerçəkləşən genişmiqyaslı quruculuq proqramının tərkib hissələridir. Azərbaycanda müasir, demokratik, hüquqi
və dünyəvi dövlət quruculuğu, vətəndaş cəmiyyətinin təşəkkülü, milli-mənəvi dəyərlərə qayıdış və elmin, təhsilin,
mədəniyyətin inkişafı əbədi surətdə Dahi Şəxsiyyətin adı ilə bağlıdır. 1998-ci il oktyabrın 11-də Ulu Öndər
yenidən yekdilliklə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildi. Bu, Ümummilli Liderə olan sonsuz etimadı,
məhəbbəti, inamı bir daha sübut edirdi. Heydər Əliyevin fəaliyyətinin 1993-2003-cü illəri bir ömrün qızıl
salnaməsidir. Ulu Öndər həmin dövrdə Azərbaycanı yalnız parçalanmaqdan, dövlət çevrilişlərindən,
özbaşınalıqlardan xilas etmədi, həm də xalqımıza yeni, firavan, ildən-ilə gözəlləşən bir həyat, müstəqilliyi daha
da möhkəmləndirilmiş Azərbaycanı bəxş etdi.
Sevindirici haldır ki, Ulu Öndərimizin ölməz ideyaları bu gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla
davam etdirilir və ötən müddət ərzində dövlətimizin başçısının yorulmaz fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan
dünyanın ən dinamik inkişaf edən ölkələrindən birinə çevrilib. Zaman Heydər Əliyev siyasətinin
alternativsizliyini və xalqın İlham Əliyevi dəstəkləməklə ən doğru addım atdığını göstərir. Bütün beynəlxalq
təşkilatlar birmənalı şəkildə etiraf edirlər ki, Azərbaycanın inkişafı sürətlənib, ümumi daxili məhsul istehsalının
artım tempinə görə dünyanın lider dövlətlərindən birinə çevrilib.
Prezident İlham Əliyev və siyasi varisliyin təntənəsi
Bəli, xalqın irəlidə – Ulu Öndərdən sonra taleyini etibar etmək istədiyi lider yalnız İlham Əliyev idi.
Prezident İlham Əliyev müxtəlif dövlətlərin siyasilərinin çeşidli mülahizələrilə müşayiət olunan proseslərdə, teztez dəyişən olayların çevrəsində dünya şöhrətli atasının bütün fərdi və ideoloji qənaətlərini onunla birgə yaşayırdı.
Ümummilli liderin ən layiqli varisi İlham Əliyev ona görə güclü idi ki, müstəqil Azərbaycan dövlətinə rəhbərlik
estafetini qəbul edərək böyük siyasətə gəlişi Üummilli Lider Heydər Əliyevin siyasi, ictimai, əxlaqi məfkurəsi və
mədəniyyəti üzərində formalaşmışdı. Belə bir tarixi şəraitdə Ümummilli Lider Heydər Əliyev 2003-cü ilin
prezident seçkilərinin həlledici dövründə canından artıq sevdiyi xalqına müraciətlə bildirdi: “Üzümü sizə –
həmvətənlərimə tutaraq, qarşıdan gələn prezident seçkilərində prezidentliyə namizəd, mənim siyasi varisim, Yeni
Azərbaycan Partiyası sədrinin I müavini İlham Əliyevi dəstəkləməyə çağırıram. O, yüksək intellektli, praqmatik
düşüncəli, müasir dünya siyasətini və iqtisadiyyatını gözəl bilən, enerjili və təşəbbüskar bir şəxsiyyətdir. İnanıram
ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri, planları, işləri sizin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham
Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm”.
Bəli, 17 il prezidentlik fəaliyyəti müddətində Prezident İlham Əliyev ölkə daxilində və xarici aləmdə məhz
həmin siyasətin daşıyıcısı və davamçısı kimi qəbul edilir. Prezident İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi 2003cü ildən ötən müddət Azərbaycan tarixinə hərtərəfli və sürətli inkişaf dövrü kimi daxil olub. Şübhəsiz, sosialsiyasi sabitliyin qorunmasının, mövcud iqtisadi inkişafın, hərtərəfli tərəqqinin təməlində Ümummilli Lider
Heydər Əliyevin inkişaf strategiyası, onun müəyyənləşdirdiyi daxili və xarici siyasət xətti dayanır. O da həqiqətdir
ki, Ulu Öndərin əsasını qoyduğu daxili və xarici siyasət kursunun uğurla davam etdirilməsi sayəsində Azərbaycan
bugünkü yüksəlişə və inkişafa nail olub.
Ən əsası isə sentyabrın 27-dən başlayan, 44 gün davam edən və Dağlıq Qarabağ da daxil olmaqla işğal
altındakı ərazilərimizin qaytarılması ilə nəticələnən Vətən Müharibəsi tariximizin ən parlaq səhifəsinə,
Azərbaycan xalqının iftixar və qürur mənbəyinə çevrildi. Azərbaycan xalqı öz liderinin - müzəffər Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşərək bütün dünyaya öz gücünü, mətinliyini, mübarizliyini nümayiş
etdirdi. Bu gün Azərbaycan xalqı hansı səviyyədə uğurlu sərkərdəyə - Ali Baş Komandana sahib olduğunu aşkar
gördü. Prezident İlham Əliyev yalnız hərb meydanında müzəffər sərkərdə deyil, diplomatik cəbhədə böyük strateq
nümunəsi ortaya qoydu, informasiya müharibəsində Azərbaycanın haqq səsi oldu, cəsarətlə bütün təzyiqlərə sinə
gərdi, öz xalqı ilə vəhdətdə olan lider kimi mübarizlik rəmzinə çevrildi.
Prezident İlham Əliyev 17 ildə həyata keçirdiyi siyasətin nəticəsində Azərbaycanı 30 ilə yaxın davam edən
münaqişədə qalib tərəfə çevirdi. Ərazi bütövlüyümüzün birmənalı olaraq təsdiq edildi. “Şuşasız Qarabağ,
Qarabağsız Azərbaycan yoxdur” - deyən Ulu Öndərin arzusunu reallaşdırdı: “Mən bu gün Ulu Öndər Heydər
Əliyevin məzarını ziyarət etdim, onun ruhu qarşısında baş əydim. Ürəyimdə dedim, xoşbəxt adamam ki, ata
vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad etdik! Bu, böyük Qələbədir! Bu gün şəhidlərimizin, Ulu Öndərin ruhu
şaddır! Gözün aydın olsun Azərbaycan! Gözünüz aydın olsun dünya azərbaycanlıları!”.
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Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin xalqa müraciətində səsləndirdiyi bu sözlər hər bir azərbaycanlında böyük
sevinc və qürur hisləri yaratdı. Bu böyük qələbə eyni zamanda Azərbaycan xalqını dünyaya qürurlu xalq kimi
tanıtdı. “Dağlıq Qarabağ Azərbaycan torpağı, beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazimiz olmaqla yanaşı, ədalət
məsələsidir, Azərbaycanın milli qürur məsələsidir”,-deyən Prezidentimizə olan inamı, sevgini birə beş artırdı.
“Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm». Ulu Öndərin Prezidentimiz İlham
Əliyev haqqında dediyi bu fikirlərin hər keçən gün öz təsdiqini tapdığının, hər bir azərbaycanlının Prezidenti
olduğunun şahidi olur.
Bütün bu kimi əhəmiyyətli amillər isə həm də o deməkdir ki, müqəddəs, sarsılmaz və qüdrətli dövlətimiz
etibarlı əllərdədir. Təməli hələ 1993-cü ildə Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş xarici və
daxili siyasət kursumuzun dəyişməz olduğu, bu siyasətin yalnız milli maraqlar çərçivəsində aparıldığı göz
qabağındadır. İndi bu siyasət dövlət başçımız tərəfindən qloballaşan bəşəriyyətin tələblərinə uyğun olaraq yeni
məzmun və keyfiyyətdə uğurla davam etdirilir.
Bu gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev atasından əxz etdiyi nadir şəxsiyyətlərə məxsus bu
keyfiyyətləri şərəflə daşıyır və böyük əzmlə dövlət idarəçiliyinə tətbiq edir, tarixin yeni tələblərinə uyğun olaraq
təkmilləşdirib inkişaf etdirir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin bütün sahələrdə başlatdığı işlər sahəsində gördüyü
nəhəng layihələri respublikamızın Prezidenti cənab İlham Əliyev layiqincə davam etdirir. Məqsəd isə birdir –
Azərbaycan xalqının daha xoşbəxt və firavan yaşamasını təmin edilməsi, ölkəmzin adının ən yüksək zirvələrdə
çəkilməsi. Bizlər də hər bir vətəndaş kimi inanırıq ki, Azərbaycanı, onun xalqını uğurlu daha gələcək gözləyir.
Azərbaycanın dahi oğlunun əməlləri, müqəddəs ideyaları və arzuları xalqımızın qəlbində əbədiyyən yaşayacaq,
yaşadılacaqdır!
Səs. - 2020.- 12 dekabr. - № 223. - S. 12.
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Heydər Əliyev ideyalarının Azərbaycanın meliorasiya və su təsərrüfatının uğurlu inkişafında mühüm
rolu var
Əhməd ƏHMƏDZADƏ,
Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin sədri
Azərbaycanın çağdaş tarixi dünya şöhrətli siyasətçi, dövlət xadimi, ümummilli lider Heydər Əliyevin adı
və fəaliyyəti ilə bağlıdır. Ulu öndər müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu və bəşəriyyətin yetirdiyi ən böyük
şəxsiyyətdir. "Meliorasiya və su təsərrüfatı obyektləri bizim sərvətimizdir və bu sərvətdən səmərəli istifadə
etməliyik” sözlərini tarixə yazmış ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın kənd təsərrüfatının inkişafında böyük
əhəmiyyət kəsb edən meliorasiya və su təsərrüfatı kompleksinin yaradıcısı, müəllifi və təşkilatçısıdır.
Keçmiş Sovet İttifaqı kimi böyük bir dövlətin zəngin iqtisadi potensialından və geniş imkanlarından istifadə
edərək respublikanı tərəqqi yoluna çıxaran Heydər Əliyev yeni və mütərəqqi sənaye sahələrinin yaradılması
istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirmişdir. Həmin illərdə respublikanın bütün bölgələrinin inkişafı,
istehsalla bilavasitə bağlı olan elmi-tədqiqat sahələrinin genişləndirilməsi sahəsində kompleks tədbirlər görülmüş,
elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətləri, mütərəqqi texnologiyaların istehsalatda tətbiqi Azərbaycanın keçmiş ittifaq
miqyasında öncül mövqelərə çıxmasına, ölkənin sosial-iqtisadi həyatında yüksəlişə təkan vermişdir.
Ulu öndər Azərbaycanın işıqlı və parlaq gələcəyini görür, xalqımızı bu gələcəyə hazırlayır, respublikanın
iqtisadi potensialını gücləndirirdi. O illərin canlı şahidi olan orta və yaşlı nəslin nümayəndələrinin yaxşı
xatirindədir ki, Azərbaycan bütün sahələrdə sıçrayışa necə sürətlə nail olmuşdur. Sonralar müstəqil dövlət
quruculuğuna açılan yol əslində 1969-cu ildən - Heydər Əliyevin respublika rəhbəri seçildiyi vaxtdan başlamışdır.
1969-cu il iyulun 14-də Azərbaycana rəhbər seçilən Heydər Əliyev heç bir ay keçməmiş Mərkəzi
Komitənin avqust plenumunu keçirdi, iqtisadiyyatı bərbad vəziyyətdə olan respublikanı dirçəltmək üçün qarşıda
duran vəzifələri müəyyənləşdirdi.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi vaxtdan Azərbaycanın kənd təsərrüfatında,
sənayesində, ümumiyyətlə, xalq təsərrüfatının bütün sahələrində xüsusi canlanma başlandı. Kənd təsərrüfatının
inkişaf etdirilməsi haqqında bir neçə tarixi qərar qəbul olundu. Bunlardan "Azərbaycanda kənd təsərrüfatının
inkişaf etdirilməsi tədbirləri haqqında” (1970-ci il), "Azərbaycanda kənd təsərrüfatı istehsalını daha da
intensivləşdirmək tədbirləri haqqında” (1975-ci il), "1976-1980-ci illərdə torpaqların meliorasiyası və meliorasiya
olunmuş torpaqların istifadəsinin yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında” (1976-cı il) və "Azərbaycanda kənd
təsərrüfatı istehsalını daha da ixtisaslaşdırmaq, üzümçülüyü və şərabçılığı inkişaf etdirmək tədbirləri haqqında”
(1979-cu il) qərarları xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Məhz bu qərarlar sayəsində Azərbaycanda kənd təsərrüfatı
istehsalının yüksəldilməsi və ixtisaslaşdırılması əsasında gələcək üçün respublika iqtisadiyyatının dinamik inkişaf
proqramları qəbul olundu.
Qeyd etmək lazımdır ki, hələ o vaxtlar hər hansı bir ittifaq respublikasında bu həcmdə işlərin görülməsini
nəzərdə tutan belə böyük qərarlar çox nadir hallarda verilirdi. Bu qərarların qəbul edilməsi yalnız Heydər Əliyevin
qətiyyəti, uzaqgörənliyi, dahiliyi və nüfuzunun bilavasitə nəticəsi idi. Demək olar ki, hər beşillikdə aqrar sektorun
müxtəlif sahələrinin inkişafı üzrə mərkəzi ittifaq hökumətinin müvafiq qərarları olmuşdur.
Meliorasiya və su təsərrüfatının respublikamızın iqtisadiyyatının, xüsusilə də kənd təsərrüfatının
inkişafında mühüm rolu olmasını ilk gündən böyük uzaqgörənliklə müəyyən edən dahi rəhbər Heydər Əliyev bu
sahəyə əsaslı vəsait qoyulmasını ittifaq hökuməti qarşısında bir vəzifə kimi qoydu.
Mürəkkəb iqlim və ağır torpaq şəraitinə malik respublikamızda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
əsasən suvarılan torpaqlarda olduğundan bu torpaqların daimi mühəndisi suvarma və kollektor-drenaj şəbəkələri
ilə təchiz edilməsi tələb olunur.
Müasir meliorasiya və irriqasiyanın əsas inkişafı ümummilli lider Heydər Əliyevin 1969-1982-ci illərdə
respublikamıza rəhbərlik etdiyi dövrə təsadüf edir. Həmin illərdə onun şəxsi təşəbbüsü və bilavasitə köməyi ilə
bu sahədə böyük quruculuq işləri aparılmış, güclü istehsal bazasına, tikinti və istismar təşkilatlarına, elmi-tədqiqat
və layihə institutlarına malik ixtisaslaşmış meliorasiya və su təsərrüfatı kompleksi, geniş və tutarlı meliorasiya
potensialı yaradılmışdır.
1971-1975-ci illərdə meliorasiya işlərinə 580 milyon manatdan artıq vəsait xərclənmişdir ki, bu da 19661970-ci illərdəkinə nisbətən iki dəfə çox idi. Bu müddətdə 23,5 min hektar yeni suvarılan torpaqlar istifadəyə
verilmiş, 156,8 min hektar suvarılan torpaqların meliorativ vəziyyəti yaxşılaşdırılmış, 88 min hektar sahədə
torpaqların yuyulması, o cümlədən 48 min hektarda əsaslı yuma, 110,3 min hektar sahədə suvarma şəbəkələrinin
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yenidən qurulması və su təchizatının yaxşılaşdırılması, 133,2 min hektar sahədə hamarlama işləri aparılmış, 248,6
min hektar qış otlaq sahələrində su təminatı sistemləri inşa edilmişdir.
Bu illər ərzində bir sıra iri irriqasiya və meliorasiya obyektləri, o cümlədən Araz çayı üzərində həcmi 1
milyard 350 milyon kubmetr olan Araz su anbarı elektrik stansiyası ilə birlikdə, İran İslam Respublikası və
Azərbaycan Respublikası ərazilərində 400 min hektar sahəni suvaran Mil-Muğan hidroqovşağı, Baş Mil kanalı,
Yuxarı Mil və Yeni Xan qızı kanalları, Naxçıvan MR-də 6 min hektar sahəni suvaran üçpilləli Qaraçuq və ikipilləli
Arpaçay nasos stansiyaları, Naxçıvan suvarma sistemi, Abşeron suvarma sistemi, Qusar rayonunda Caqar-Cibir
magistral kanalı, Şamaxı rayonunda həcmi 3,5 milyon kubmetr olan Zoğalavaçay su anbarı, Lənkərançay su
qovşağı, Mərkəzi Muğan və Cənub-Şərqi Şirvan qış otlaqlarının su təminatı sistemləri və s. obyektlər tikilib
istismara verilmişdir.
Torpaqların meliorativ cəhətdən yaxşılaşdırılması və yeni suvarılan sahələrin istifadəyə verilməsi kənd
təsərrüfatı istehsalının xeyli artırılmasına və məhsuldarlığın yüksəldilməsinə imkan verdi.
1976-1982-ci illərdə respublikanın rəhbəri Heydər Əliyevin xüsusi diqqət və qayğısı nəticəsində su
təsərrüfatı və meliorasiya tikintisi, torpaq fondunun sağlamlaşdırılması və suvarma-drenaj sistemlərinin yenidən
qurulması sahəsində aparılan işlərin miqyası daha da genişləndirildi. Bu illərdə meliorasiya tədbirlərinə
yönəldilən vəsaitin həcmi 1971-1975-ci illərdəkinə nisbətən 2,4 dəfə artdı və 1 milyard 382 milyon manata çatdı,
1,2 milyard manata yaxın əsas fondlar işə salındı, 89,6 min hektar yeni suvarılan torpaqlar istifadəyə verildi, 605
min hektar sahədə suvarma sistemləri yenidən quruldu, 137 min hektar torpaq meliorativ cəhətdən yaxşılaşdırıldı,
274,4 min hektar sahədə əsaslı hamarlama işləri aparıldı.
Bu dövrdə Tərtərçay üzərində 143 min 500 hektar sahəni suvara biləcək, həcmi 565 milyon kubmetr olan
Sərsəng su anbarı su elektrik stansiyası ilə birlikdə, həcmi 5,86 milyon kubmetr olan Madagiz su anbarı, Tərtərçay
magistral kanalları, Naxçıvan MR-də Arpaçay üzərində həcmi 150 milyon kubmetr olan Arpaçay su anbarı və
magistral kanallar, Naxçıvançay çayından qidalanan, həcmi 12,7 milyon kubmetr olan Sirab su anbarı, Füzuli
rayonunda Aşağı Köndələnçay su anbarı, Lənkəran rayonunda həcmi 52 milyon kubmetr olan Yuxarı
Xanbulançay su anbarı kompleksi, Tovuz rayonunda üçpilləli nasos stansiyası və digər obyektlər tikilib istifadəyə
verildi. Kür çayı üzərində Şəmkir su anbarının, Şəki rayonunda Əyriçay su anbarının, Qazax rayonunda Coğazçay
su anbarının, Füzuli rayonunda Qozluçay, Naxçıvan MR-də Qıvraq və Həmzəli nasos stansiyalarının və s.
obyektlərin inşasına başlanıldı.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin respublikamıza rəhbərlik etdiyi dövrdə (1969-1982-ci illər) meliorasiya
və su təsərrüfatı kompleksinə 2,5 milyard manatdan artıq vəsait yönəldilmişdir ki, bu da sovet hakimiyyəti
dövrünün 50 ili ərzində bu sahəyə qoyulan vəsaitdən 2 dəfədən artıq olmuşdur.
Bu illərdə 200 min hektara yaxın yeni suvarılan torpaqlar kənd təsərrüfatı dövriyyəsinə cəlb edilmiş, 400
min hektara yaxın suvarılan torpaqların meliorativ vəziyyəti, 825 min hektar sahədə suvarma sistemləri yenidən
qurularaq onların su təminatı yaxşılaşdırılmış, 460 min hektar sahədə əsaslı hamarlama və 150 min hektara yaxın
sahədə əsaslı yuma işləri aparılmış, texniki cəhətdən mükəmməl irriqasiya və meliorasiya sistemləri yaradılmışdır.
Həmin müddətdə uzunluğu 20 min kilometrə yaxın olan suvarma kanalları, 15 min kilometrdən çox
kollektor-drenaj şəbəkəsi, 350 nasos stansiyası, 4 min subartezian quyusu tikilib istifadəyə verilmiş, ümumi həcmi
3 milyard kubmetr olan su anbarları inşa edilmişdir.
Meliorasiya və su təsərrüfatı kompleksində əldə edilmiş nailiyyətlər ulu öndər Heydər Əliyevin bu sahəyə
olan daimi diqqət və qayğısı nəticəsində əldə edilmişdir.
Respublikamız üçün son dərəcə vacib olan Tərtərçay hidrokompleksinin, Xanbulançay su anbarının və
Samur-Abşeron kanalının yenidən qurulması obyektlərinin açılışında ümummilli lider Heydər Əliyevin iştirakı
onun meliorasiya və su təsərrüfatına, bu sahənin inkişafına olan diqqət və qayğısının əyani sübutudur.
1983-cü ildə kənd təsərrüfatında faktiki istifadə olunan suvarılan torpaqların sahəsi 1970-ci ildəkinə
nisbətən 265,1 min hektar artmışdı, eyni zamanda istifadə olunmayan suvarılan torpaqların sahəsi 89,7 min
hektara qədər azalmışdır.
Azərbaycanda su axınını bölüşdürən və tənzimləyən suvarma sistemləri, kollektor-drenaj şəbəkələri, nasos
stansiyaları və su anbarlarından ibarət geniş və mürəkkəb su təsərrüfatı kompleksi fəaliyyət göstərir. Bu böyük
meliorasiya potensialının əsas hissəsi ulu öndər Heydər Əliyevin respublikamıza rəhbərlik etdiyi əvvəlki dövrdə
yaradılmışdır.
Hazırda Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən ümumi sututumu
22 milyard kubmetr olan 138 su anbarından istifadə edilir, 19 hidroqovşaq, 51800 km suvarma kanalı, 32633 km
kollektor-drenaj şəbəkəsi, 1048 nasos stansiyası, 138 min müxtəlif hidrotexniki qurğu, 7633 subartezian quyusu,
2000 km-dən artıq sel və daşqınlardan mühafizə bəndi, 1025 min ha qış otlaq sahələrinin su təminatına xidmət
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edən digər mühüm dövlət əhəmiyyətli su təsərrüfatı sistemləri və qurğuları istismar olunur. Onların sırasında
Ağstafaçay, Arpaçay, Xanbulançay və s. su anbarları, Mil-Muğan, Bəhrəmtəpə, Samurçay hidroqovşaqları,
Samur-Abşeron, Yuxarı Qarabağ, Yuxarı Şirvan, Cənubi Muğan magistral kanalları, Baş Mil-Muğan, Baş Şirvan,
Mil-Qarabağ, Aşağı Şirvan magistral kollektorları, Tovuz, Şəmkir, Cənubi Muğan nasos stansiyaları, başqa vacib
irriqasiya və meliorasiya sistemləri və qurğuları vardır.
Heydər Əliyevin müntəzəm nəzarəti və bilavasitə köməyi ilə bu illərdə respublikada iri su təsərrüfatı
obyektləri, o cümlədən Füzuli və Beyləqan rayonlarının 19 min 600 hektar suvarılan əkin sahələrinə xidmət edən
Yuxarı Mil kanalı, Masallı rayonunun 11 min hektar əkin sahələrini suvarma suyu ilə təmin edən, ümumi həcmi
46 milyon kubmetr olan Viləşçay su anbarı sağ sahil kanalı ilə birlikdə, Qax və Şəki rayonlarında 17 min 300
hektar əkin sahələrini suvarma suyu ilə təmin edən, ümumi həcmi 80,6 milyon kubmetr olan Əyriçay su anbarı
sol və sağ sahil magistral kanalları ilə birlikdə, Biləsuvar və Cəlilabad rayonlarında 32 min hektar sahəni suvara
biləcək Cənubi Muğan kanalının maşın qolu, Şəmkir, Xanlar, Samux və Goranboy rayonlarında 100,9 min hektar
sahəni su ilə təmin edən Şəmkir maşın kanalı, İmişli və Saatlı rayonlarının 17 min 500 hektar əkin sahələrini
suvarma suyu ilə təmin edən Rəsul-arx kanalı, Beyləqan, Ağcabədi və Ağdam rayonlarında 57 min 300 hektar
sahəni suvarma suyu ilə təmin edən Xan qızı kanalı, digər obyektlər tikilib istismara verilmişdir.
Respublikada kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artırılmasına meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsini
inkişaf etdirmədən müvəffəq olmağın mümkünsüzlüyünü göstərən ulu öndər Heydər Əliyevin bu sahəyə xüsusi
diqqət yetirməsi və həyata keçirilən böyük tədbirlər nəticəsində kənd təsərrüfatı sahəsində böyük nailiyyətlər əldə
olundu. Belə ki, 1970-ci ilə nisbətən 1980-ci ildə respublikada taxıl istehsalı 2,1, pambıq 2,6, üzüm 4,6, tərəvəz
və tütün 2,3, meyvə 4,4, çay yarpağı 2,2, mal-qara və quş 1,4, süd istehsalı 1,8 dəfə artmışdır.
1987-ci ildən sonra respublika iqtisadiyyatında yaranmış ağır vəziyyətlə əlaqədar büdcə vəsaitinin
çatışmazlığı üzündən dövlət əhəmiyyətli sistemlərin istismarında ciddi çətinliklər yaranmış, bir sıra mühüm
əhəmiyyətli su təsərrüfatı kompleksləri qəza vəziyyətinə düşmüşdür. Tikinti işləri, demək olar ki,
dayandırılmışdır. Meliorasiya və su təsərrüfatının maddi-texniki bazası da xeyli zəifləmişdir.
Yaranmış vəziyyətdən çıxmaq, su təsərrüfatını tədricən öz xərclərini ödəməyə keçirməklə sudan istifadənin
səmərəliliyini yüksəltmək, meliorasiya və irriqasiya obyektləri üzərində mülkiyyət münasibətlərini
təkmilləşdirmək və sahənin gələcək inkişafına xarici investisiyaların cəlb edilməsini təmin etmək məqsədilə
müvafiq islahatların keçirilməsi olduqca vacib idi.
Xalqın dəvəti, taleyin hökmü ilə müdrik rəhbərimiz, dünya miqyaslı siyasətçi Heydər Əliyevin 1993-cü
ildə yenidən hakimiyyətə qayıdışı ilə meliorasiya və su təsərrüfatı öz inkişafının yeni mərhələsinə qədəm qoydu.
Bu sahəyə diqqət və dövlət qayğısı bərpa olundu, mövcud meliorasiya potensialının dağılmasının qarşısı alındı,
ondan daha səmərəli istifadə olunması yolları və sahənin gələcək inkişaf istiqamətləri müəyyənləşdirildi.
Meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsində islahatların əsas məqsədi və vəzifələri müəyyənləşdirildi.
1993-1995-ci illərdən ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən qətiyyətli və
məqsədyönlü tədbirlər ölkədə əvvəllər baş alıb gedən özbaşınalıqlara və xaosa son qoymuş, ictimai-siyasi sabitliyi
təmin etmiş, respublikada hərtərəfli sosial-iqtisadi siyasət aparmaq və beynəlxalq iqtisadi sistemə inteqrasiya
olunmaq üçün əlverişli şərait yaratmışdır. 1995-ci ildən başlayaraq ardıcıl aparılan islahatlar nəticəsində
iqtisadiyyatın inkişafında mühüm irəliləyişlər əldə edilmişdir. Bir çox sahələrdə, xüsusilə aqrar sahədə yüksək
nəticələrə nail olunmuşdur. Aqrar islahatlar başa çatdıqdan sonra kənd təsərrüfatında böyük uğurlar qazanılmış
və rekord göstəricilər əldə olunmuşdur.
Aqrar islahatın bir hissəsi olaraq meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsində islahatların torpaq islahatı ilə
birlikdə, kompleks şəkildə aparılması nəzərdə tutuldu. İslahatların normativ hüquqi bazası yaradıldı. Bu məqsədlə
30-dan artıq normativ hüquqi sənəd hazırlandı.
Bu sənədlərdən ən mühümü ümummilli lider tərəfindən 1996-cı ildə imzalanmış "Meliorasiya və irriqasiya
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu və onun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 14 sentyabr 1996-cı il tarixli fərmanıdır.
Ulu öndərin göstərişlərini əsas tutaraq respublikaya qoyulan xarici investisiyalar ilk növbədə meliorasiya
və su təsərrüfatı sahəsinə yönəldildi. Xarici investisiyaların səmərəliliyini təmin etmək məqsədilə tikintisi
yarımçıq qalmış 150 obyektdən respublika üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən 11 obyekt seçildi və onlardan
iqtisadiyyatımız üçün ən vacib olan üç obyektin - Baş Mil-Muğan kollektorunun tikintisinin, Samur-Abşeron
suvarma sisteminin yenidən qurulmasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasında Vayxır su anbarının tikintisinin
birinci növbədə maliyyələşdirilməsi qərara alındı.
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Ümummilli lider Heydər Əliyevə İslam dünyasının böyük hörmətinin və ehtiramının rəmzi olaraq İslam
İnkişaf Bankının rəhbərliyi Baş Mil-Muğan kollektorunun tikintisinin davam etdirilməsinə güzəştli kredit və
Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması sxeminin hazırlanmasına əvəzsiz olaraq vəsait ayırdı.
İslam İnkişaf Bankının krediti və respublika büdcəsindən ayrılan vəsait hesabına 1998-ci ildə kollektorun
tikintisinin davam etdirilməsinə başlanıldı və 2000-ci ilin noyabr ayında kollektorun 52,7 kilometr uzunluğunda
2-ci buraxılış kompleksinin tikintisi yüksək keyfiyyətlə başa çatdırılaraq istismara qəbul olundu.
Heydər Əliyevin yaxından köməyi sayəsində Dünya Bankının krediti ilə 2003-cü ildə Baş Mil-Muğan
kollektorunun 28,5 kilometr uzunluğunda 3-cü buraxılış kompleksinin tikintisinə başlandı. Baş Mil-Muğan
kollektorunun istismara verilməsi 500 min hektar suvarılan torpaqların meliorativ vəziyyətinin
yaxşılaşdırılmasına və onun əhatə etdiyi ərazidə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılmasına şərait
yaratmışdır.
Samur-Abşeron suvarma sistemi ölkəmizin şimal bölgəsinin, eləcə də Bakı-Sumqayıt şəhərlərinin və
Abşeron yarımadasının yaşayış məntəqələrini, kənd təsərrüfatı və sənaye müəssisələrini içməli, suvarma və
texniki su ilə təmin edən irimiqyaslı kompleks su təsərrüfatı obyektidir.
Uzun müddət ərzində suya daim artan ehtiyacı ödəmək məqsədilə Samur-Abşeron magistral kanalı fasiləsiz
olaraq, əsaslı təmirə dayanmadan istismar olunurdu. Bunun nəticəsində kanalın beton örtüyü dağılıb hissə-hissə
sıradan çıxmış, qurğuların bir hissəsi funksiyasını itirmiş, su itkisi artmışdır. Heydər Əliyevin tapşırığına əsasən
bu problemin həlli yolları araşdırılmış və Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması ilə bağlı
təxirəsalınmaz tədbirlərin işlənib həyata keçirilməsi təklif olunmuşdur.
Sxemin birinci mərhələsində Samur çayı üzərində baş sugötürücü qurğunun və Samur-Abşeron kanalının
Vəlvələçaya qədər olan hissəsinin yenidən qurulması, Xanarx kanalının, Vəlvələçay-Taxtakörpü, TaxtakörpüCeyranbatan kanallarının və Taxtakörpü su anbarının tikintisi nəzərdə tutulurdu. İqtisadi səmərəlilik nöqteyinəzərindən bu layihə çox sərfəlidir. Təkcə suyun öz axını ilə Ceyranbatan gölünə ötürülməsi nəticəsində Sitalçay
və Ceyranbatan nasos stansiyalarının ləğv edilməsi ilə ildə 167 milyon kilovat/saat elektrik enerjisinə qənaət
edilməsi mümkün olmuşdur.
Vayxır su anbarının inşasına 1983-cü ildə başlanılmış, lakin 1995-ci ildən maliyyə vəsaitinin olmamasına
görə tikinti işləri yarımçıq dayandırılmışdır. Ulu öndər Heydər Əliyev 2002-ci ildə Naxçıvan Muxtar
Respublikasında olarkən, onun su anbarının istismara verilməsi barədə göstərişindən sonra dövlət büdcəsindən
ayrılmış vəsait hesabına Türkiyənin tikinti şirkətləri tərəfindən bu obyektin tikintisi başa çatdırılmışdır.
Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətçiliyi qarşısında ən böyük tarixi xidmətlərindən biri də
dünyanı bürümüş iqtisadi böhranların, münaqişələrin hökm sürdüyü çətin bir şəraitdə ölkəmizin onun tərəfindən
əsası qoyulmuş uğurlu inkişaf strategiyasının davam etdirilməsi kimi çox böyük məsuliyyətli və taleyüklü bir
vəzifəni şərəflə irəli apara biləcək unikal dövlət idarəçiliyi təfəkkürünə malik İlham Əliyevi xalqımıza bəxş etməsi
olmuşdur.
Çox böyük fəxr ilə qeyd etmək olar ki, ulu öndərin, Azərbaycan dövlətinin yaradıcısı Heydər Əliyevin
siyasi xətti və ideyaları möhtərəm Prezident İlham Əliyev tərəfindən layiqincə və müvəffəqiyyətlə davam etdirilir.
Azərbaycanda müstəqil, demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu sahəsində, iqtisadiyyatımızın yenidən
qurulmasında, davamlı inkişaf yoluna çıxmasında, milli adət-ənənələrimizin qorunub saxlanılmasında və digər
istiqamətlərdə böyük nailiyyətlər əldə olunur.
Azərbaycan son 15 il ərzində böyük və şərəfli bir inkişaf yolu keçmişdir.
Bu illərdə Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən meliorasiya və
irriqasiya sistemlərinin normal istismarının təşkili, tələb olunan həcmlərdə təmir-bərpa işlərinin görülməsi,
suvarılan torpaqların su təminatının və meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, sel və daşqın sularına qarşı
mübarizə işlərinin davam etdirilməsi və digər sahələrdə müvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Həyata keçirilmiş məqsədyönlü və uğurlu fəaliyyətlərin nəticəsində mövcud meliorasiya və irriqasiya
obyektlərinin istismarı xeyli yaxşılaşmış, sahəyə ayrılan investisiya vəsaitinin həcmi 20 dəfə, istismar xərclərinə
ayrılan vəsait 6 dəfəyə qədər, sistem üzrə işçilərin əməkhaqqı 7,4 dəfə artmış, sahənin maddi-texniki bazası xeyli
gücləndirilmiş, 2100-dən artıq maşın və mexanizm alınmışdır.
Ümumi sutututmu 456 milyon kubmetr olan 4 su anbarı (Taxtakörpü, Şəmkirçay, Tovuzçay, Göytəpə)
tikilmiş, eləcə də ümumi sutututmu 15,5 milyon kubmetr olan 3 su anbarı isə (Pirsaatçay, Zoğalavaçay, Ləvain)
təmir-bərpa edilmişdir.
Dünya Bankının krediti ilə 140 min hektar suvarılan sahələrə xidmət edən Araz çayı üzərindəki Bəhrəmtəpə
hidroqovşağının, respublikanın 9 rayonunun və Naxçıvan MR-in (Babək və Şərur rayonları) 52 min hektara yaxın
ərazisində suvarma-drenaj şəbəkələrinin təmir-bərpası işləri 2010-cu ildə başa çatdırılmış, 2011-ci ildən isə
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respublikanın daha 15 rayonunda Sudan İstifadəedənlər Birliklərinin institusional gücləndirilməsi və onların 85
min hektar xidmət ərazilərində təsərrüfatdaxili suvarma-drenaj şəbəkələrinin təmir-bərpası işlərinə başlanılmışdır.
Eyni zamanda respublikanın 8 rayonunda (Ağsu, İsmayıllı, Siyəzən, Şabran, Cəlilabad, Lerik, Masallı və
Yardımlı) içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemləri infrastrukturunun bərpası və tikintisi işləri davam
etdirilmişdir.
"Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması” layihəsinə daxil olan Xanarx kanalının tikintisi
2006-cı ildə, Samur çayı üzərində yerləşən Baş Suqəbuledici qurğunun bərpası, Samur çayı yaxınlığında Baş
sudurulducunun tikintisi, Samur-Abşeron kanalının ilk 50 km-lik hissəsinin və bu hissədə yerləşən uzunluğu
185,7 km olan təsərrüfatlararası kanalların yenidənqurulması işləri 2007-ci ildə başa çatdırılmışdır. Respublikanın
500 min hektar suvarılan sahələrindən duzlu qrunt sularının Xəzər dənizinə axıdılmasını təmin edən Baş MilMuğan kollektorunun 3-cü 28 km-lik hissəsinin tikintisi 2006-cı ildə başa çatdırılaraq Mil-Qarabağ kollektoru ilə
birləşdirilmişdir.
Samur-Abşeron kanalının 50-ci km-dən suyun Taxtakörpü su anbarına verilməsi məqsədilə 2008-ci ildə
tikintisinə başlanılmış uzunluğu 32 km olan Vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının, ümumi sututumu 268,4 milyon
kubmetr olan Taxtakörpü su anbarının (ümumi gücü 25 MVt olan su elektrik stansiyası ilə birlikdə) və uzunluğu
108 km-ə yaxın olan Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının tikintisi işləri 2013-cü ildə başa çatdırılmışdır.
2013-cü ilin sonlarında istifadəyə verilmiş Taxtakörpü su anbarı 2017-ci il 15 İyun Qurtuluş Günü
ərəfəsində tam layihə həcmində su ilə doldurulmuş və tam gücü ilə işləməyə başlamışdır.
Taxtakörpü su anbarı zonasında ümumilikdə nəzərdə tutulan 30 min hektara yaxın yeni suvarılacaq
torpaqlardan 2017-ci ilin sonuna görülmüş meliorativ tədbirlər nəticəsində 20719 hektar (ondan 10970 hektar
yeni suvarılan) sahə əkin dövriyyəsinə cəlb edilmişdir. Eyni zamanda "Şabran Aqropark”a məxsus 1738 ha torpaq
sahəsi suvarma suyu ilə təmin edilmiş və bu torpaqların meliorativ vəziyyəti yaxşılaşdırılmışdır.
15 noyabr 2014-cü ildə möhtərəm Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə açılış mərasimi keçirilmiş
Şəmkirçay su anbarı zonasında 2015-ci ildə əkin sahələrini suvarma suyu ilə təmin edəcək 60,5 km uzunluğunda
magistral kanalların tikintisi işləri başa çatdırılmış, Şəmkir, Samux və Göygöl rayonlarının 35 min hektara yaxın
əkin sahələrinin su təminatı yaxşılaşdırılmışdır. Şəmkir və Göygöl rayonlarının 4 min hektar, eləcə də "Şəmkir
Aqropark”ın 543 hektar yeni suvarılan sahələri suvarma suyu ilə təmin edilmişdir.
Şəmkirçay su anbarından Şəmkir və Göygöl rayonlarının əkin sahələrinə suvarma suyunun verilməsi üçün
paylayıcı kanalların, eləcə də Goranboy rayonunun əkin sahələrini suvarma suyu ilə təmin etmək məqsədilə
uzunluğu 27,9 km olan Şəmkir-Samux-Goranboy suvarma magistral kanalının 2-ci növbəsinin tikintisinə
başlanılmışdır. Kanalın İpək yoluna qədər olan 8,5 km-lik hissəsi tamamlanaraq Samux və Goranboy rayonlarının
8000 hektar (ondan 980 hektarı yeni suvarılacaq torpaqlardır) sahəsinə suvarma suyu çatdırılmışdır.
Sovetlər birliyi dövründən tikintisi yarımçıq qalmış Tovuz və Şəmkir rayonlarının 20000 hektara yaxın
əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılmasına və yeni suvarılacaq torpaqların istifadəyə verilməsinə imkan
yaradan və ümumi sututumu 20 milyon kubmetr olan Tovuzçay su anbarının inşası 2016-cı ildə başa
çatdırılmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 24 sentyabr 2017-ci il tarixində Neftçala magistral
kanalında görülən işlərlə tanış olmuş və Kür çayından 1-ci mərhələdə rayonun 7770 ha yeni suvarılacaq və 970
ha mövcud əkin sahələrinə suvarma suyunun verilməsi mərasimində iştirak etmişdir.
2017-ci ildə həyata keçirilmiş yenidənqurma və tikinti tədbirləri hesabına 102977 (ondan 71466 hektar yeni
suvarılan) hektar sahədə torpaqlara suvarma suyu çatdırılmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ölkədə taxılçılığın, pambıqçılığın, tütünçülüyün, baramaçılığın və
digər sahələrin inkişafı, eləcə də aqroparkların və iri təsərrüfatların yaradılması ilə əlaqədar verdiyi tapşırıqların
icrası olaraq səhmdar cəmiyyət meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin normal istismarının təşkili, suvarılan
torpaqların su təminatının və meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, sahələrin genişləndirilməsi, sel və daşqın
sularına qarşı mübarizə və digər istiqamətlərdə əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2018-ci ildə də öz uğurlu fəaliyyətini
davam etdirmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ölkədə iri taxılçılıq və pambıqçılıq təsərrüfatlarının yaradılması ilə
əlaqədar müvafiq sərəncamlarının icrası olaraq Sabirabad rayonunun Sarxanbəyli, Moranlı, Bala Həşimxanlı,
Əliləmbəyli kəndlərinin 7551 ha əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması üçün 8,6 km uzunluğunda
magistral təzyiqli boru kəmərinin, nasos stansiyasının, dəmir-beton üzlüklü magistral kanalın 23,0 km qurğularla
birlikdə tikintisi üzrə işlər yerinə yetirilmiş və obyektin tikintisi tamamlanmışdır. Ağcabədi rayonunun 1900
hektar yeni suvarılacaq torpaq sahəsinə suvarma suyunun çatdırılması üçün Yuxarı Mil kanalının davamı olaraq
onun 6,0 km-lik hissəsi qurğularla birlikdə tikilmişdir.
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2017-ci ildə torpaq məcrada inşa olunmuş 54,2 km uzunluğunda Araz çayının yeni qol-kanalının beton
üzlüyə alınması işləri 2018-ci ildə tamamlanmış və əlavə olaraq 13145 ha (Saatlı - 2500 ha, İmişli -9645 ha və
Biləsuvar - 1000 ha) yeni suvarılacaq torpaq sahələrinə suvarma suyu çatdırılmışdır. 2018-ci il oktyabrın 22-də
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə Araz çayının yeni qol kanalının istifadəyə
verilməsinin açılış mərasimi keçirilmişdir. Arazın yeni qolundan torpaq sahələrinə suvarma suyunun verilməsi
üçün paylayıcı kanalların tikintisi üzrə 1-ci mərhələdə İmişli (8357 ha) və Biləsuvar (8506 ha) rayonlarının 16863
ha əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması üçün 37 km uzunluğunda paylayıcı kanalların qurğularla
birlikdə tikintisi aparılmışdır.
Möhtərəm Prezident İlham Əliyev tərəfindən ölkə melioratorlarının əməyinə və sahənin roluna verilən
yüksək qiymət bizi daha böyük məsuliyyətlə işləməyə və daha böyük nailiyyətlər qazanmağa sövq edir. Bu böyük
diqqət və qayğıya cavab olaraq, səhmdar cəmiyyətin kollektivi mövcud meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin
qorunub saxlanılması, lazımi səviyyədə istismarının həyata keçirilməsi, təmir-bərpa işlərinin təşkili sahəsində
qarşıya qoyulmuş tapşırıqları tam məsuliyyəti ilə dərk edərək, onların vaxtında və layiqincə yerinə yetirilməsi
üçün bundan sonra da bütün bacarıq və imkanlarından istifadə edəcək, daha səylə çalışacaq, ölkə əhalisinin ərzaq
məhsulları ilə etibarlı təminatında üzərlərinə düşən vəzifələri şərəflə yerinə yetirəcəklər.
Respublika. - 2020.- 11 dekabr. - № 260. - S. 10.
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Ümummilli lider Heydər Əliyevin Dağlıq Qarabağ siyasətinin böyük uğuru
Qasım Haciyev,
AMEA-nın Qafqazşünaslıq İnstitutu ermənişünaslıq şöbəsinin müdiri, tarix üzrə elmlər doktoru
Əgər Heydər Əliyev o vaxt Azərbaycanda qalsaydı və Azərbaycanın rəhbəri kimi fəaliyyət
göstərsəydi, Dağlıq Qarabağda heç vaxt separatçılar baş qaldıra bilməzdilər. Heç vaxt bizim torpaqlarımız
işğal altına düşə bilməzdi.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin müdrik və qətiyyətli rəhbərliyi altında,
xalqımızın müstəsna birliyi və dəyanəti şəraitində müzəffər Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qısa müddətdə
təcavüzkar Ermənistanın quldur hərbi birləşmələrini darmadağın edərək Qarabağın dağlıq hissəsinin 30 il davam
edən faciəli işğalına son qoydu. Ermənilərin Dağlıq Qarbağla bağlı xəyanətkar qəsdlərinin qarşısının alınması və
işğal edilmiş ərazilərimizin düşməndən azad edilməsi üçün ümummilli lider Heydər Əliyevin formalaşdırdığı
mükəmməl siyasəti və müqəddəs vəsiyyəti onun ən layiqli varisi olan möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev
layiqli tarixi Qələbə ilə gerçəkləşdirdi.
Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin çox önəmli bir istiqamətini Dağlıq Qarabağda
Azərbaycanın suverenliyinin təmin edilməsi təşkil etmişdir. Onun müdrik və qətiyyətli siyasətçi kimi erməni
millətçilərinin bir çox faciələrlə nəticələnmiş soyqırımı və təcavüz siyasətinə qarşı mübarizəsinin mahiyyət və
hədəflərini aşağıdakı istiqamətdə ümumi şəkildə nişan verir.
Respublikaya rəhbərliyinin birinci dövründə:
– Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının açıq müstəviyə çıxmasına imkan verməməsi;
– Dağlıq Qarabağ münaqişəsi böhran həddinə çatanda Moskvadan Vətənə dönüb ərazilərimizin bütövlüyü
uğrunda ümumxalq mübarizəsinə hərtərəfli dəstək göstərməsi;
– bu məcrada dövlət müstəqilliyinin qazanılması uğrunda milli hərəkata düzgün yön verməsi.
Ölkəmiz istiqlalına qovuşandan sonra:
– xalqın tələbi ilə hakimiyyətə qayıdıb məhvedici siyasi böhranı aradan qaldırması;
– Milli Ordunu formalaşdırmaqla düşmənə ilk sarsıdıcı zərbə vurub onu atəşkəsə məcbur etməsi;
– ölkənin iqtisadi-hərbi qüdrətinin gücləndirilməsi üçün kompleks zəruri tədbirlərin görülməsi;
– siyasi-diplomatik manevrləri ilə beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın təcavüzə məruz qalan, Ermənistanın
isə təcavüzkar olduğunu birmənalı olaraq sübuta yetirməsi, məqsədyönlü fəaliyyəti ilə erməni millətçilərinin
ölkəmiz ərtafında yaratdığı informasiya blokadasını yarması;
– Qarabağ münaqişəsinin həllinin diplomatik və informasiya təminatının yaradılması;
– müstəqil dövlətimizin dünya birliyində öz layiqli yerini tutmasını, ümumi uğurları ilə Ermənistan
üzərində hərtərəfli üstünlük qazanmasını təmin etməsi.
Öz xalqının həqiqi lideri olan Heydər Əliyev dünyanın müxtəlif dairələrinin himayə etdiyi qurama
“erməni məsələsi”nin mahiyyətini, erməni millətçilərinin xalqımıza qarşı davamlı xəyanət və cinayətlərinin
tarixini dərindən bildiyinə görə respublikaya rəhbərliyinin birinci dövründən başlayaraq gizli formalarda təzahür
edən Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının, Dağlıq Qarabağdakı erməni riyakarlıqlarının qarşısını
qətiyyətlə kəsmişdi. Dərin zəkası, müstəsna liderlik bacarığı ilə respublikanı yumruq kimi birləşdirən ulu öndər
daim məqam gözləyən erməni separatizminin baş qaldırmasına imkan verməmək üçün bütün zəruri mənəvi-siyasi,
sosial-iqtisadi və inzibati tədbirləri məharətlə gerçəkləşdirmişdi.
Bütün bunların nəticəsi idi ki, tarixi Azərbaycan torpaqlarında bolşeviklərin himayəsi ilə özlərinə
respublika qurmuş, sonrakı dövrdə də ərazilərimizdən yağlı tikələr qoparmağa, soydaşlarımızın tarixi
vətənlərindən növbəti deportasiyasına nail olmuş ermənilərin Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra əli
boşda, niyyətləri gözlərində qalmışdı. Ulu öndərin Dağlıq Qarabağda erməni separatizminə qarşı mübarizəsi
düşünülmüş, milli maraqları əks etdirən siyasətə əsaslanırdı. Heydər Əliyev hələ Azərbaycan Dövlət
Təhlükəsizliyi Komitəsində işləyərkən ermənilərin DQMV-də gizli fəaliyyətlərindən xəbərdar olmuş, onlara qarşı
lazımi tədbirlər görülməsi üçün ciddi təşəbbüslər göstərmişdi. O, Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi
45

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

seçildikdən sonra vilayətin sosial-iqtisadi inkişafına dair müvafiq tədbirlərlə ermənilərin hər hansı bir narazılığına
bəhanə yeri qoymamışdı.
Təəssüf ki, böyük rəhbər Azərbaycandan gedəndən sonra Dağlıq Qarabağda baş verən proseslərə seyrçi
münasibət bəsləyən bacarıqsız və iradəsiz yerli rəhbərlər burada baş verən mərkəzdənqaçma meyllərinin qarşısını
yerindəcə almaq əvəzinə, fəaliyyətsizlik göstərmişdilər. Xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev SSRİ-nin yüksək
dövlət rəhbərlərindən biri olduğu dövrdə də Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində respublikamızın üstün
maraqlarını qətiyyətlə qorumuşdu.
Ümummilli lider ali sovet rəhbərliyindən uzaqlaşdırılıb ciddi nəzarət altında yaşamağa məhkum
ediləndən dərhal sonra Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiası baş qaldırdı. Prezident İlham Əliyevin dediyi
kimi: “Heydər Əliyev vəzifədən uzaqlaşdırılandan sonra bu meyllər daha da gücləndi və Azərbaycana qarşı açıq
ərazi iddiası prosesi başlandı. Əfsuslar olsun ki, bu prosesə başçılıq edən o vaxtkı sovet rəhbərliyi idi. Əgər sovet
rəhbərliyinin bu işlərdə əli olmasaydı, Cənubi Qafqazda heç vaxt münaqişə yaranmazdı”.
Ulu öndər sonralar öz istefasının doğurduğu nəticələrdən danışarkən deyirdi: “Azərbaycan üçün bəla
ondan başladı ki, 1987-ci ildə ermənilər bizim azərbaycanlıların bəziləri ilə yığışdılar, mənim Kremldən istefa
verməyimə nail oldular. Bundan iki ay sonra Dağlıq Qarabağda üsyan, münaqişə başlandı. О vaxtdan ermənilərin
bir məqsədləri var idi ki, Heydər Əliyevi Kremldən uzaqlaşdırsınlar. Çünki bilirdilər ki, mən Moskvada
oturmuşam və belə məsələlərin qaldırılmasına yol verməyəcəyəm. Məni Kremldən uzaqlaşdırdılar. Bundan sonra
Azərbaycan nə günə düşdü”.
Heydər Əliyevin SSRİ rəhbərliyindən getməsi məqamını gözləyən erməni millətçiləri, guya, sosial
vəziyyətin pisləşməsini və buna görə də Azərbaycan hökumətinin rəhbərliyi altında yaşamağın mümkünsüzlüyünü özlərinə şüar edərək, Ermənistanda və Dağlıq Qarabağda ictimai fikri çaşdıra bildilər, açıq separatizm
başlandı. Respublika rəhbərləri bundan sonra da muxtar vilayətdə sürətlə genişlənən antiazərbaycan hərəkatının
qarşısını almaq üçün ciddi tədbirlər görə bilmədilər, bacarıqsızlıqlarından bu zəruri işi ittifaq orqanlarının vəzifəsi
saydılar.
Ermənipərəst Mixail Qorbaçovun timsalında sovet rəhbərliyi isə münaqişənin qarşısını vaxtında almaq
əvəzinə, onun qanlı müharibəyə çevrilməsinə şərait yaratdı, Azərbaycanı süni surətdə oyundankənar vəziyyətə
salmaqla ərazilərimizin 20 faizinin itirilməsinə bais oldu. Dünya miqyaslı siyasət və dövlət xadimi Heydər
Əliyevin böyük siyasətdən kənarda qaldığı həmin illərdə respublikada baş verən qarışıqlıq, hakimiyyət uğrunda
qruplararası mübarizə də düşmənin təcavüzkarlığı qarşısında ölkəmizi müdafiəsiz qoydu.
Xalqımızın zəkalı və qeyrətli oğlu Heydər Əliyev belə bir mürəkkəb şəraitdə dağılmaqda olan sovet
imperiyasının mərkəzində ciddi nəzarət altında yaşamağa məhkum edilsə də, çətinliklə imkan tapıb Vətənin
harayına yetişdi. Respublika rəhbərliyinin xəyanətkarlığı və üzüdönüklüyündən Bakıda yaşamaq imkanı
tapmayan ümummilli lider Naxçıvana – doğmalarının və həmyerlilərinin yanına qayıtmağa məcbur oldu. Tezliklə
muxtar respublikaya blokada şəraitində rəhbərlik onun üzərinə qoyuldu. Ulu öndərin burada gerçəkləşdirdiyi
zəruri tədbirlərlə Naxçıvan işğaldan xilas edildi, qəbul edilmiş tarixi qərarlarla dövlətçiliyimizin bərpası ilə bağlı
ciddi addımlar atıldı.
Müstəqilliyin ilk illərində naşı, xain siyasətbazların hakimiyyət davası ölkəni uçuruma sürükləyəndə isə
xalqın təkidli tələbi və iradəsi ilə 1993-cü ilin böhranlı yayında ümummilli lider Heydər Əliyev ikinci dəfə siyasi
hakimiyyətə qayıtdı. Zamanın hökmü ilə Azərbaycan dövlətinə və xalqına rəhbərliyin ağır məsuliyyətini öz
üzərinə götürən praqmatik və xarizmatik lider Heydər Əliyevin siyasi qayıdışı ölkəmizin müstəqillik yolu ilə
irəliləyişi üçün dönüş məqamı oldu.
Bundan sonra çoxsaylı terror aktlarının, dövlət çevrilişlərinə cəhdlərin qarşısını alaraq, siyasi sabitliyə və
sosial-iqtisadi dirçəlişə nail olan Prezident Heydər Əliyev Qarabağ müharibəsinin gedişində də dönüş yaratdı və
düşməni atəşkəs müqaviləsi bağlamağa məcbur etdi.
Ümumiyyətlə, açılmaz bir düyünü xatırladan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli müstəqil Azərbaycana
rəhbərliyi dövründə Heydər Əliyevin siyasi xəttinin və diplomatik fəaliyyətinin əsasını təşkil etdi.
Ölkəmizin ətrafında baş verənləri, başımızın üstünü alan qara buludları görən, prosesləri uzaqgörənliklə
qiymətləndirən Heydər Əliyev respublikamızın pozulmuş ərazi bütövlüyünün bərpa olunması və işğalçıların ölkə
ərazisindən çıxarılmasının düzgün yolunu müəyyənləşdirdi.
Bundan sonra Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı beynəlxalq aləmin dəstəyinin qazanılması
Azərbaycan diplomatiyasının qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən biri oldu.
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev beynəlxalq və regional təşkilatların tribuna və salonlarından
işğalçılığı məntiqi şəkildə əsaslandıran konstruktiv çıxışlar üçün maksimum istifadə etdi. O, Ermənistan–
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əsl mahiyyəti haqqında dünya dövlətlərini lazımınca
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məlumatlandırdı, ayrı-ayrı dövlətlərin, regional təşkilatların Ermənistanın mövqeyini pisləyən qərarlarının və
bəyanatlarının qəbul edilməsinə nail oldu.
Lakin təcavüzkarı cəzalandırmaq üçün iqtisadi və hərbi təzyiq mexanizmlərinə malik olan beynəlxalq
təşkilatlar Ermənistan--Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllinin təmin olunmasında lazımi rol
oynaya bilmədi. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə bağlı 4 qətnamə qəbul
etsə də, bu sənədlərdə əks olunmuş tələblər yerinə yetirilmədi. Təəssüf ki, BMT tərəfindən təcavüzkar
Ermənistana qarşı bu vaxta qədər heç bir sanksiya tətbiq olunmamışdır. Bu isə təcavüzkar Ermənistanın
beynəlxalq hüquqa sayğısızlıq göstərməsi və dünya birliyinə meydan oxuması ilə nəticələnmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin diplomatiyası Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dünya səviyyəsinə
çıxarılması və həlli ilə bağlı xüsusi konsepsiya hazırlayaraq konkret vəzifələri həyata keçirmək üçün ardıcıl siyasi
kurs planlaşdırdı. Azərbaycan lideri Dağlıq Qarabağda ermənilərin yaşadıqları dövlətə qarşı yönəlmiş çıxışlarının
beynəlxalq separatizmin tərkib hissəsi kimi qorxulu, ağır nəticələr törədən və digər dövlətlərin də ərazisində oxşar
problemlərin alovlanmasına təkan verən təhlükəli bir hərəkət olduğunu sübut etdi, dünya ictimaiyyətinin diqqətini
belə təhlükələrin qarşısını vaxtında almağın vacibliyinə yönəltdi.
1996-cı il dekabr ayının 2--3-də ATƏT-in Lissabon sammitində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə
mövzularından birinə çevrildi. Prezident Heydər Əliyevin qəti və inadlı mövqeyi nəticəsində ATƏT-in icraçı
sədrinin bəyanatında münaqişənin üç prinsip əsasında tənzimlənməsi öz əksini tapdı: Ermənistan Respublikasının
və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü; Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində ən yüksək özünüidarə
statusunun verilməsi; Dağlıq Qarabağ əhalisinin təminatlı təhlükəsizliyi. Bu prinsiplər Ermənistandan başqa,
ATƏT-in 53 dövləti tərəfindən dəstəkləndi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixinə nəzər
salarkən qeyd etmişdir: “Əgər Heydər Əliyev o vaxt Azərbaycanda qalsaydı və Azərbaycanın rəhbəri kimi
fəaliyyət göstərsəydi, Dağlıq Qarabağda heç vaxt separatçılar baş qaldıra bilməzdilər. Heç vaxt bizim
torpaqlarımız işğal altına düşə bilməzdi”. Ulu öndərin özü isə belə demişdi: “Bir hadisənin qarşısını almaq, o
hadisə baş verəndən sonra onun nəticələrini aradan götürməkdən daha asandır”. Əlbəttə, Azərbaycan xalqına
Heydər Əliyev kimi təcrübəli bir siyasətçi başçılıq etmiş olsaydı, Dağlıq Qarabağ faciəsinin qarşısını almaq
mümkün olardı.
Bütün bunların nəticəsi idi ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının sabiq Prezidenti Corc Buş Heydər Əliyevin
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində göstərdiyi müstəsna müdriklik, humanizm və təmkinlə bağlı demişdi:
“Heydər Əliyev Cənubi Qafqazda uzun müddət ərzində ən əsas şəxsiyyət olmuşdur. Dağlıq Qarabağ faciəsinin
sülh danışıqları vasitəsilə ədalətli və uzunmüddətli həllinə nail olmaq sahəsində onun nümayiş etdirdiyi qətiyyət
regionda sülh və sabitliyin saxlanmasında mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir”.
Qatı ermənipərəst ölkə olan Fransa Respublikasının sabiq Prezidenti Jak Şirak da Heydər Əliyevin
münaqişəni sülh yolu, qan axıdılman həllini yüksək qiymətləndirmişdi: “Bu qeyri-adi şəxsiyyət Azərbaycanı
çiçəklənmə yoluna gətirib çıxarmışdır. Müxtəlif görüşlərimiz zamanı, xüsusilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
ətrafında müzakirələr apararkən, münaqişənin sülh yolu ilə həllində onun cəsarətini, müdrikliyini və qətiyyətini
yüksək qiymətləndirdim”.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Dağlıq Qarabağla bağlı hərtərəfli düşünülmüş, dünya birliyi tərəfindən
qəbul edilən siyasətini son 17 ildə onun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev uğurla davam etdirdi. Bu
siyasətin bir cümlə ilə ifadə edilə bilən mahiyyəti belə idi: “Ermənistan münaqişənin danışıqlar yolu ilə,
müharibənin sülhlə başa çatmasına razı olmasa, Azərbaycan öz torpaqlarını hərbi yolla azad edəcək”.
2016-cı ilin Aprel döyüşləri Azərbaycanın münaqişəni hərbi qələbə ilə həll etməyə qadir olduğunu bütün
dünyaya sübut etdi. Sentyabrın 27-dən noyabrın 10-dək davam edən 44 günlük qalibiyyətli Vətən müharibəsi isə
ümummilli lider Heydər Əliyevin Qarabağı düşmən işğalından qurtarmaq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa
etmək strategiyasının doğruluğunu sübut etməklə bu siyasətin təntənəli sonluğu oldu. Qarabağın tacı sayılan
Şuşanın azad edildiyi 8 Noyabr rəmzi olaraq tariximizə Zəfər Günü kimi yazıldı.
Xalq qəzeti. - 2020. - 10 dekabr. - № 259. - S. 7.
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Heydər Əliyev: Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız ümumiyyətlə Azərbaycan yoxdur
Rəna Mirzəzadə,
AMEA Fəlsəfə İnstitutunun şöbə müdiri,
AMEA Qadınlar Şurasının sədri, professor
Dünya özünün yeni reallıqlarını yaşayır. Biz məmnunuq ki, həmin reallıqların yaradılmasında gənc
müstəqil Azərbaycan dövlətinin, müdrik Prezidentimiz İlham Əliyevin və rəşadətli Azərbaycan Ordusunun da
özünəməxsus rolu vardır. Biz məmnunuq ki, otuz ilə qədər düşmən tapdağında qalmış torpaqlarımız işğaldan azad
edilir. Biz həm də ona görə məmnunuq ki, cənab Ali Baş Komandanımızın bu uğurlarının təməlində ulu öndər
Heydər Əliyevin siyasi kursunun əsas prinsipləri dayanır. Elə bu sətirləri də məhz xoş günlərimizdə ümummilli
liderimizin titanik siyasi fəaliyyətinin bəzi cizgilərini yada salmaq üçün qələmə aldıq.
Azərbaycanın təxminən 50 illik dövrü böyük dövlət xadimi, mükəmməl strateq, fenomen şəxsiyyət ulu
öndər Heydər Əliyevlə bağlıdır. XX əsrin 60-cı illərində Qarabağ məsələsi məkrli bir plan əsasında yenidən ortaya
atılsa da ulu öndərin uzaqgörənliyi və prinsipiallığı nəticəsində qarşısı alınmışdır. Belə ki, “60-70-ci illərdə də
erməni millətçiləri Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan ayırıb Ermənistana birləşdirmək cəhdlərindən əl
çəkməmişdilər... bir çox hallarda həmin cəhdlərin qarşısının alınmasının təşkilatçısıyam” söyləyən Heydər
Əliyevin qətiyyəti nəticəsində yalan və iftiraçı erməni iddiaları iflasa uğramışdır.
Ulu Öndər Qarabağın geosiyasi tarixini, geoiqtisadiyyatı və mədəni-mənəvi həyat tərzini, orada tarixən
yaşayan azərbaycanlı, eləcə də məskunlaşan erməni ailələrin keçmişini, birgə yaşayış münasibətlərini akademik
səviyyədə bilir və Qarabağın inkişafı, abadlaşdırılması istiqamətində bütün sahələr üzrə işlər aparırdı. Heydər
Əliyev hələ Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri olduğu zaman ermənilər 1967-ci il
iyun ayının 24-də Xankəndidə küçələrə ermənicə 300-dək vərəqə yaymışdılar. Saxta və uydurma sovinizmə
söykənən, yalan erməni tarixini əks etdirən bu vərəqələrdə Dağlıq Qarabağın Ermənistan SSR-in tərkibinə
verilməsi təbliğatı gedirdi. Təbii ki, mükəmməl kəşfiyyatçılıq keyfiyyətləri olan Azərbaycan DTK-sının milli
təfəkkürlü generalı Heydər Əliyev həmin vərəqələrin müəlliflərini tapdırıb, ciddi cəza verdirmişdi.
Digər bir fakt isə ondan ibarət idi ki, 1967-ci ildə erməni millətçiləri bir ermənini öldürmüş və bu cinayəti
iki azərbaycanlının üzərinə atmışdılar. Onların məhkəməsində isə həmin azərbaycanlıları öldürmüşdülər. Məqsəd
milli münasibətləri qızışdırmaq, qarşıdurma yaratmaqla yerli əhalini köçürüb, Qarabağın Ermənistana
birləşdirilməsinin bünövrəsini yaratmaqdan ibarət idi. Və... nə yaxşı ki, qismət böyük Heydər Əliyevi
Azərbaycanın taleyinə yazmışdı. Ulu öndər şəxsən Xankəndinə gedərək, on beş günə bu prosesin qarşısını öz
məharətli çevik müdaxiləsi ilə almışdı.
Ulu öndərin respublikamıza rəhbərliyinin birinci dövründə milli düşüncə, milli ruh, milli kimliyin
oyadılmasında danılmaz xidmətləri olmuşdur. Tarixi Şuşanı çox sevən ulu öndər onun iqtisadi-mədəni inkişafı
üçün böyük səylər göstərmişdi. Sonradan isə Sov. İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü olarkən daim daşnakların
“Ermənistana birləşmə” arzusunun qabağına sədd çəkmişdi.
Müstəqil Azərbaycanda ikinci dəfə hakimiyyətə gələn ulu öndər məhz etnik təmizləmə, təcavüz, soyqırımı,
erməni millətçiliyi məsələlərinin əsl köklü mahiyyətini açmış və daşnakların “birləşmək arzularına” siyasihüquqi qiymət vermişdi. Beləliklə də, dünya ictimaiyyətinə ermənilərin terrorçuluq, işğalçılıq siyasətinin əsl
mahiyyətini göstərmişdi.
Ulu öndər deyirdi ki, Şuşa təkcə şuşalılar üçün yox, bütün azərbaycanlılar üçün vətənini, millətini sevən
hər bir vətəndaşımız üçün əziz bir şəhərdir, əziz bir qaladır, əziz bir abidədir.
Böyük dövlət xadimi Şuşanın ölkəmiz, Vətənimiz üçün xüsusi, vacib yeri olduğunu vurğulayaraq
bildirmişdi: “Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız isə, ümumiyyətlə, Azərbaycan yoxdur”. Hazırda Prezident İlham
Əliyev də “Bayrağımız bütün işğal edilmiş torpaqlarımızda dalğalanacaq” – deyə bəyan edir.
“Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün hər bir döyüşə, hər bir vuruşa hazır olmalıyıq”
söyləyən ulu öndər sanki uzaqgörənliklə dünəndən bu günə səslənib. “Bizim məqsədimiz müharibə etmək deyil,
ordumuz ərazi bütövlüyünü, sərhədlərin toxunulmazlığını təmin etmək üçün lazımdır” – paradiqmal məntiqi
günümüzün reallığıdır.
Məzarın nurla dolsun, böyük öndər! Siyasi varisin, eynən bənzərin olan Prezident İlham Əliyev 2020-ci
ilin sentyabrında Azərbaycanda qismən səfərbərlik elan etdi və torpaqlarımızın azadlığı uğrunda mübarizəyə
başladı. Sənin “Dünya bilməlidir, o cümlədən Ermənistan bilməlidir ki, biz heç vaxt torpaqlarımızın bir qarışını
da heç kəsə verməyəcəyik” deyiminiz də hamının yadındadır. “Qəhrəman Azərbaycan əsgəri, müqəddəs
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Azərbaycan torpaqlarının, müstəqil Azərbaycan Respublikasının müdafiəsi yolunda İRƏLİ” ƏMRİ ilə başlanan
Şuşaya yolumuz da “QARABAĞ Azərbaycandır!” nidamızla zenitlənir.
Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan xalqına müraciət edərək: “Mənim başa çatdıra bilmədiyim bütün
işləri İlham Əliyev başa çatdıracaq” söyləmiş və onu siyasi varis elan etmişdi. Bu hadisə 2003-cü ilin payızında
olmuşdu... Düz 17 il sonra isə, yenə payızda Prezident İlham Əliyev böyük strateq Heydər Əliyevin uzaqgörən
dühasının sübuta ehtiyacı olmadığını təsdiq etdi və Ali Baş Komandan, cəsur sərkərdə olaraq işğalçı
Ermənistanın yenidən atəşkəsi pozaraq torpaqlarımıza təcavüzünə qarşı Azərbaycan Ordusuna əks-hücuma
keçmək əmrini verdi. Ulu öndər vaxtilə dünyanı gəzərək əlində Azərbaycanın xəritəsi hamıya Azərbaycanı –
Qarabağı tanıdırdı. Hazırda isə Ali Baş Komandan İlham Əliyev dünyanın məhşur TV, KİV-lərinə “Qarabağ
Azərbaycandır!” – deyə bəyan edir.
Azərbaycan torpaqları işğal edilsə də, ulu öndər Heydər Əliyev siyasi-ideoloji, hərbi-diplomatik təbliğatı
dayandırmır və ölkədə ictimai-siyasi sabitliyi bərpa edirdi. 17 il sonra XXI əsr Azərbaycanın islahatçı, lider
Prezidenti, həm də Ali Baş Komandan və Vətən Müharibəsinin Sərkərdəsi İlham Əliyev ümummilli lider Heydər
Əliyevin başladığı yolu inamla davam etdirir. Prezident ilk öncə bu illərdə güclü ordu+güclü dövlət + güclü
iqtisadiyyat strategiyası ilə vəhdətdə, azərbaycançılığa söykənən güclü xalq və kreativ, intellektual Azərbaycan
vətəndaşı formulunda xalqın milli mənafeyini qorumağa, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların birgəyaşayış
tərzinə hörmət amilini formalaşdırdı. Bu, ulu öndər ideoloji məktəbinin məntiqi yekunudur. Dövlət o zaman
möhkəm olur ki, güclü Lideri olsun! Güclü lider də məhz güclü xalq formalaşdırır. Prezident İlham Əliyev güclü
Azərbaycan xalqının güclü, çevik lideri, Ali Baş Komandanıdır.
2020-ci il sentyabrın 27-də başlayan Vətən müharibəsinin uğurları bu illərdə səbrlə, soyuqqanlı
diplomatiya ilə əldə olunub. Güclü liderin rəhbərliyi ilə bərpa edilən dövlət sərhədlərimiz, işğal altında qalan
torpaqlarımızın azad olması ilə bahəm, həm də Azərbaycan xalqının özünə inamı qayıdır. Hər kəs güclü rəhbər –
güclü Ali Baş Komandanla özünü qüdrətli hesab edir.
Bəllidir ki, istər fərd, istərsə fərdlər toplumu və ya xalq-millət özü-özünə hörmət – sayqı saxlamasa, ona
heç kim hörmət bəsləməz. Cəsarətli, mübariz, qorxmaz, Vətənini, torpağının varlığını müdafiə edənlərin hörməti
olur, sözü eşidilir, belə xalqlar həmişə sayılır və diqqət mərkəzində olur!
Möhtəşəm Azərbaycan Ordusu və Ali Baş Komandanımız – Qarabağı işğaldan azad edən İlham Əliyev
Azərbaycanın fenomen xilaskarı, rəhbəridir. Fikrimi Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım
Əliyevanın “Qoy Uca Tanrı hər bir azərbaycanlıya müqəddəs Qarabağ torpağını öpməyi nəsib etsin!” diləyi ilə
yekunlaşdırıram.
Xalq qəzeti. - 2020.- 6 noyabr. - № 231. - S. 6.
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Müstəqilliyi şərtləndirən əsas amillərdən biri milli-mənəvi dəyərlərin qorunmasıdır
Ulu Öndər Heydər Əliyevin 13 avqust 2001-ci il tarixli bəyanatında bu vacib məsələ öz əksini geniş
tapmışdır
Məhəmməd Nərimanoğlu
Hər bir xalqın milli-mənəvi irsini, əxlaqi dəyərlərini qoruyub saxlamaq, genetik yaddaşını, kimliyini,
özünəməxsusluğunu gələcək nəsillərə ötürmək kimi çətin missiya onun taleyində müstəsna rol oynamış fenomen
şəxsiyyətlərin fəaliyyəti ilə sıx bağlıdır. Belə missiyanı daşıyanlar daim ali məqsədlər uğrunda mübarizənin
önündə dayanıblar.
Ulu Öndər Heydər Əliyev hələ ötən əsrin 70-80-ci illərində Azərbaycana rəhbərlik edərkən xalqın zəngin
milli-mənəvi irsini, tarixini, mədəniyyətini, dilini, bir sözlə, özünəməxsusluğunu şərtləndirən amilləri qorumağı
ən vacib məsələ kimi dövlət siyasətinə çevirmişdi. Həmin dövrdə respublikaya rəhbərliyin bütün fəlsəfəsi yalnız
xalqın milli dirçəlişi, qürur hisslərinin oyanışı məramına hesablanmışdı. Ümummilli Lider azərbaycançılıq
məfkurəsinin rejimin ideoloji repressiya maşını ilə boğulmasına imkan verməməklə yanaşı, milli məfkurə və
düşüncə sahibi olan ziyalıları da qorumuşdu. Bu isə olduqca vacib məsələ idi.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin ilk illərində, kifayət qədər gərgin və taleyüklü bir məqamda xalqa
rəhbərlik missiyasını öz üzərinə götürən Ümummilli Lider Heydər Əliyevin yürütdüyü siyasət bu dəfə də xalqın
tarixi ənənələrinin, milli-mənəvi dəyərlərinin, özünəməxsusluğunun qorunub saxlanılmasına, qloballaşmanın
mənfi təsirlərinin aradan qaldırılmasına xidmət kimi yaddaşlara yazıldı.
Bütün varlığı ilə ali mənəvi dəyərlərə bağlı olan Ulu Öndər yeni ictimai-iqtisadi formasiyada mənəviyyat
məsələlərinin xüsusi diqqət mərkəzində saxlanılmasının vacibliyini düzgün qiymətləndirərək, bu istiqamətdə
sistemli və ardıcıl siyasət yürütdü, milli dəyərlərin, əxlaq normalarının ictimai şüurda möhkəmlənməsinə, eyni
zamanda, mədəni sərvətin qorunub yaşadılmasına çalışdı. Qərbin kosmopolit ideyalarının sürətlə yayıldığı bir
dövrdə milli məfkurənin mühafizəsi, habelə azərbaycançılığın mühüm komponenti olan ana dilinin inkişaf
etdirilməsi, dini dəyərlərin, adət-ənənələrin gənc nəslə aşılanması istiqamətində həmin illərdə kompleks tədbirlər
həyata keçirildi.
Xalqımızın milli düşüncə və şüurunda tarixi ənənələrə söykənmiş əxlaq kateqoriyasının dərin kök salması
bütün dövrlərdə özünü göstərib. Ulu Öndər bunu yaxşı bildiyi üçün bu amilə xüsusi diqqət yetirilməsini nəinki
vacib sayır, hətta, yeri gəldikcə hamıdan ciddi tələb edirdi.
Ümummilli Lider sadəlik, düzgünlük, vicdanlılıq, ləyaqətlilik, məğrurluq, mərdlik, cəsarətlilik kimi
normaları daim uca tutaraq, irəli çəkdiyi, etimad göstərdiyi kadrların da bu keyfiyyətlərə malik olmasına ciddi
yanaşırdı. Məhz buna görə də idarəçiliyinin bütün mərhələlərində qanunçuluğa, ədalətə bağlı olması da onun
zəngin mənəviyyatından irəli gəlirdi. Heydər Əliyev gücün siyasətinə qarşı qanunun gücünü qoyaraq hesab edirdi
ki, “haqlı həmişə güclüdür”.
Milli-mənəvi dəyərlərə bağlı olan Ümummilli Liderin ciddiliyinin humanistliyini üstələməməsi onun
dahiliyini və müdrikliyini təsdiqləyirdi. Keçmişlərdə səhvlərə yol vermiş bəzilərini bağışlaması da buradan irəli
gələn keyfiyyətlərindən idi: “Mən dəfələrlə demişəm, heç kəsə damğa vurmaq olmaz. Heç kimi keçmiş səhvlərinə
görə cəmiyyətdən təcrid etmək olmaz. Əgər bir adam dünən səhv etmişdirsə, yolunu azmışdırsa və bu gün düz
yolla gedirsə, xalqla birlikdədirsə, qanuna riayət edirsə, buna söz yoxdur”.
Müxtəlif dövlət tədbirlərində gəncləri mənəviyyat, əxlaq, təlim-tərbiyə məsələlərinə xüsusi həssaslıqla
yanaşmağa çağıran Ulu Öndər bunu daim diqqətdə saxlayırdı. Ötən əsrin 90-cı illərinin sonuna doğru Azərbaycan
gəncliyi müxtəlif yad təsirlərə, yabançı neqativ dəyərlərin, ictimai şüurda həzm olunmayan “ənənələrin”
hücumuna məruz qalırdı. Həmin dövrdə xalqın qəlibləşmiş milli-mənəvi, əxlaqi dəyərlərini sıradan çıxarmağa
yönələn “universal” və ya “kosmopolit” dəyərlərin gənclər arasında təbliği geniş vüsət almışdı ki, bu da
Ümummilli Lider Heydər Əliyevi ciddi narahat edən məsələlər idi.
Bəşəri və milli ideallar, zəngin mənəvi dəyərlər ifrat praqmatikləşmiş kapital münasibətləri fonunda
müəyyən aşınmaya məruz qalır. Belə bir şəraitdə gənclərdə milli mənlik şüurunu qoruyub saxlamaq, özünüdərki
gücləndirmək son dərəcə aktual problem kimi önə çıxır. Yeni yüzilliyin əvvəlində Azərbaycanın da belə bir
vəziyyətlə üzləşmək təhlükəsində olduğunu görən Ulu Öndər xüsusilə də gəncləri milli-mənəvi dəyərlərə, adətənənələrə hörmətlə yanaşmağa, onları mənəvi ucalığa dəvət edirdi: “Ümumbəşəri dəyərlər, Azərbaycan xalqının
milli-mənəvi dəyərləri hər bir gənc tərəfindən mənimsənilməlidir. Nə qədər var-dövlət olsa da, nə qədər pul olsa
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da, nə qədər zənginlik olsa da, mənəviyyat olmayan yerdə heç bir şey ola bilməz. Xalqımızın tarixinin əsasını
təşkil edən bütün mərhələlərdə, keçmiş əsrlərdə yüksək mənəviyyat olmuşdur. Keçmiş tariximizdən bizə qalan
simaları bu gün dünyada məşhurlaşdıran və bizim üçün nümunə edən onların yüksək mənəviyyatıdır, yüksək
amallarıdır. Ona görə də bu gün mənəvi tərbiyə bəlkə də keçmiş illərdən daha çox lazımdır. Gənclərimiz milli
ruhda tərbiyə olunmalıdır, bizim milli-mənəvi dəyərlərimizin əsasında tərbiyələnməlidir. Gənclərimiz bizim
tariximizi yaxşı bilməlidir, keçmişimizi yaxşı bilməlidir, dilimizi yaxşı bilməlidir, milli dəyərlərimizi yaxşı
bilməlidir. Milli dəyərlərimizi, milli ənənələrimizi yaxşı bilməyən, tariximizi yaxşı bilməyən gənc vətənpərvər
ola bilməz”.
2001-ci il avqustun 13-də belə bir tarixi bəyanatın verilməsi o dövrün sosial-ictimai reallıqlarından irəli
gəlirdi. Məsələ burasındadır ki, 90-cı illərdə yeni münasibətlər sisteminə keçid insanların təkcə yaşayış tərzinə
deyil, ümumiyyətlə, dünyagörüşünə də təsir edir, xüsusən də gənc nəslin milli ruhda yetişməsinə mane olurdu.
1998-ci il avqustun 6-da mətbuat üzərində senzuranın birdəfəlik aradan qaldırılması, cəmiyyətdə tam demokratik,
azad mühitin formalaşması şəraitində kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətində xaotik vəziyyətin yaranması
yaddan çıxa bilməz. Bundan sui-istifadə edən bəzi mətbu orqanlar mənəvi dəyərlərdən uzaq olan, açıq-saçıq
materiallara – yazılara, fotolara yer verir, bilərəkdən, ya bilməyərəkdən cəmiyyətdə mənəvi dəyərlərin aşınması
prosesində fəal iştirak edirdilər.
Cəmiyyətin yüksək milli ideallar uğrunda səfərbər edilməsində, xalqın özünəməxsusluğunu şərtləndirən
dəyərlərin gənc nəslə aşılanmasında, yüksək bədii-estetik zövqün, musiqi duyumunun formalaşmasında,
insanların maariflənməsində, obyektiv informasiya təminatında həlledici rol oynamalı olan televiziyaların
əksəriyyətində də tamamilə fərqli mənzərə baş alıb gedirdi. Kommersiya maraqlarına hesablanan bayağı və
primitiv verilişlərin, filmlərin sayının getdikcə artması cəmiyyətin mütərəqqi inkişaf harmoniyasına zərbə vurur,
əxlaqi dəyərlərin deqradasiyası prosesini sürətləndirir, gənc nəsildə meşşan həyat tərzinə marağı artırırdı.
Müharibə şəraitində yaşayan, torpaqlarının 20 faizi işğal altında olan, təxminən 1 milyon vətəndaşı qaçqın və
məcburi köçkün kimi yaşayan Azərbaycanda hərbi-vətənpərvərlik verilişlərinin azlığı kifayət qədər narahatlıq
doğuran məqamlardan idi.
2001-ci il 13 avqust tarixli bəyanatında Ulu Öndər Heydər Əliyev çox həssas və vacib məqamlara toxunur,
ölkə vətəndaşlarını ziyanlı meyillərə qarşı mübarizə aparmağa, milli-mənəvi, əxlaqi dəyərləri mühafizə etməyə
çağırırdı: “Ölkəmizin dərdi var, bu, ümumi dərddir. O da Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının azad edilməsi
və xüsusən bu torpaqlardan didərgin düşmüş, çadırlarda yaşayan insanların öz yerlərinə-yurdlarına qaytarılması
dərdidir. Hələ ki, bunun mümkün olmadığı halda onların o çadırlarda minimum yaşayışını təmin etmək – bunlar
bizim ümumi dərdimizdir. Amma bir qütbdə həddindən artıq zənginləşmiş, bəzi hallarda qanunsuz zənginləşmiş,
öz vəzifələrindən sui-istifadə edərək zənginləşmiş, harınlaşmış insanlar və onların övladları eyş-işrət içərisindədir,
o biri tərəfdən, çadırlarda yaşayan insanlar inildəyirlər, nə qədər əziyyətlər çəkirlər. Hər bir vətənpərvər insan
düşünməlidir ki, əgər mənim xalqımın bir hissəsi belə ağır vəziyyətdədirsə, mən bu qədər harınlaşmamalıyam.
Amma harınlayanlar, bəzi zənginləşmiş adamlar var”.
Əlbəttə, cəmiyyətin tarixi inkişaf qanunauyğunluğunun özünüqoruma instinktindən doğan müqavimət
hissinin qabarıq şəkildə üzə çıxması da Ümummilli Lider amili ilə şərtlənir. Hər bir məsələdə Ulu Öndərin
ideyalarına söykənən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin milli mədəniyyətin, milli-mənəvi dəyərlərin
qorunması, inkişaf etdirilərək gənc nəsillərə çatdırılması ilə bağlı siyasəti də bu baxımdan çağdaş dövrün
reallıqları ilə şərtlənir. Dövlət başçısının milli ideologiya və milli-mənəvi dəyərlər probleminə dair baxışları onun
siyasi portretinin əsas cizgilərini təcəssüm etdirir.
Dövlət başçısı daim vurğulayır ki, bu gün milli ideologiyamızın əsas tərkib hissələrindən biri də məhz
azərbaycançılıqdır. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin müdrikliklə irəli sürdüyü azərbaycançılıq ideologiyası
həyat tərzində, əxlaqda, mənəviyyatda, dildə, dində, ədəbiyyatda, bir sözlə, mənəvi mədəniyyətin bütün
sahələrində istiqamətləndirici məfkurə olmalıdır. Əsrlərdən miras qalmış mütərəqqi mənəvi dəyərlər Azərbaycan
xalqının milli mövcudluğunun və dövlətçiliyinin qarantına çevrilməlidir. Eyni zamanda hər bir vətəndaş bu
torpağa, vətənə, xalqa mənsubluğu, milli-mənəvi, dini dəyərləri ilə qürur duymalıdır.
Sağlam mənəviyyatlı, yüksək bilikli insanlardan ibarət cəmiyyət qarşıya çıxan bütün problemləri asanlıqla
həll edir, monolit qüvvə kimi fəaliyyət göstərir. Onun sağlamlığı, əsasən, bir göstəricidə – iqtisadi və mənəvi
tərəqqi amilində özünü daha qabarıq büruzə verir. Bu gün dünya Azərbaycanda baş verən görünməmiş iqtisadi
tərəqqinin şahididir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin elmin, təhsilin, mədəniyyətin inkişafını sürətləndirən onlarca
fərman və sərəncamlar, dövlət proqramları imzalaması onun böyüməkdə olan gənc nəslin mənəvi bütövlüyü,
kamilliyi və saflığı, habelə qlobal miqyaslı yad təsirlərə qarşı mənəvi müqavimətin təkmilləşdirilməsi
51

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

istiqamətində həyata keçirdiyi siyasətin mühüm məqamlarıdır. Bütün bunlar, eyni zamanda, mənəvi yüksəlişə,
intibaha xidmət edən mühüm addımlar kimi cəmiyyətin pozitiv ruhda inkişafına təkan verib.
Onu da unutmayaq ki, ölkədə klassik irs və milli-mənəvi dəyərlərin qorunması, təbliği istiqamətində
Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi layihələr mühüm əhəmiyyət daşıyır. Birinci vitse-prezident, Heydər
Əliyev Fondunun prezidenti, UNESKO-nun və ICESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın
təşəbbüsü ilə həyata keçirilən çoxşaxəli layihələri birləşdirən ümumi ortaq xətt də məhz milli genofondun, millimənəvi irsin qorunması məqsədi daşıyır.
Azərbaycan. – 2020.- 13 avqust. – № 158. – S. 1-2.
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Möhtəşəm Qayıdışa aparan dönüş
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Moskvadan Azərbaycana dönməsindən 30 il keçir
İsmayıl Hacıyev,
AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik
Ümummilli lider Heydər Əliyevin həyatının bütün mərhələləri canından artıq sevdiyi Azərbaycana
xidmətdə keçmişdir. Ulu öndərin liderlik fəaliyyəti Vətəninə maraqlarını uca tutmağın misilsiz
nümunəsidir. Dünya miqyaslı siyasət və dövlət xadimi səviyyəsinə yüksəlmiş bu insanın Vətənə dönüşü,
möhtəşəm bir qayıdış və xilaskarlıq missiyası ilə şərəflənmişdir. 1993-cü il iyulun 20-də xalqımızın qüdrətli
oğlu Heydər Əliyevin müstəsna bir qətiyyət və cəsarətlə Moskvadan Azərbaycana dönüşü dövlət
müstəqilliyi uğrunda mübarizə tariximizə böyük siyasətə Qayıdışın başlanğıcı kimi yazılmışdır.
Ümummilli lider Heydər Əliyev 1982-ci ildə Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü seçilmiş, SSRİ
Nazirlər Soveti Sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edilmişdi. Moskvada yüksək partiya və dövlət
vəzifələrində işləyən Heydər Əliyev bu dövrdə ittifaq dövlətinin lideri səviyyəsinə çatmış bədnam
yenidənqurmaçı M.Qorbaçovun üzdəniraq rəhbərlik metodlarına, milli münaqişələrə səbəb ola biləcək
düşünülməmiş dövlət siyasətinə, xüsusən türk respublikalarına qarşı qərəzli siyasətə açıq və kəskin etirazını
bildirən görkəmli dövlət xadimi kimi tanınırdı.
Avantürist siyasəti ilə qısa müdətdə ölkədə vəziyyəti mürəkkəbləşdirən, etnik münaqişələrə yol açan yeni
sovet rəhbəri Heydər Əliyevin timsalında qüvvətli opponentini görürdü. Heydər Əliyevin onunla razılaşmaması,
öz mövqeyini qətiyyətlə müdafiə etməsi ona xoş gəlmirdi. Bir çox hallarda Heydər Əliyevlə M.Qorbaçov arasında
ziddiyyətlər də olurdu. Baş yenidənqurmaçı Heydər Əliyev kimi güclü şəxsiyyətlərdən, müstəqil düşünən
insanlardan qorxurdu, onları qiymətləndirə bilmirdi, ondan canını qurtarmağa çalışırdı.
M.Qorbaçov Heydər Əliyevin getdikcə artan nüfuzuna, populyarlığına qarşı gizli, məkrli və daim
qızışdırılan paxıllıq hissi keçirirdi. Heydər Əliyevin “Siyasi Büronun fəal üzvü və son dərəcə ciddi rəhbər”
(M.Qorbaçov) olmasına baxmayaraq, M.Qorbaçovda qısqanclıq hissi üstün gəldi və nəticədə, Heydər Əliyev
1987-ci ilin oktyabrında idarəçilikdən uzaqlaşdırıldı. Bununla da kifayətlənməyərək, xalqın gözündən düşməsi
üçün Heydər Əliyevin əleyhinə böhtançı təbliğat işinə rəvac verildi. Sov. İKP MK katibi, kobud davranışı ilə
tanınan V.Liqaçov Bakıya göndərildi. O, Baş katibin adından Azərbaycan KP MK-nın ikinci katibi V.Konovalova
tapşırdı ki, Heydər Əliyevin birinci katib işlədiyi bütün dövr ərzində onun fəaliyyətinin yoxlanılması üçün
komissiya yaratsın.
Heydər Əliyevə qarşı Qorbaçov, Liqaçov və Yakovlevin iştirakı ilə böyük bir proses hazırlanırdı. Əlbəttə
ki, bütün bu işlər Heydər Əliyevi cəmiyyət qarşısında nüfuzdan salmaq üçün görülürdü. Amma Qorbaçovun
istədiyi gurultulu proses alınmadı, çünki Heydər Əliyevin əleyhinə toplanmış faktların heç biri təsdiqini tapmadı,
hamısı saxta idi. Komissiyanın çoxsaylı yoxlamaları nəticəsiz sonluqla bitdi.
Heydər Əliyev SSRİ Nazirlər Sovetinin dövlət müşaviri və Sov. İKP MK-nın üzvü vəzifəsində də çox
qalmadı. Xalqımızın böyük oğlu sonralar bu vəzifədən də azad olundu: “Heydər Əliyevə qarşı ədalətsizlik etdilər”
(A.Ş.Dzasoxov). “Heydər Əliyeviç çox güclü şəxsiyyət və böyük təşkilatçı idi” (A.Lixanov). Lakin: “İddiaları
imkanlarını və biliklərini üstələyən adamlar sonda həmişə məğlubiyyətə düçar olublar” (Heydər Əliyev).
Siyasi Büronun keçmiş üzvü, SSRİ Ali Sovetinin Sədri Anatoli Lukyanov Qorbaçovu belə
səciyyələndirirdi: “Hər şeyi, hətta prinsipial məsələləri belə kompromis yolla həll etməyə çalışmaq xasiyyəti,
şəraitin və şəxsi müşavirlərinin təzyiqi altında improvizə etmək bir bəla kimi daim insanların başının üstündən
asılmışdı. “Hər şey düzələr” kimi laqeyd inam və hadisələrdən daim geridə qalmaq, prezidentin hər sözünün özözünə yerinə yetiriləcəyinə arxayınçılıq və başqalarının rəyini dinləməyi bacarmamaq, sözsüz, onun əsas cəhətləri
idi”.
M.Qorbaçovda Heydər Əliyevə qarşı paxıllıq, həsəd hissi, “ondan bir vaxt çəkinməsi” (B.Yeltsin), milli
siyasətdə Qorbaçovu düşünülməmiş addımlar atmaqdan çəkindirməyə çalışması, onun dəyişkən fikirlərinə
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uyğunlaşmaması, haqlı bildiyi mövqeyini inadla müdafiə etməsi xalqımızın öndərini Qorbaçovun “xoşa
gəlməyən” adamlar sırasına aid etmişdi. Burada erməni amilinin Qorbaçova təsirini də qeyd edə bilərik. Məhz
bunlara görə də Qorbaçov və onun əhatəsi Heydər Əliyevdən yaxa qurtarmaq qərarına gəldilər. Qorbaçovun
təhriki ilə Heydər Əliyev “səhhəti ilə əlaqədar” tutduğu vəzifədən istefa verdi.
Qorbaçov Heydər Əliyevin istefasının səbəblərini açıqlayarkən belə deyirdi: “Bu, onun səhhətiylə bağlı
idi. Həm də sizə deyim ki, respublikanın da böyük təzyiqi vardı. O, tutduğu yüksək mənsəbin zirvəsindən
respublikaya mane olurdu. Bəli, bu çox böyük təzyiq idi. Mən də sonda belə qərara gəldim”.
Heydər Əliyev 1987-ci ilin oktyabrından 1988-ci ilin noyabrına qədər SSRİ Nazirlər Sovetinin dövlət
müşaviri, 1989-cu ilin aprelinə qədər isə Sov. İKP MK-nın üzvü vəzifələrində olmuşdu.
Xalqımızın ümummilli liderinin SSRİ rəhbərliyindən uzaqlaşdırılması, hər şeydən əvvəl, ermənipərəst
M.S.Qorbaçovun Azərbaycana qarşı mənfur siyasətini reallaşdırmaq üçün əvvəlcədən düşünülmüş planlarını
həyata keçirmək kimi çirkin məqsədindən irəli gəlirdi. Heydər Əliyev 1990-cı il fevralın 9-da “Vaşinqton post”
qəzetinin müxbiri Devid Remnikin sualına cavabında həmin səbəbləri belə izah edirdi: “Səbəblər odur ki,
işlədiyim son dövrdə Qorbaçov tərəfindən özümə qarşı qeyri-səmimi münasibət hiss edirdim. Bu, çox şeydə özünü
büruzə verirdi. Mən vicdanla işləyirdim, işimdə heç bir qüsur görmürdüm. Qorbaçov isə subyektiv hisslərinin
əsiri oldu, vəssalam”.
Heydər Əliyevin istefaya göndərilməsinin səbəblərindən biri də SSRİ-nin siyasi rəhbərliyini ələ almış
erməni lobbisinin, erməni mafiyasının təsiri və təzyiqi idi. Onların bu işdə məqsədləri və çoxdan hazırlanmış
niyyətləri var idi. Lakin bu işə bizim bəzi milli bədxahlarımız və manqurtlarımız da qoşulmuşdular.
Heydər Əliyev təqaüdə çıxdıqdan sonra ciddi nəzarət altında, təqiblər şəraitində fəaliyyət göstərirdi. Ulu
öndər ona qarşı təxribat hazırlandığını bilirdi. O, Bakıya qayıtmaq arzusunda olduğunu bildirmiş, lakin Qorbaçov
xəbər göndərmişdi ki, Moskvada qalsın.
1990-cı il yanvarın 21-də, sovet tanklarının Bakıya girməsinin və şəhərdə qan tökülməsinin ikinci günü
o, Moskvada SSRİ Nazirlər Sovetinin yanında Azərbaycan SSR-in Daimi Nümayəndəliyinə gəldi və çıxış edib
Qorbaçovun sanksiyası ilə həyata keçirilmiş aksiyanı kəskin surətdə pislədi.
Çıxışının əvvəlində söylədi ki, buraya vətəndə baş vermiş faciədən xəbər tutub gəlmişdir. Azərbaycanda
baş verən hadisələri demokratiyaya yabançı, humanizmə və SSRİ-də elan edilmiş hüquqi dövlət quruculuğu
prinsiplərinə tamamilə zidd olan hadisələr adlandırdı. Faciənin səbəblərindən birinin Dağlıq Qarabağda və onun
ətrafında baş verən hadisələrlə əlaqədar Azərbaycanla Ermənistan arasında iki ildən bəri davam edən millətlərarası
münaqişə olduğunu qeyd edərək, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyinə, eləcə də ölkənin ali siyasi rəhbərliyinə
bu məsələni tənzimləmək üçün iki illik müddət tamamilə yetərli idi.
Ölkə rəhbərliyini ciddi tənqid edən Heydər Əliyev ona yarınan respublika başçılarının da yarıtmaz
fəaliyyətini ifşa etdi və göstərdi ki, Vəzirov “bu yüksək vəzifədə olduğu müddətdə Azərbaycandakı vəziyyəti
sabitləşdirmək üçün heç nə etməmişdir. Əksinə, səhv addımları, yaramaz iş üslubu, yanlış siyasi manevrləri ilə
xalqla öz arasında uçurum yaratmışdır”. Heydər Əliyev qorxmadan imperiya rəhbərlərini “qatillər” adlandırdı,
sovet dövlətinin səhv siyasətinə qarşı açıq və kəskin etirazını bildirdi.
Heydər Əliyev ilk dəfə olaraq 20 Yanvar hadisəsinə yeganə düzgün siyasi qiymət verdi və onun
müqəssirlərini göstərdi. Moskva və respublika iqtidarı tərəfindən ona qarşı təzyiqlər daha da gücləndirildi.
Böyük rəhbərin Azərbaycana qayıdacağından Qorbaçovun ehtiyat etdiyinə heç bir şübhə yoxdur. Çünki
Azərbaycanda baş verən hadisələrdə Qorbaçov Heydər Əliyevi təqsirləndirirdi.
“Heydər Əliyev parlaq, özgün, koloritli və güclü bir şəxsiyyət idi” (A.Yakovlev). Qorbaçov yanında güclü
şəxsiyyətlərin olmasına dözə bilmirdi. Ona görə də Heydər Əliyevi gözdən salmaq üçün saxta materiallar
uydurulur və bunlar təşkil edilirdi.
Heydər Əliyev barəsində daxil olan materialları öyrənməyi Qorbaçov A.Yakovlevə tapşırmışdı. Sov. İKP
MK yanında Partiya Nəzarəti Komitəsinin sədri B.Puqo məhz Yakovlevə məlumat vermişdi: Əliyev haqqında
fərdi iş açmağa əsas yoxdur. Yakovlev nə qədər inad etsə də Puqonun məruzələrinin düzgünlüyünü təsdiq etməyə
məcbur oldu. Heydər Əliyev barəsində həqiqətən heç bir ciddi arqument yox idi. Yakovlev Heydər Əliyevi və
onun fəaliyyətini yüksək qiymətləndirsə də, Qorbaçovun tapşırığı, Heydər Əliyevin isə L.Brejnevin yaxın adamı
olması onu subyektiv meyillərə istiqamətləndirirdi. Lakin fakt faktlığında qalırdı. Heydər Əliyevin şəxsiyyəti,
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problemlərə dərindən bələdliyi, hadisələrin məğzinə, səbəbnəticə əlaqələrinə nüfuz etmək qabiliyyəti, nəhəng
siyasətçi kimi onunla birlikdə çalışanlardan ən azı bir baş yuxarı idi.
1990-cı il mayın 17-də Naxçıvan şəhər partiya konfransında Naxçıvan kommunistləri Heydər Əliyevi
Azərbaycan Kommunist Partiyasının XXXII qurultayına nümayəndə seçdilər. Bir neçə gündən sonra Naxçıvan
vilayət partiya konfransı onun qurultay nümayəndəsi olduğunu rəsmən təsdiq etdi. Bununla əlaqədar Heydər
Əliyev Andrey Karaulova müsahibəsində demişdir: “Mən Azərbaycan KP-nin bu ilin (1990 – İ.H.) 8 iyununa
təyin edilmiş XXXII qurultayının nümayəndəsi seçilmişdim. Bundan başqa, haradasa mayın əvvəllərində mənə
məlumat verdilər ki, respublikanın üç şəhər və rayon partiya konfranslarında Sov. İKP-nin XXVIII qurultayına
da mənim namizədliyim irəli sürülübdür. Təbii ki, bu məlumatları mən məmnuniyyət hissiylə qəbul etdim və
qərara gəldim ki, əgər kommunistlər belə etimad göstərib Azərbaycan KP-nin XXXII qurultayına nümayəndə
seçiblərsə və Sov İKP-nin XXVIII qurultayına namizədliyimi irəli sürüblərsə, mən Bakıya gəlməliyəm.
Qurultayın açılış günü yaxınlaşdıqca müxtəlif kanallarla siqnallar daxil olurdu. Respublika rəhbərliyindən gələn
bu siqnallarda onların istəyi bundan ibarət idi ki, mənim Bakıya gəlişim, Azərbaycan KP-nin XXXII qurultayının
işində iştirakım arzu olunmur”.
Qurultaya nümayəndə seçildiyini eşidəndə Heydər Əliyev, əlbəttə, məmnun qalmışdı. Qadağanı pozması
və Bakıya getməsi üçün ona qanuni hüquq verən rəsmi əsas yaranmışdı. Lakin nə SSRİ rəhbərliyi, nə də
Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi A.Mütəllibov Heydər Əliyevin qurultaya getməsini məqsədəuyğun hesab
etmirdilər. A.Mütəllibov Heydər Əliyevə telefon açaraq bildirmişdi ki, onun Bakıya gəlişi və qurultayda iştirakı
Azərbaycandakı mürəkkəb vəziyyəti daha da gərginləşdirər. Buna baxmayaraq, Heydər Əliyev Bakıya getmək
üçün təyyarə bileti sifariş etmiş və yola düşmək üçün hazırlaşmağa başlamışdı.
Heydər Əliyevi Bakı səfərindən çəkindirmək üçün Sov. İKP MK nəzdində Partiya Nəzarəti Komitəsinin
sədr müavinləri Slezko və Gerasimov zəng vurdular. Heydər Əliyev Bakıya getmək üçün israrlı idi. Belə olan
halda Partiya Nəzarəti Komitəsinin sədri Puqo özü Heydər Əliyevə zəng etdi. Məlum oldu ki, bu zəng də həmin
niyyətlə edilib. Telefon söhbətində Heydər Əliyev Puqoya deyib: “Qəribədir, siz məni haçandır yad etmirdiniz,
hərçənd mən çətin günlər yaşamışdım - xəstə oldum, xəstəxanada yatdım, indi isə canımı qurtarıb Vətənə
yollanmaq istədiyim vaxtda siz birdən məni yada salmısınız. Sizin bu səfəri qadağan etməyə haqqınız yoxdur”.
Puqonun da söhbətinin nəticəsiz qurtardığını bilən M.Qorbaçov SSRİ DTK-sının sədri Kryuçkovu işə
qoşdu. V.Kryuçkov Bakıya getməməsi üçün onu bir saatdan çox dilə tutdu. Söhbət səmimi olmuşdu. Kryuçkov
dostcasına məsləhət görürdü ki, səfəri təxirə salsın, çünki Azərbaycan rəhbərliyi onun Bakıya getməsinə etiraz
edir.
Heydər Əliyev Bakıya gəlməsi məsələsini Azərnəşrin direktoru Əjdər Xanbabayevlə müzakirə etmişdi.
Ə.Xanbabayev Bakı aeroportunda Heydər Əliyevi qarşılayacağını bildirmişdi. Heydər Əliyevin Vətənə
qayıtmasına mane olmaq üçün mayın 30-da saat 9-da Ə.Xanbabayev odlu silahla açılan atəşlə öz avtomobilində
qətlə yetirildi. Heydər Əliyev bu qətldən həmin gecə xəbər tutdu. Bir neçə il sonra Heydər Əliyev demişdi: “Bu
insanı məni qorxutmaq üçün öldürdülər”.
Heydər Əliyevin Bakıya gəlmək ərəfəsində ona sonuncu zəng vuran A.Mütəllibov oldu. O, Heydər
Əliyevə yalvarırdı ki, Bakıya gəlməsin, qurultayda iştirak etməsin. A.Mütəllibov qorxurdu ki, Heydər Əliyev
birdən böyük siyasətə qayıdar. Heydər Əliyev güclü şəxsiyyət idi və heç kəsin məsləhətinə möhtac deyildi. Bu
qüdrətli insanın Bakıya gəlişinin, sadəcə, vaxtı dəyişdi, səfər təxirə salınmadı. O, Bakıya ay yarım sonra– iyulun
20-də gəldi.
A.Mütəllibov Heydər Əliyevin Bakıya gəlişinə mane olmaq üçün öz adamlarından ibarət 30-40 nəfərlik
etirazçılar dəstəsini aeroporta göndərmişdi. Dəstə üzvlərindən bir çoxu deyirmiş ki, “Biz özümüz də bilmirik
burda nə baş verir, bizi, sadəcə, avtobuslara oturdub buraya gətiriblər və hər birimizə yüz rubl verəcəklərini vəd
ediblər”.
Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıda bilməsi ilə bağlı İttifaq və Azərbaycan rəhbərliyinin keçirdiyi qorxu
hissi artıq sovuşmuşdu. Hər şey öz yerini tutmuş, onlar sakitləşmişdilər. Lakin Heydər Əliyevin xalq arasında
yüksək nüfuza malik olması iqtidar sahiblərini hələ də qorxuya salırdı.
Heydər Əliyevi xalq hədsiz sevgi ilə qəbul etdi. Minlərlə insan heç bir təzyiqdən çəkinməyərək şəhərə,
dənizkənarı parka seyrə çıxan “millət ağsaqqalı”nın başına toplaşaraq, ona olan xalq məhəbbətini ifadə etdi.
Heydər Əliyevin vəzifələrə təyin etdiyi nankor iqtidar nümayəndələri isə 14 il Azərbaycanı qurub-yaradan adamı
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Bakıda yaşamağa qoymadılar. Bakının hakimiyyət orqanları onu qeydiyyata götürməkdən imtina etdilər. Heydər
Əliyevin şəxsiyyətinin böyüklüyü o vaxt hakimiyyətdə olanların cılızlığını daha aydın göstərirdi.
Heydər Əliyev iyulun 22-də Naxçıvana gəldi. Azadlıq meydanında 80 min nəfərlik Naxçıvan əhalisi
Heydər Əliyevi böyük coşqu və sevgi ilə qarşıladılar, ayaqları altında qurbanlar kəsdilər.
Heydər Əliyevin Naxçıvana qayıdışı Azərbaycan SSR Ali Sovetinə və Naxçıvan MSSR Ali Sovetinə
seçki kampaniyası ilə bir vaxta düşdü. Naxçıvanın müxtəlif şəhər və kəndlərindən gələn nümayəndələr Heydər
Əliyevi görüşlərə dəvət edir, onu xalq deputatlığına namizəd irəli sürürdülər. Heydər Əliyevin əhali ilə görüşləri
əsl xalq bayramına çevrilirdi. Babək rayonunun Nehrəm kəndindəki sovxozun əkinçiləri ilə görüşdə Heydər
Əlirza oğlu Əliyevin 34 nömrəli Nehrəm seçki dairəsi üzrə Azərbaycan SSR xalq deputatlığına namizədliyi irəli
sürüldü. O, həmçinin 2 nömrəli Naxçıvan şəhər M.F.Axundov adına seçki dairəsi üzrə Naxçıvan MSSR xalq
deputatlığına namizəd göstərildi. Heydər Əliyevin hər iki dairədə seçicilərlə görüşü çox yüksək fəallıq şəraitində
keçirdi.
1990-cı il sentyabrın 30-da Azərbaycan SSR və Naxçıvan MSSR Ali Sovetinə elan olunan seçkilər tutdu.
Ümummilli lider Heydər Əliyev tam yekdilliklə Azərbaycan SSR və Naxçıvan MSSR ali qanunverici orqanına
üzv seçildi.
Naxçıvan MSSR Ali Sovetinə seçilmiş deputatların 1990-cı il noyabrın 17-də ilk sessiyası keçirildi.
Həmin sessiyaya sədrlik etmək ümummilli lider Heydər Əliyevdən təkidlə xahiş edildi. O ərəfədə Azərbaycanda
ictimai-siyasi vəziyyət həddindən artıq mürəkkəb olduğundan sessiyaya sədrlik etmək müdriklik və siyasi
uzaqgörənlik tələb edirdi. Ümummilli liderin sədrlik etdiyi həmin sessiya təkcə Naxçıvanda yox, bütün
Azərbaycanda tarixi bir hadisə oldu. Sessiyanın qəbul etdiyi siyasi əhəmiyyətli qərarlar müstəqillik tariximizə
qızıl hərflərlə yazıldı. Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin birinci sessiyası “Naxçıvan MSSR-in adının dəyişdirilməsi
haqqında”, “Naxçıvan MR Ali Dövlət hakimiyyəti orqanı haqqında”, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət
rəmzləri haqqında”, “1990-cı ilin yanvar ayında Bakı hadisələrinə siyasi qiymət verilməsi haqqında” və başqa
məsələlərlə bağlı tarixi qərarlar qəbul etdi.
Sessiya Naxçıvan MSSR adından “sovet”, “sosialist” sözlərinin çıxarılması, Naxçıvanın Ali Sovetinin
adını dəyişərək onun bundan sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi adlandırılması haqqında qərar
qəbul etdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli dövlət bayrağı Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət
bayrağı kimi qəbul edildi. Sovetlər birliyinin yaşadığı bir dövrdə muxtar respublikanın adında belə dəyişiklik
etmək və milli bayrağı qəbul etmək həqiqətən də böyük cəsarət və uzaqgörənlik tələb edirdi.
1990-cı il noyabrın 21-də ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü və siyasi iradəsi ilə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi 20 Yanvar hadisəsini müzakirə etmiş, siyasi qiymət vermiş, qanlı hadisələri
törədən şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması tələb edilmişdir. Sənəddə ilk dəfə olaraq 20 Yanvar gününün hər il
Naxçıvan Muxtar Respublikasında milli matəm günü kimi qeyd edilməsi qərara alındı. Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Ali Məclisi SSRİ-nin saxlanılması ilə əlaqədar keçirilməsi nəzərdə tutulan ümumittifaq
referendumunun və prezident seçkilərinin dayandırılması ilə bağlı qərarlar qəbul etdi və bunlar Naxçıvanda baş
tutmadı.
1991-ci il sentyabrın 3-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Heydər Əliyevi xalqın təkidli tələbi
ilə Ali Məclisin sədri seçdi. Heydər Əliyevin Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri seçilməsi Azərbaycan xalqının
taleyində böyük siyasi əhəmiyyətə malik olan tarixi hadisə idi. Ümummilli lider, ilk növbədə, Naxçıvanda fəal və
peşəkar fəaliyyəti ilə milli dövlətçiliyə inam hissini formalaşdıra bildi.
Heydər Əliyevin Ali Məclisin sədri seçilməsi onun böyük siyasətə dönüşünün əsası oldu. Bunun
nəticəsində Azərbaycanın bu strateji bölgəsinin əhalisi ağır məhrumiyyətlərdən və çətinliklərdən xilas ola bildi,
muxtar respublikada həyat tədricən öz axarına düşməyə başladı. Muxtar respublikada həyata keçirilən tədbirlər,
demokratik dəyişikliklər, milli dövlətçiliklə bağlı qəbul edilən qərarlar Azərbaycanın müstəqilliyini
möhkəmləndirmək yolunda mühüm addımlar idi.
Heydər Əliyevin bütün fəaliyyəti muxtar respublikanın düşdüyü ağır vəziyyətdən çıxarılmasına, sərhəd
kəndlərinin və muxtar respublikanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə, əhalinin ərzaqla təmin edilməsinə, sosial
vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və başqa bir sıra vacib məsələlərin həllinə yönəlmişdi.
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq iqtisadi islahatlar Naxçıvanda başlandı. Naxçıvan Muxtar Respublikasında
zərərlə işləyən kolxoz və sovxozlar fərdi təsərrüfatlara çevrildi və mal-qara özəlləşdirildi. Torpaqlar pay norması
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əsasında həmin kənddə yaşayan əhaliyə paylandı. Muxtar respublikada olan 139 təsərrüfatın 119-da və ya 86
faizində, 208 kəndin 158-də və ya 76 faizində torpaq islahatı aparılmışdır. İslahat nəticəsində 43,3 min ailə torpaq
payı almış, 12,4 min ailəyə dövlət torpaq aktları paylanmışdır.
Tale Heydər Əliyevi bu regiona göndərməklə Naxçıvanı Dağlıq Qarabağın və Azərbaycanın digər işğal
olunmuş rayonlarının acı aqibətindən qorudu, “Azərbaycanın bu qədim torpağını xilas edən dahi şəxsiyyət özünə
Naxçıvan boyda əbədi, həmişəyaşar abidə ucaltdı”. Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi,
“Naxçıvanlılar Heydər Əliyevi qorudu, Heydər Əliyev isə Naxçıvanı xilas etdi”. Ümummilli liderin Naxçıvan
MR Ali Məclisinin sədri işlədiyi 1991-1993-cü illərdə müdrik fəaliyyəti, böyük dövlətçilik təcrübəsi, xalqın ona
olan sarsılmaz inamı və dəstəyi Naxçıvanı real erməni işğalından xilas etdi.
1991-ci il oktyabrın 26-da Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Ali Məclisin sessiyasında Naxçıvan MR
ərazisindəki qoşun hissələrinin statusu haqqında məsələ müzakirə olundu. Ümummilli liderin müdrik, uzaqgörən
siyasəti nəticəsində muxtar respublika ərazisindəki sovet qoşun hissələri dincliklə oradan çıxarılmasına, əmlakın
tamamilə Azərbaycanın ixtiyarına verilməsinə nail oldu. Rusiya ordusunun hərbi hissələri 1992-ci il avqustun 18də, 41-ci Sərhəd Dəstəsinin zabit və əsgərləri isə sentyabrın 29-da təntənəli şəkildə Naxçıvan Muxtar
Respublikasından yola salındılar. Bütün keçmiş müttəfiq respublikalar içərisində ilk dəfə olaraq sovet
imperiyasının ordu hissələri bütünlüklə Naxçıvandan, ondan bir müddət sonra isə Azərbaycandan çıxarıldı.
Dağlıq Qarabağ hadisələrinin başlanması, Ermənistanın təcavüzkar mövqeyi nəticəsində muxtar
respublikanı Azərbaycanla bağlayan yeganə dəmiryolu 1992-ci il aprelin 24-də, qalan kommunikasiyalar isə
iyulun 13-də kəsilmişdi. 1991-ci ilin dekabrından qaz, 1992-ci ilin iyunundan Naxçıvan MR-ə elektrik enerjisi
verilməsi dayandırıldı, muxtar respublika blokada vəziyyətinə düşdü.
Yolların və kommunikasiyaların kəsilməsi, Azərbaycan rəhbərliyinin Naxçıvana ögey münasibəti
Naxçıvan Muxtar Respublikasını çətin vəziyyətə qoymuşdu. Ağır blokada illərində Naxçıvanda yaşayan ulu öndər
Heydər Əliyevin nüfuzu və uzaqgörən siyasəti nəticəsində Naxçıvan MR-in İran və Türkiyə ilə əlaqələri yaradıldı,
Naxçıvanın həyati tələbatını ödəmək üçün danışıqlar aparıldı, protokollar imzalandı. Naxçıvan Muxtar
Respublikasına rəhbərlik etdiyi iki ilə yaxın müddətdə ümummilli lider Heydər Əliyev əsasını qoyduğu xarici
əlaqələr sayəsində bölgəni gözlənilən fəlakətdən xilas etdi.
Qüdrətli dövlət xadimi, dünya şöhrətli tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyevin Naxçıvandakı uğurlu fəaliyyəti
Bakıya nümunə idi. Bakıda isə naşı rəhbərlərin səriştəsizliyi ucbatından böyük qarşıdurma yaranmış, Azərbaycan
xalqı vətəndaş müharibəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Belə olan halda Azərbaycan rəhbərliyi ulu öndər Heydər Əliyevi
Bakıya çağırmağa məcbur oldu. Böyük Qayıdışın yolları Azərbaycanın qurtuluşuna, onun xilasına apardı.
Xalq qəzeti. - 2020.- 21 iyul. - № 141. - S. 3.
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Heydər Əliyevin milli müstəqillik və dövlətçilik ideyalarının gerçəkləşdirilməsində
tarixi rolu
Sabir ƏLİYEV,
“Murphy Shipping and Commersial Servis Azərbaycan” şirkətinin Baş direktoru,
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, Qarabağ müharibəsi veteranı
Tarixdə, sadəcə yaşadığı dövrə deyil, onilliklər sonraya da möhürünü vurmuş, tarixi prosesləri
istiqamətləndirməyi bacarmış insanların yeri hər zaman müstəsnadır. Böyük siyasət və dövlət adamı, ulu öndər
Heydər Əliyevin adı, imzası yarım əsrdir ki, tariximizdə bu cür müstəsna yerə sahibdir. Ümummilli lider Heydər
Əliyevin 51 il əvvəl Azərbaycana rəhbərlik etməyə başlaması respublikamız və xalqımız üçün tarixi bir şans idi
və ötən zamanın gərdişi, yaşanan hadisələr, tarixi sınaq anları bunu dəfələrlə təsdiq edib.
Ulu öndər Heydər Əliyev müasir Azərbaycanın tarixini yaradan dahi şəxsiyyət, böyük lider, müstəqil
dövlət qurmaq kimi çətin bir vəzifəni cəsarətlə öz öhdəsinə götürən və bunu bacaran müdrik, uzaqgörən, fədakar
siyasətçi idi.
Sovet siyasi sisteminin qaydalarına əsasən, müttəfiq respublikalara kimin rəhbərlik edəcəyini mərkəzi
hakimiyyət, onun birinci şəxsləri müəyyənləşdirirdi. Ona görə də onun respublikaya rəhbər seçilməsi üçün
namizədliyini irəli sürmüşdü. Sovet dövlətinin təhlükəsizliyini təmin edən orqanda bütün vəzifə pillələrini keçmiş,
əslində, xidməti fəaliyyəti daha çox məxfi xarakter daşıdığı üçün xalq arasında o qədər də yaxından tanınmayan
Heydər Əliyevin respublika rəhbərliyinə irəli çəkilməsinə qərar verilmişdi.
Bəli, həmin vaxt xalq onu yetərincə tanımırdı, amma o, tarixinə dərindən bələd olduğu əziz millətinin
arzu, istək və ümidlərini yaxşı duyur, bunları gerçəkləşdirməyin yolları haqqında düşünürdü. Heydər Əliyev
dövlət idarəçiliyi sahəsində çox gənc yaşlarından işləməyə başlamışdı, özünün fitri istedadı və iti zəkası, yenilməz
əzmkarlığı və dürüstlüyü, səmərəli fəaliyyəti ilə hər zaman önə çıxmağı, liderlik xüsusiyyətlərini göstərməyi
bacarmışdı. Ona qədər Sovet Azərbaycanına rəhbərlik etmiş şəxslərin heç biri öz xalqının istək və arzularını
reallaşdırmağı, milli inkişaf strategiyasını müəyyənləşdirməyi bacarmamışdı. Nəticədə Azərbaycan keçmiş SSRİnin geridə qalmış əyalətlərindən sayılmış, iqtisadiyyatı, əsasən, təbii sərvətlərdən xammal yönümlü istifadəyə
əsaslanmış, əhalisinin yaşayış səviyyəsi digər müttəfiq respublikalarla müqayisədə aşağı olmuşdur. Mərkəzi
hakimiyyət Azərbaycanda idarəçiliyi möhkəmləndirmək, uzun illər boyu yığılıb qalmış sosial-iqtisadi problemləri
aradan qaldırmaq, respublikanın mövcud potensialından səmərəli istifadəni təmin etmək üçün qətiyyətli və
enerjili, təşəbbüskar və işgüzar bir rəhbər seçməli idi. Nadir fitri istedadı, dərin zəkası, saf mənəviyyatı, misilsiz
təşkilatçılıq qabiliyyəti ilə dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında sıravi əməkdaşdan komitə sədrliyinə və general
rütbəsinə qədər yüksəlmiş Heydər Əliyev ölkənin siyasi hakimiyyətindəki islahatçıların seçimi idi. Bu həm də
zəngin dövlətçilik ənənələri olan xalqımıza və gələcək nəsillərimizə tarixin və Tanrının bəxşişi idi.
Ulu öndərin xalqımız qarşısındakı tarixi xidmətlərini möhtərəm Prezident İlham Əliyev belə
dəyərləndirmişdir: “Bütün dövrlərdə Heydər Əliyev öz xalqına ləyaqətlə xidmət etmişdir. Həm sovet dövründə,
həm müstəqillik illərində Azərbaycanın inkişafı üçün çox böyük fədakarlıq göstərmişdir. Təkcə onu demək
kifayətdir ki, sovet dövründə — 1970-ci illərdə, 1980-ci illərin əvvəllərində Azərbaycan Heydər Əliyevin
rəhbərliyi ilə ən geridə qalmış respublikalardan birindən ən qabaqcıl respublikalardan birinə çevrilmişdir. Məhz
o illərdə çox möhkəm sənaye potensialı yaradılmışdır, infrastruktur layihələri icra edilmişdir. O layihələr ki, bu
gün də müstəqil Azərbaycana xidmət göstərir”.
1969-1982-ci illərdə Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə görülən işlər milli dövlətçilik
ideyalarının cəmiyyətdə hərəkətverici qüvvəyə çevrilməsi üçün möhkəm təməl oldu. Həmin dövrdə ulu öndər
özünəməxsus müdriklik və uzaqgörənliklə Azərbaycanın nə vaxtsa gerçəkləşəçək istiqlalına sanballı töhfələr
hazırlayırdı. İqtisadiyyatın bütün sferalarında, ələlxüsus, sənayedə və kənd təsərrüfatında əldə olunan uğurlar,
xalqın mədəni-intellektual səviyyəsinin sürətlə artması, milli kadr potensialının yaradılması, o cümlədən nadir
ixtisaslar üzrə mütəxəssis kontingentinin formalaşdırılması və digər saysız-hesabsız nailiyyətlər gələcək
müstəqillik üçün möhkəm zəminə çevrilirdi. Azərbaycanın bütün sahələrdə inkişafın yeni mərhələsinə qədəm
qoyması, sözün əsl mənasında, intibah dövrü yaşaması Heydər Əliyev idarəçiliyinin ən başlıca xüsusiyyəti
olmuşdur. İqtisadi asılılığın aradan qaldırılmasını siyasi müstəqilliyin təməl prinsipi kimi aydın şəkildə görən ulu
öndər ölkənin istehsal potensialının mühüm hissəsinin ittifaq tabeliyindən ayrılaraq əsaslı şəkildə
müstəqilləşdirilməsinə, sənaye potensialının gücləndirilməsinə mühüm əhəmiyyət verirdi.
Təhsili millətin gələcəyi adlandıran Heydər Əliyev gənc nəslin ən yeni biliklərə yiyələnməsi, fundamental
elmlərlə məşğul olması üçün hər cür şərait yaradırdı. Onun təşəbbüsü ilə azərbaycanlıların keçmiş SSRİ-nin
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nüfuzlu ali məktəblərində təhsil alması imkanları genişləndirilmiş, respublikamız üçün ayrılmış
müsabiqədənkənar yerlərin sayı artırılmışdı. 1970-ci ildə respublikadan kənara oxumağa göndərilən tələbələrin
sayı təxminən 60 nəfər olmuşdusa, 1975-ci ildə onların sayı 600, 1978-ci ildə 800-900 nəfərə çatmışdı. Bu, çox
böyük göstərici idi və keçmiş müttəfiq respublikaların heç də hamısı belə imtiyaza sahib ola bilmirdi. Müstəqil
dövlətimizə rəhbərlik edərkən ulu öndər həmin dövrdə respublikadan kənarda təhsil almış mütəxəssislərlə
keçirdiyi görüşdə demişdir: “Azərbaycanda kadr hazırlığı məsələsi ilə şəxsən, bilavasitə ciddi məşğul olarkən və
o cümlədən, sizləri respublikamızdan kənarda ali məktəblərə göndərərkən mütləq və mütləq Azərbaycanın
gələcəyini, müstəqilliyini düşünürdüm. O vaxt mən inanırdım: vaxt gələcək ki, bu kadrlar müstəqil Azərbaycana
lazım olacaq. Vaxt gələcək ki, nəhayət, Azərbaycan müstəqil olacaq və bu kadrlar Azərbaycanın müstəqilliyini
təmin edəcəklər”.
Ötən əsrin 70-ci illərində ulu öndərin birbaşa təşəbbüsü ilə Bakıda ilk ibtidai hərbi məktəbin - indiki
Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin yaradılması da respublikamızın həyatında olduqca mühüm hadisə idi.
Bu təhsil müəssisəsi Azərbaycan gəncliyinin hərbi peşələrə marağının yüksəldilməsində müstəsna rol oynamış,
məktəbin məzunları olmuş bir çox zabitlər müstəqillik dövründə Milli Ordumuzun formalaşmasında mühüm rol
oynamış, torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda mübarizədə qəhrəmanlıqlar göstərmişlər və bu gün də Silahlı
Qüvvələrimizin özəyini təşkil edirlər.
Xalqımızın milli sərvəti olan neft və qaz ehtiyatlarından respublika iqtisadiyyatının inkişafı üçün
məqsədyönlülüklə istifadə edilməsi istiqamətində həmin dövrdə həyata keçirilən tədbirlər də ulu öndərin
cəsarətini və uzaqgörənliyini bir daha təsdiqləyir.1970-ci illərdə neft sənayesinin dinamik inkişafı, neft-kimya
sənayesinin tamamilə modernləşdirilməsi xalqımızın rifahına xidmət etmişdir. Məhz Heydər Əliyev
Azərbaycanda neftayırma sənayesinin yenidən qurulmasının təşəbbüsçüsü və müəllifi olmuş, bu sənaye sahəsinə
aid müəssisələrin, iri komplekslərin tikilməsi ilə bugünkü yeni neft strategiyasının mühüm istiqamətləri
müəyyənləşdirilmişdir.
Heydər Əliyevin Sovet Azərbaycanına rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci illərdə bütün sahələrdə baş vermiş
köklü dəyişikliklər respublikamızın quruculuq salnaməsində ən dolğun səhifələri təşkil edir. Ölkəmizin
müstəqilliyinin və dünya iqtisadiyyatına dərin inteqrasiyası proseslərinin hazırkı möhkəm təməli Heydər Əliyev
tərəfindən həmin illərdə yaradılmış potensiala əsaslanır.
Keçmiş ittifaq dövlətinin rəhbərliyində işlədiyi 1982-1987-ci illərdə isə ulu öndər nəinki Azərbaycanın
və azərbaycanlıların, həm də bu dövlətin ərazisində yaşayan bütün türksoylu xalqların cəfakeş müdafiəçisi olmuş,
eyni zamanda öz qətiyyətli siyasi mövqeyi, humanizmi, qanunpərvərliyi və ədalətliliyi ilə çoxmillətli ölkənin hər
bir vicdanlı vətəndaşının hörmət və ehtiramını qazana bilmişdi. Onun idarəçilik istedadı, tükənməz enerjisi və
misilsiz işgüzarlığı sayəsində ittifaq dövlətinin bir sıra irimiqyaslı layihələri, o cümlədən Baykal-Amur dəmir
yolu magistralının inşası uğurla həyata keçirilmişdir. Heydər Əliyev fenomeninin ümumittifaq miqyasında etiraf
olunması bir həqiqət idi və bu faktın özü imperiyapərəst qüvvələri və xalqımızın düşmənlərini ciddi narahat edirdi.
Onu yaxşı xatırlayırıq ki, sovet hakimiyyətinin çökməsi ərəfəsində imperiyapərəst qüvvələr xalqımıza
qarşı qanlı 20 Yanvar cinayətini törədəndə Heydər Əliyev doğma millətinin həqiqi lideri kimi öz mətinliyini,
mübarizliyini bütün dünyaya göstərdi. Hər zaman xalqının yanında olan ulu öndərin bu hadisələrlə əlaqədar kəskin
bəyanat verərək, Kommunist Partiyası sıralarından çıxması Azərbaycan tarixində dönüş anı oldu. Qətiyyətlə
demək olar ki, məhz həmin vaxt Heydər Əliyev mənəvi-siyasi böhran keçirən sovet dövlətinin tezliklə
dağılacağını görür və böyük öndəri olacağı Azərbaycanın istiqlalı üçün mübarizəyə başlayırdı. Az sonra Vətənə
qayıdan, Bakıda təqiblərə məruz qalıb doğma Naxçıvana üz tutan, xalqın arzusu, istəyi ilə burada siyasi
fəaliyyətini bərpa edən ulu öndərin respublika parlamentindəki müdrik çıxışları, Naxçıvan Ali Məclisinin Sədri
vəzifəsində qəbul etdiyi qərarlar və üçrəngli bayrağımıza yeni həyat verməsi Azərbaycanın suverenliyi yolunda
atılan ilk addımlar kimi tarixin yaddaşında həmişəlik yaşayacaq.
Tarixi yaddaşın daha bir şərəfli səhifəsi isə Heydər Əliyevin milli müstəqillik və dövlətçilik ideyalarının
gerçəkləşdirilməsində üzərinə böyük məsuliyyət qoyduğu avanqard siyasi qüvvəni - Yeni Azərbaycan Partiyasını
yaratmasıdır. Bir qrup vətənpərvər ziyalı və ictimai fəal ilə birlikdə 1992-ci ilin noyabrında Naxçıvanda əsasını
qoyduğu bu siyasi təşkilatı Heydər Əliyev əsl xalq partiyasına çevirə bildi ki, ölkəmizdəki monolitləşmiş xalqiqtidar birliyinin təməlində bu amil özünəməxsus yer tutur.
Ulu öndər 1993-cü ilin 15 iyununda Qurtuluş hərəkatını xalqın dəstəyi və öz siyasi həmfikirləri ilə birlikdə
zəfərə çatdıraraq, ölkəni xaosdan tərəqqiyə aparan yolun əsasını qoydu. “Xalq mənə ümid bəsləyir, mən də bu
ümidi doğrultmaq üçün həyatımın qalan hissəsini xalqıma bağışlayıram” deyən Heydər Əliyev öz titanik
fəaliyyətini doğma millətinin tərəqqisinə yönəltdi. Yenicə müstəqilliyinə qovuşmuş dövlətimizin sükanını öz
qüdrətli əllərinə alan Heydər Əliyev Azərbaycanın suverenliyinin möhkəmləndirilməsini, xalqın birliyinin təmin
59

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

olunmasını, ictimai-siyasi sabitlik və iqtisadi dirçəliş üçün zəmin yaradılmasını özünün dövlətçilik strategiyasının
əsas istiqaməti kimi müəyyənləşdirdi, respublikamızı hərtərəfli tərəqqi yoluna çıxardı. Heydər Əliyevin müstəqil
dövlətimizə rəhbərlik etdiyi dövrün nailiyyətləri göz önündədir: ictimai-siyasi sabitlik, güclü iqtisadiyyat,
möhkəm sosial təsisatlar, qüdrətlənən ordu, regionda lider mövqe, beynəlxalq aləmdə nüfuz - bütün bunlar müasir
Azərbaycanın həqiqətləridir.
Bu gün təməli ulu öndər tərəfindən qoyulmuş xalq-iqtidar birliyi azad, müstəqil, demokratik
Azərbaycanın davamlı inkişafını şərtləndirir. Heydər Əliyevin siyasi varisi, praqmatik dövlət xadimi, bütün dünya
miqyasında böyük hörmətə və nüfuza malik Prezident İlham Əliyev onun müəyyənləşdirdiyi strateji xətti uğurla
davam etdirir, özünəməxsus möhkəm iradə və qətiyyətli mövqeyi, məhsuldar fəaliyyəti ilə Azərbaycan dövlətinin
qüdrətini, sarsılmaz təmələ malik olduğunu sübuta yetirir. Möhtərəm Prezidentin düşünülmüş, uzaqgörən daxili
və xarici siyasəti, xalqa olan səmimi məhəbbəti və doğma vətənimiz naminə səmərəli fəaliyyəti hər birimizdə
hədsiz qürur hissi oyadır. Xalqımızın firavan gələcəyinin təminatına hesablanmış praqmatik siyasi strategiya
sayəsində Azərbaycan regionun lider dövlətinə çevrilmiş, ölkəmizin nüfuzu daha da artmışdır. Prezident İlham
Əliyevin səriştəli idarəetmə qabiliyyətinin nəticəsidir ki, indi respublikamız iqtisadi inkişaf tempinə görə
dünyanın ən qabaqcıl ölkələrindən biridir.
Heydər Əliyev ideyaları milli inkişafımızı müəyyənləşdirdiyi kimi, həm də bəşəri mahiyyət daşıyır. Bu
iki amil Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə 16 ildən çoxdur ki, səmərəli və parlaq
fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev Fondunun layihələrində öz əksini tapır. Mədəniyyət, incəsənət, təhsil, səhiyyə
sahələrində və digər sahələrdə gördüyü çox böyük işlərlə fond ulu öndərin ideyalarını yaşadır. Xalqımızın mənəvi
irsinin qorunmasında və təbliğində, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində ölkəmizin ədalətli
mövqeyinin dünya birliyinə düzgün şəkildə çatdırılmasında və digər istiqamətlərdə Heydər Əliyev Fondunun
çoxşaxəli fəaliyyəti mühüm əhəmiyyətə malikdir. Fondun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın bütün
təşəbbüslərinin də təməlində ulu öndərin arzu və ideyaları dayanır.
Bu gün Azərbaycanda Heydər Əliyev erası davam edir və daim davam edəcəkdir. Dünyanın harasında
olursa-olsun, Heydər Əliyev deyəndə Azərbaycan, Azərbaycan deyəndə Heydər Əliyev yada düşür. Ulu öndərin
“Nə qədər ki, Azərbaycan var, müstəqil Azərbaycan dövləti var, mən də varam, mən Azərbaycanda əbədi
olacağam” sözləri tarixin yaddaşına əbədi həkk olunmuşdur.
Respublika.- 2020.- 12 iyul.- № 134.- S. 3.
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Azərbaycanın müasir tarixinin dönüş nöqtəsi
Azərbaycanın dinamik inkişafının əsasında Heydər Əliyev ideyaları dayanır
Sahibə QAFAROVA,
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Ötən əsrin 80-ci illərinin sonu, 90-cı illərin əvvəlləri beynəlxalq münasibətlər sistemində tamamilə yeni
bir mərhələnin meydana gəlməsi ilə yadda qalmışdır. 70 il mövcud olmuş sovet imperiyasının süqutu regionda da
geosiyasi situasiyanın dəyişməsinə gətirib çıxarmış, keçmiş ittifaqın tərkibində olmuş respublikalar öz
müstəqilliyinə qovuşmuşdur. Bu mərhələdə Azərbaycan Respublikasının qarşısında duran ən strateji vəzifə formal
olan müstəqilliyinin əsaslarını möhkəmlətmək və suveren dövlət kimi mövcudluğunu qorumaq idi.
Lakin həmin dövrdə bu ali vəzifəyə nail olmaq mümkün olmadı və 1993-cü ilə qədər Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyi şərti xarakter daşıyırdı. Ona görə də biz 15 iyun - Milli Qurtuluş Gününün əhəmiyyəti barədə
danışarkən deyirik ki, bu, bizim üçün sadəcə təqvim bayramı deyil. Onun ictimai, siyasi və tarixi əhəmiyyəti
olduqca böyükdür. Həmin dövrdə yaşadığımız hadisələri yenidən xatırlayaraq, bugünkü müasir həyatımızla o
məşəqqətli günləri müqayisə edərkən 1993-cü il 15 iyun tarixinin müasir dövlətçiliyimizdə əhəmiyyəti, Milli
Qurtuluş Gününün mahiyyəti, onun fəlsəfəsi daha dolğun və obyektiv dərk olunur.
Belə ki, ölkəmizdə 1993-cü ilin iyun ayına qədər bir-birini əvəzləyən bacarıqsız siyasi hakimiyyətlərin
səriştəsiz idarəçiliyi ucbatından xalqımızın müstəqillik idealları və arzuları pərvəriş tapmamış, Azərbaycan
yenidən müstəqilliyini itirmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Həmin dövrdə ölkəmizdə mövcud olan xaos,
anarxiya, talançılıq, özbaşınalıq, qanunsuz silahlı dəstələrin yol verdikləri cinayətkar əməllər, Azərbaycanın xarici
kəşfiyyat orqanlarının siyasi-ideoloji qarşıdurma poliqonuna çevrilməsi, ayrı-ayrı bölgələrdə separatçılıq və
parçalanma meyillərinin baş qaldırması dövlət müstəqilliyinin taleyini sual altında qoymuşdu. Total iqtisadi
böhran getdikcə dərinləşir, dövlətin sütunları sarsılırdı. Digər yandan da Ermənistanın Azərbaycana qarşı
işğalçılıq siyasəti genişlənirdi. Ulu Öndər Heydər Əliyev həmin dövrü xarakterizə edərkən demişdir ki, "Heç vaxt
bu, gərək unudulmasın, heç kəs də gərək bunu unutmasın ki, 1993-cü ildə Azərbaycan parçalanmaq, bir ölkə kimi,
müstəqil dövlət kimi məhv olmaq təhlükəsi qarşısında idi”.
Xalqımız hər zaman ən çətin sınaqlar qarşısında qalanda, tarixi məqamlarda doğru qərarlar qəbul etmək
bacarığını ortaya qoymuşdur. 1993-cü ildə Azərbaycan xalqı yenə də ən doğru qərarı qəbul edərək ölkəmizin
xilaskarlıq missiyasını Ulu Öndər Heydər Əliyevə həvalə etdi. Milli Qurtuluş Günü Azərbaycanın müasir tarixinin
dönüş nöqtəsidir, xalqımızın, Azərbaycan dövlətçiliyinin, sözün həqiqi mənasında, xilası tarixidir. Və bu tarixi
yaradan, yazan isə milli, müstəqil dövlətçiliyimizin banisi Heydər Əliyevdir. Ulu Öndər Azərbaycan xalqının
yaddaşında dövlətçiliyimizin simvolu kimi qalır, onun siyasi hakimiyyətə qayıdışı isə ictimai şüurda ölkəmizin
mövcudluğunun, müstəqilliyinin təminatı kimi dərk olunur, dəyərləndirilir. O, hər zaman xalqının xilaskarı,
bayraqdarı missiyasını uğurla və şərəflə həyata keçirmiş, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin arxitekturasını
yaratmış böyük öndərdir.
1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan Ali Sovetinin sədri seçilən Ümummilli Lider Heydər Əliyevin
möhkəm iradəsi, idarəçilik məharəti, zəngin dövlətçilik təcrübəsi və qətiyyətli siyasi mövqeyi sayəsində
Azərbaycan dövlətçiliyinin məhv olması, vətəndaş müharibəsi və ölkənin parçalanması təhlükəsi aradan qalxdı,
ictimai-siyasi sabitlik təmin olundu. 15 iyunun bizim üçün müstəsna əhəmiyyəti həm də onunla əlaqədardır ki,
möhtəşəm qurtuluş tarixi məhz Milli Məclisdə yazılmağa başlanmışdır. Ulu Öndərin parlamentə rəhbərlik etməsi
Azərbaycan parlamentarizm tarixinin parlaq bir səhifəsini təşkil edir. O vaxta qədər siyasi çaxnaşmaların,
marginal qrupların mübarizəsinin mərkəzi olan Azərbaycan parlamenti Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə
demokratiya məbədinə, Azərbaycanın gələcək inkişaf yolunun müəyyən olunduğu strateji bir mərkəzə, ölkəmizin
problemlərinin həlli ilə bağlı demokratik müzakirələrin keçirildiyi və siyasi mədəniyyətin hökm sürdüyü bir
tribunaya çevrildi. Parlamentin ictimai nüfuzu yüksəldi və effektiv qanunvericilik fəaliyyəti həyata keçirildi,
mühüm qanunlar qəbul olundu. Ulu Öndər məhz parlamentin 1993-cü il iyunun 15-də keçirilən iclasındakı
çıxışında Azərbaycan dövlətçiliyinin gələcək inkişaf strategiyasını elan etdi və sonrakı illərdə onu həyata keçirdi.
1993-cü il oktyabrın 3-də ümumxalq səsverməsi nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti seçildi. Təcrübəli dövlət xadimi olan Heydər Əliyev ölkəmizin gələcək inkişafı ilə
bağlı çox düzgün strateji seçimlər edərək ölkəmizin demokratiya yolu ilə gedəcəyini bəyan etdi və müasir,
demokratik ölkə kimi inkişaf paradiqmalarını müəyyənləşdirdi. Qısa müddət ərzində Ümummilli Liderin
rəhbərliyi ilə köklü islahatlara başlandı, dövlətçiliyin əsasları yaradıldı. Ulu Öndər hüquqi və dünyəvi dövlət
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quruculuğu sahəsində ardıcıl siyasət yeridərək, ölkədə insan hüquq və azadlıqlarının başlıca prinsiplərinin
bərqərar olması üçün möhkəm zəmin yaratdı, zəruri hüquqi təsisatlar və qanunvericilik bazası formalaşdırdı. Onun
birbaşa rəhbərliyi ilə müstəqil Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası işlənib hazırlandı və ümumxalq
səsverməsi yolu ilə qəbul edildi. Bundan sonra isə müstəqil ölkənin iqtisadi əsaslarını gücləndirmək, dövlətin
iqtisadi qüdrətini artırmaq üçün ciddi islahatlara, liberal iqtisadiyyata transformasiya prosesinə başlanıldı. Ulu
Öndərin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə respublikamızda MDB məkanında ilk dəfə olaraq geniş torpaq islahatı aparıldı,
Azərbaycan vətəndaşlarının heç bir əvəz ödəmədən torpaq mülkiyyətçilərinə çevrilməsi təmin edildi. Bu addım
respublikanın kənd təsərrüfatında da, sözün əsl mənasında, dönüş yaratdı.
Bu mərhələdə Azərbaycanın xarici siyasəti tamamilə yeni keyfiyyətdə quruldu, həyata keçirilən
praqmatik siyasət nəticəsində ölkəmizin beynəlxalq aləmlə münasibətləri genişləndi və müstəqilliyimizin ilk
illərində mövcud olan beynəlxalq təcrid aradan qaldırıldı. Müasir, güclü ordu quruculuğu işində mühüm addımlar
atıldı, uğurlu Horadiz əməliyyatı keçirildi və torpaqlarımızın bir hissəsi işğalçılardan azad edildi. 1994-cü ildə
ölkəmizin iqtisadi inkişafında müstəsna rolu olan və Azərbaycanın şaxələndirilmiş enerji siyasətinin bazisini
təşkil edən, Heydər Əliyevin xalqımız, bugünkü və sabahkı nəsillər qarşısında tarixi xidmətlərindən biri kimi
qiymətləndirilən "Əsrin müqaviləsi” imzalandı. Bununla Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatlarının dünyanın ən
qabaqcıl neft şirkətləri ilə birlikdə hasil olunması və xarici bazarlara nəqli reallaşdı. Heç şübhəsiz ki, bunu yalnız
Heydər Əliyev kimi güclü iradəyə, böyük dövlətçilik bacarığına və xalqın sonsuz dəstəyinə malik fenomen
şəxsiyyət, qüdrətli lider bacara bilərdi.
Bundan başqa, siyasi sistemin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı qəbul olunan qərarlar, vətəndaş cəmiyyəti
institutlarına geniş fəaliyyət imkanlarının yaradılması, kütləvi informasiya vasitələri üzərindən senzuranın
götürülməsi, plüralizm, söz və mətbuat azadlığının təmin olunması nəticəsində Azərbaycanda keyfiyyətcə yeni
bir mərhələnin əsası qoyuldu. Cəmiyyətimizin ideoloji əsasları formalaşdırıldı, azərbaycançılıq məfkurəsi dövlət
ideologiyası kimi qəbul edildi.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 1993-2003-cü illərdə görülən bu və digər tədbirlər nəticəsində
ölkə qarşısında duran vəzifələr uğurla icra edildi və Azərbaycan müstəqil, demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət
kimi inkişaf etməyə başladı. Heydər Əliyev mürəkkəb geosiyasi dövrdə ölkəni vətəndaş qarşıdurması və hərcmərclik, dərin iqtisadi və sosial-siyasi böhran burulğanından çıxarmağa, Azərbaycanın müstəqilliyinin əbədi,
sarsılmaz və dönməz xarakter almasına nail oldu. Onun parlaq zəkası sayəsində iki əsrin və iki minilliyin
kəsişməsində Azərbaycan öz milli-mənəvi dəyərlərini qoruyaraq, üçüncü minilliyə inamla qədəm qoydu. Ona
görə də xalqımız haqlı olaraq ölkəmizin bugünkü uğurlarını, sabitlik və firavanlığı məhz Heydər Əliyevin tarixi
qayıdışı ilə bilavasitə əlaqələndirir. Ölkəmizin bugünkü yüksək inkişafı və tərəqqisi Heydər Əliyev ideyalarından
güc alır, qurtuluş məfkurəsinə istinad edir.
Heydər Əliyevin ən böyük xidmətlərindən biri də özündən sonra Azərbaycanı uğurlu inkişaf etdirəcək,
ölkəmizi dünya dövlətləri sırasında layiqli zirvələrə daşıyacaq və ötən illərdə başlanılmış böyük layihələri,
genişmiqyaslı islahatları müvəffəqiyyətlə həyata keçirəcək uğurlu lideri yetişdirmək olmuşdur. 2003-cü ildə Ulu
Öndər Heydər Əliyevin "İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri, planları, işləri sizin
köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük
ümidlər bəsləyirəm”, - tarixi xitabına Azərbaycan xalqının heç bir tərəddüd etmədən dəstək verməsi həm də
qurtuluşdan başlanan möhtəşəm zəfər yolunun uğurla davam etdirilməsi anlamına gəlirdi.
Milli dövlətlərin tarix səhnəsində müstəqil subyekt kimi mövcudluğunu və tərəqqisini təmin edən
strateji əhəmiyyətli amillərdən biri idarəetmədə varislik prinsipinin təmin və tətbiq olunmasıdır. Bu kontekstdə
çoxsaylı tarixi təcrübələr və uğur nümunələri mövcuddur. Azərbaycanın nümunəsi isə daha parlaqdır. Çünki
müasir Azərbaycan dövlətinin banisi, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu çoxşaxəli inkişaf
strategiyasının onun layiqli davamçısı, möhtərəm Prezident İlham Əliyev tərəfindən müasir dövrün tələbləri və
reallıqlarına müvafiq surətdə uğurla, inamla həyata keçirilməsi nəticəsində Azərbaycan bir çox dövlətlərin
onilliklər ərzində əldə edə bilmədikləri nailiyyətlərə qısa müddətdə imza atıb.
Gənc Azərbaycan dövlətinin əsaslarının möhkəmliyi, həyata keçirilən strategiyanın səmərəliliyi məhz
Prezident İlham Əliyevin liderlik keyfiyyətləri, zəkası, siyasi iradəsi, uzaqgörənliyi sayəsində mümkün olub.
Azərbaycanın əldə etdiyi genişmiqyaslı nailiyyətlər dövlət başçısının qətiyyətli, yaradıcı və milli maraqlara
söykənən fəaliyyətinin nəticəsidir. Ölkəmizin hərtərəfli inkişafı ciddi konseptual əsaslara malikdir və hər bir sahə
üzrə bitkin, siyasi, iqtisadi və sosial cəhətdən əsaslandırılmış fəaliyyət proqramları həyata keçirilir. Ölkəmizdə
makroiqtisadi sabitliyin qorunub saxlanılması, milli istehsalın və ixracın genişləndirilməsi, regional inkişaf
proqramlarının uğurlu icrası və iqtisadi aktivlik coğrafiyasının regionlara doğru genişlənməsi, modern sənaye
quruculuğu, qeyri-neft sektorunun sabit inkişafının təmin olunması kimi başlıca strateji vəzifələrin yerinə
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yetirilməsi Azərbaycanın iqtisadi həyatında çox mühüm nailiyyətlərin qazanılmasını şərtləndirib. Son 17 ilə yaxın
müddət ərzində həyata keçirilən işlər bütün sahələrdə tarixi nailiyyətlərin qazanılmasına və dinamik inkişafın
təmin olunmasına imkan verib. 2004-cü ildən etibarən regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramlarının
uğurla reallaşdırılması nəticəsində bölgələrin siması əsaslı dərəcədə dəyişib, əhalinin rifahı daha da yaxşılaşıb.
Bu müddət ərzində Prezident İlham Əliyev ölkəmizin dayanıqlı inkişafının təmin olunması üçün çoxsaylı fərman
və sərəncamlar imzalayıb. Bəhs olunan sənədlər əsasında reallaşdırılan islahatlar respublikamızda yüksək rəqabət
qabiliyyətinə malik liberal iqtisadiyyatın formalaşmasına, şəffaflığın təmin olunmasına, biznes mühitinin
optimallaşmasına, büdcə daxilolmalarının artmasına münbit zəmin formalaşdırıb. Azərbaycan bu dövrdə ümumi
daxili məhsul istehsalını 3,4 dəfə artırmaqla dünya üzrə ən dinamik iqtisadi inkişaf templərinə malik olan ölkələr
sırasında yer tutub. Həmçinin ölkəmizin strateji valyuta ehtiyatları kifayət qədər artıb ki, bu da iqtisadi inkişaf
strategiyasının uğurlu və effektiv olmasını əks etdirən bariz nümunələrdəndir. Çoxsaylı layihələrin uğurlu icrası
nəticəsində ölkəmizin qazandığı gəlirlər məqsədyönlü şəkildə qeyri-neft sektorunun, özəl bölmənin inkişafına,
bütün respublika boyunca müasir infrastruktur quruculuğuna yönəldilib. Eyni zamanda qeyri-neft sektorunun
inkişafına dəstək tədbirləri genişmiqyaslı islahatlarla, müxtəlif təşviq mexanizmləri ilə tamamlanıb. Azərbaycan
iqtisadiyyatı rəqabətqabiliyyətliliyinə görə MDB məkanında birinci yerə yüksəlib. Prezident İlham Əliyev altıncı
çağırış Milli Məclisin ilk iclasında söylədiyi nitqində bu məqamlara toxunub, ölkəmizin iqtisadi inkişaf
istiqamətində qazandığı uğurlardan məmnunluğunu ifadə edərək vurğulayıb: "Son 16 il ərzində iqtisadi sahədə
əldə edilmiş uğurların dünyada bərabəri yoxdur. Əgər varsa, desinlər, götürsünlər statistikaya baxsınlar, hansı
ölkə 16 il ərzində öz iqtisadiyyatını 3,4 dəfə artıra bilib”.
Möhtərəm Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda reallaşdırılan iqtisadi islahatlar uğurlu
siyasi islahatlarla tamamlanır. Həm konseptual, həm də struktur xarakteri daşıyan bu islahatlar dövlət idarəçiliyi
sisteminin təkmilləşdirilməsi, optimallaşdırılması, səmərəliliyinin artırılması, qərarların icrası mexanizminin
müasir tələblərə uyğunlaşdırılması və yeni keyfiyyət mərhələsinə yüksəldilməsi məqsədlərinə xidmət edir. Eyni
zamanda Azərbaycanda demokratik təsisatların möhkəmləndirilməsi, siyasi plüralizmin və çoxpartiyalı
demokratik siyasi sistemin inkişaf etdirilməsi, insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi, vətəndaş cəmiyyəti
institutlarının fəaliyyətinə geniş imkanların yaradılması, dövlət və özəl qurumların fəaliyyətində şəffaflığın və
hesabatlılığın təmin olunması, ictimai və sosial xidmətlər sahəsində institusional islahatların reallaşdırılması ilə
yeni və ciddi keyfiyyət dəyişikliyinə nail olunması, həyata keçirilən kadr islahatları müasir mərhələdə
Azərbaycanda praqmatik, düşünülmüş siyasi kursun reallaşdırılmasını təsdiq edir.
Eyni zamanda insanların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi də daim Prezident İlham Əliyevin diqqət
mərkəzində olub. 2003-2019-cu illər ərzində respublikamızda təxminən 2 milyon yeni iş yeri açılıb, işsizlik
səviyyəsi 5 faizədək aşağı endirilib ki, bu da dünya üzrə ən yaxşı göstəricilərdən biridir. İşsizliyin aşağı səviyyədə
olması həmçinin respublikamızda yoxsulluğun 49 faizdən 5,4 faizə enməsini şərtləndirib. Bu dövrdə cəmiyyətin
bütün təbəqələrindən olan insanların, xüsusilə də həssas qrupların rifahına xidmət edən islahatlar ardıcıllıqla
davam etdirilib. Təkcə ötən il iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi, vətəndaşların sosial rifahının daha da
yaxşılaşdırılması istiqamətində 100-dən çox fərman və sərəncam imzalanıb, 4,2 milyon vətəndaşı əhatə edən
sosial paket həyata keçirilib. Bütün bu faktlar bir daha Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətin
mərkəzində ölkə vətəndaşlarının rifahı və mənafeyinin dayandığını təsdiq edir.
Prezident İlham Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi dövrün ən mühüm səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri
Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyinin davamlı olaraq möhkəmlənməsi, ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrin inkişafı,
respublikamızın regional və beynəlxalq təşkilatlarda uğurla təmsil olunmasıdır. Bu gün müstəqil Azərbaycan
müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində etibarlı tərəfdaş kimi tanınır. Azərbaycan işğalçı Ermənistan istisna
olmaqla, dünya birliyinə üzv olan bütün dövlətlərlə qarşılıqlı hörmət və etimada söykənən səmərəli münasibətlər
qurub, beynəlxalq təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq əlaqələri yaradıb. Azərbaycanın 155 ölkənin dəstəyini qazanaraq
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2012-1013-cü illərdə qeyri-daimi üzvü seçilməsi, dünyanın ən böyük ikinci təşkilatı
olan Qoşulmama Hərəkatının da fəal üzvlərindən biri olması, hazırda isə təşkilata uğurla sədrlik etməsi ölkəmizin
güclü beynəlxalq mövqeyinin və yüksək nüfuzunun parlaq nümayişidir. Eyni zamanda digər mühüm beynəlxalq
təşkilatlarla əməkdaşlıq Azərbaycana inteqrasiyanın dərinləşməsinə, ölkə reallıqlarını dünya ictimaiyyətinə
obyektiv və dolğun çatdırmağa imkan verib.
Regional güc mərkəzi olan respublikamızın təşəbbüsü və liderliyi ilə gerçəkləşdirilən strateji
əhəmiyyətli transmilli layihələr Avrasiyanın yeni enerji və nəqliyyat-kommunikasiya xəritəsinin formalaşmasını
şərtləndirib. Bunlarla yanaşı, dövlət başçısının müəyyənləşdirdiyi hücum diplomatiyasının uğurla davam
etdirilməsinin nəticəsidir ki, ölkəmizin ərazi bütövlüyü beynəlxalq səviyyədə dəstəklənir, ErmənistanAzərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normalarına müvafiq surətdə həll edilməsinin
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zəruriliyini ifadə edən çoxsaylı qətnamələr qəbul edilib. Prezident İlham Əliyevin milli maraqlara, dövrün
trendləri və reallıqlarına uyğun davam etdirdiyi strateji kurs növbəti tarixi mərhələdə də Azərbaycanın öz
inkişafını, beynəlxalq münasibətlər sistemində uğurlu təmsilçiliyini davam etdirəcəyinə əminlik yaradır.
O da qeyd olunmalıdır ki, ölkəmizin bugünkü genişmiqyaslı uğurlarında Azərbaycan Respublikasının
Birinci vitse-prezidenti hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın danılmaz rolu vardır. Onun çoxşaxəli fəaliyyəti
Azərbaycanın inkişafına, dünyada təbliğinə sanballı töhfələr verir. Hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın sosial
və humanitar sahələrdə təşəbbüsləri, gördüyü mühüm işlər ölkəmizdə həyata keçirilən sosial müdafiə tədbirlərinin
miqyasının genişlənməsində əhəmiyyətli rol oynayır.
Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu Ümummilli Liderin zəngin
dövlətçilik irsinin dərindən öyrənilməsi, geniş təbliğ olunması işində də uğurla fəaliyyət göstərir. Ulu Öndərin
zəngin mənəvi irsini, Onun azərbaycançılıq ideyasını gənc nəsillərə aşılamaq, Ümummilli Liderin qurub-yaratdığı
müstəqil Azərbaycanın daha da çiçəklənməsində yaxından iştirak etmək, insanlara daim kömək əli uzatmaq,
xeyirxah işlər görmək Heydər Əliyev Fondunun və onun prezidenti hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın
fəaliyyətinin əsas qayəsini təşkil edir. Başqa sözlə, Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev
Fondunun fəaliyyəti Ümummilli Liderimizin ideyalarına əsaslanır, Azərbaycanın inkişafına, milli məqsədlərin
həyata keçirilməsinə müstəsna töhfələr verir. Fondun fəaliyyəti ölkənin ictimai həyatının bütün sahələrini əhatə
edir. Heydər Əliyev Fondu təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, idman, elm və texnologiya, ekologiya, sosial və digər
sahələrdə müxtəlif layihələr həyata keçirərək yeni cəmiyyət quruculuğunda fəal iştirak edir, milli
mədəniyyətimizin qorunması və inkişafı istiqamətində genişmiqyaslı fəaliyyət göstərir, eləcə də Azərbaycan
həqiqətlərinin, zəngin tarixi və mədəni irsimizin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində məqsədyönlü və
ardıcıl iş aparır.
Beləliklə, sadalanan və burada qeyd olunmayan çoxsaylı faktlara istinad edərək tam əminliklə deyə
bilərik ki, Heydər Əliyevin miras qoyduğu zəngin irs, ideyalar bu gün də yaşayır və Azərbaycanı inamla daha
parlaq gələcəyə aparır. Ümummilli Liderin şah əsəri olan müstəqil Azərbaycan ən yüksək zirvələri fəth edir.
Dövlət başçısının qeyd etdiyi kimi, "Bizim inkişafımızın təməlində Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasəti dayanır.
Biz bu siyasətə sadiqik, biz tutduğumuz yoldan dönməyəcəyik, daim irəli gedəcəyik”.
Azərbaycan. - 2020.- 14 iyun. - № 113. - S. 1-2.
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Heydər Əliyev və Azərbaycanın qurtuluşu
Nuru Məmmədov,
Tarix elmləri doktoru, BDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasının professoru,
respublikanın Əməkdar müəllimi
Azərbaycan xalqının qurtuluş hərəkatının rəhbəri olan Heydər Əliyevin ictimai-siyasi və dövlət quruculuğu
sahəsindəki fəaliyyəti o vaxta qədərki Azərbaycan gerçəkliyinin və mənliyinin canlı ensiklopediyasıdır.
Azərbaycan xalqının bütün arzu və istəkləri Heydər Əliyevin zəngin dövlətçilik fəaliyyətində birləşmişdir. Ulu
öndərin ecazkar gücü və qüdrətli təşkilatçılığı ilə müstəqillik ideyaları daha da möhkəmlənmişdir. Heydər Əliyev
şəxsiyyəti ümumxalq zəkası ilə ayrılmaz bir vəhdətdə, vahid bir ideyada birləşmişdir. Heydər Əliyev Azərbaycan
xalqının bütün yaradıcılıq potensialını, onun tarixi inkişaf yolunu və böyük xidmətlərini müstəqillik ideyalarında
birləşdirən və bu müstəqilliyi daha da möhkəmləndirən ümummilli lider səviyyəsinə yüksəlmişdir.
Ulu öndərin ecazkar gücü və qüdrətli təşkilatçılığı ilə müstəqillik ideyaları zamanın sovet məkanında da
parlaq və şəfəqlənən ideala çevrilmiş, sanki gələcək azadlıq mübarizəsinin konturlarını müəyyənləşdirmişdir.
Heydər Əliyev bəşər həyatının ən yüksək zirvəsindən insan azadlığını və müstəqilliyi tanrı vergisi kimi müqəddəs
bilmiş, hələ vaxtında, yəni ötən əsrin 70-ci illərində keçmişlə gələcəyi bir-birinə bağlayan və bir-birini
tamamlayan qırılmaz vasitə kimi əlaqələndirmə körpüsü yaratmış və beləliklə, Azərbaycan xalqının vahidliyini
düşünərək tarixi tərəqqinin inkişaf istiqamətlərini və müstəqillik yollarını müəyyən etmişdir. Əslində də ürəyində
olan arzu və ideyaların əməli işə çevrilməsini, praktikada onun təsdiqi dahi insanların ölməzliyidir və sağlığında
ikən əbədi məşələ çevrilməsidir. Bu arzu və ideyalarla yaşayan və dövlət vəzifələrini icra edən Heydər Əliyev hər
bir Vətən övladının qəlbində özünə əbədi heykəl yarada bilmiş, xalqımızın sevgi dolu dövlət rəhbəri olmağa,
layiqli vətəndaş olmağı işdə sübut edə bilmişdir.
Milli dövlətçilik və azərbaycançılıq fəlsəfəsini Azərbaycan mentaliteti ilə birləşdirən Heydər Əliyev
özünün fenomenal siyasi keyfiyyətləri sayəsində bütün mütərəqqi qüvvələri müstəqilliyin qorunması ətrafında
cəsarətlə birləşdirə bilmiş, xalqın və dövlətin demokratik dəyərlər qanunu ilə idarə edilməsinin zəngin məktəbini
yaratmışdır. Bu məktəbin layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müstəqil Azərbaycan
Respublikası daxili və xarici siyasətdə böyük nailiyyətlər qazanmış, sosial, iqtisadi, mədəni və beynəlxalq sahədə
fundamental müvəffəqiyyətlərə nail olmuş, iqtisadi inkişaf sürətinə görə lider dövlətə çevrilmişdir.
Milli Azərbaycan dövlətçiliyinin yaradılmasının və möhkəmləndirilməsinin banisi olan Heydər Əliyevin
yaratdığı yeni-yeni dövlət strukturları, müəyyən etdiyi inkişaf strategiyası müstəqilliyimizin möhkəmlənməsini
müəyyən edən başlıca istiqamətlərdir. Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, 1993-2003-cü illərdə 10 il ərzində
görülmüş işlər bir əsr ərzində görülmüş işlərə bərabərdir, məhz Heydər Əliyevin böyük fəaliyyətinin nəticəsində
Azərbaycan dövləti quruldu. Buna görə də ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətinin qurucusudur, onun
banisidir. Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva demişdir: “Heydər
Əliyevin həyatı bütövlükdə Azərbaycana, Azərbaycanın inkişafına yönəlmişdir... Heydər Əliyev nailiyyətləri,
Heydər Əliyev qələbələri və zirvələri Azərbaycanın tarixində və Azərbaycan xalqının ürəyində əbədi yaşayacaq
və gələcək nəsillər üçün mərdlik, müdriklik və vətənpərvərlik nümunəsi olacaqdır”.
Heydər Əliyev XX əsrin nadir şəxsiyyətlərindən biri olmaqla yanaşı Azərbaycanın bütün dünya ölkələri ilə
strateji tərəfdaşlığının təməlini qoymuş, uğurlu və tarazlaşdırılmış siyasətin bünövrəsini yaratmış, beynəlxalq
əməkdaşlığın prioritet istiqamətlərini hazırlamış, dövlətimizin gələcək inkişafının istiqamətlərini
müəyyənləşdirmiş, güclü, idarə edilən dövlətin qüvvətli dayaqlarını yaratmış və bununla da XX əsrin
reallıqlarında müstəqil və güclü Azərbaycan dövlətçiliyinin qurucusu və memarı olmuşdur. Prezident İlham
Əliyevin dediyi kimi, bu gün həyata keçirilən tədbirlər onu göstərir ki, “...ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyinin banisidir”.
Heydər Əliyev tərəfindən yaradılmış yeni dövlətçilik strukturları daxili mahiyyətinə və vəzifələrinə görə
bəşəri məzmun daşıyır və elmi baxımdan daha dolğun və daha düzgün istiqamətləndirilmişdir ki, bugünkü
uğurlarımız və nailiyyətlərimiz də həmin köklərə və həmin mənbələrə söykənir. Prezident İlham Əliyevin dediyi
kimi, Heydər Əliyev ölkəmizin bütün istiqamətlər üzrə əsas inkişaf strategiyasını müəyyən etmişdir, onu həyata
keçirmişdir.
Bu baxımdan XX və XXI əsrlərin qovşağında müstəqil Azərbaycanın hərtərəfli inkişafında, gənc
dövlətimizin beynəlxalq müstəvidə mürəkkəb siyasi əlaqələr şəraitində görkəmli dövlət xadimi, xalqımızın
ümummilli lideri, müstəqil Azərbaycanın qurucusu və memarı, dövlətimizin və dövlətçiliyimizin banisi Heydər
Əliyevin böyük rolu və xidmətləri olmuşdur və bu gün də vardır. Zəngin və dərin ensiklopedik biliyə malik olan
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Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu olmaqla yanaşı, dahi elmi biliyə, zəngin dövlətçilik
nəzəriyyəsinə və geniş təcrübəyə malik idi. Heydər Əliyev XX əsrin reallıqlarında Azərbaycan tarixində böyük
rol oynamış, geniş və zəngin fəaliyyəti ilə Azərbaycanın sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi, hərbi, elmi və mədəni
həyatında əsaslı dönüş yaratmış dahi dövlət xadimi olmuşdur. Heydər Əliyevin yaratdığı zəngin irs və universal
məktəb bugünkü Azərbaycanın hərtərəfli inkişafının başlıca prioritet istiqamətləridir və gələcək tərəqqinin strateji
proqramıdır.
Böyük qürur hissi ilə deyə bilərik ki, Azərbaycan xalqı həqiqətən zəngin dövlətçilik ənənələrinə malikdir
və tarix boyu qüdrətli dövlətlərə malik olmaqla yanaşı ölkəni və dövləti idarə etməklə bərabər xalqı öz arxasınca
apara bilmək qabiliyyəti, ona komandanlıq etmək hünəri, ən çətin məqamlarda qələbə əldə etmək və zəfər çalmaq
istedadı olan böyük şəxsiyyətlər, siyasi liderlər, görkəmli dövlət xadimləri, əfsanəvi rəhbərlər və el ağsaqqalları
yetirmişdir. Tariximizin bütün dövrlərində adı və fəaliyyəti ilə fəxr etdiyimiz belə şəxsiyyətlərimiz və dövlət
rəhbərlərimiz olmuşdur və indi də vardır. Həmin şəxsiyyətlər tarixin müəyyən zamanlarında bəzən ümumxalq
lideri olmaqla yanaşı, özünün intellektual fəaliyyəti və fitri istedadı ilə dünya meydanına çıxır, qlobal və
beynəlxalq problemlərin həllində bəşəri əhəmiyyətə malik işlər görür, ad çıxarır, hörmət və nüfuz sahibi olur və
beləliklə, planetar əhəmiyyətli dünya şəxsiyyətlərinə çevrilirlər. Belə şəxsiyyətləri yetişdirən ilahi bir varlıqdır,
zaman və məkandır. Belə bir məkan dünya xəritəsində kiçik bir əraziyə malik olan, ancaq dünyanın böyük
dövlətlərinin diqqət və tədqiqat mərkəzində olan Azərbaycan məmləkətidir.
Azərbaycan xalqının dünya əhəmiyyətli görkəmli dövlət xadimlərindən biri də adı ilə fəxr etdiyi, iman və
güvənc yerimiz olan, şərəf və ləyaqət mücəssəməsi olan parlaq şəxsiyyət Heydər Əliyev şəxsiyyətidir. İyirminci
yüzilliyin üçdə biri qədər ölkəmizi idarə edən bu dahi şəxsiyyət qısa zaman kəsiyində nəinki Azərbaycanı dünyaya
tanıtdıra bildi, habelə Azərbaycan sivilizasiyalı dövlətlər bərabərliyinə yüksələ bildi. İstər sovet məkanı vaxtında
və istərsə də müstəqilliyimiz illərində Azərbaycan sosial-iqtisadi, siyasi, mədəni, elm və təhsil sahəsində
fundamental nailiyyətlər qazandı, demokratik dəyərlərə malik yüksək göstəricilər əldə edə bildi. Unutmaq olmaz
ki, Azərbaycanın tarixi əsrin üçdə biri qədər bu xalqa rəhbərlik edən dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin adı və
fəaliyyəti ilə sıx bağlıdır. Azərbaycanın möhtərəm Prezidenti cənab İlham Əliyev demişdir: “Heydər Əliyev
rəhbərlik etdiyi bu dövr ərzində Azərbaycanı bir dövlət kimi zamanın ağır və sərt sınaqlarından çıxara bilmiş,
ölkənin gələcək inkişaf strategiyasını müəyyən etmiş və onun həyata keçirilməsi üçün mühüm addımlar atmışdır”.
Azərbaycanın 1969-cu ildən bəri yaşanan dövrü xalqımızın tarixinə Heydər Əliyev dövrü kimi əbədi həkk
olmuşdur. Bütün həyatını xalqa sədaqətlə xidmətə həsr etmiş Heydər Əliyev özünün geniş və böyük fəaliyyətində
həmişə xalqa arxalanmış, ən çətin anlarda ona müraciət etmişdir. Xalq da heç vaxt ondan öz diqqətini
əsirgəməmişdir. Əgər biz Vətən tariximizə nəzər salsaq, onun hər hansı bir ömür kitabını vərəqləsək, onda görərik
ki, Heydər Əliyev sözün əsl mənasında ümumxalq məhəbbəti qazanan müdrik el ağsaqqalı, görkəmli ictimaisiyasi dövlət xadimi, dünyanın tanımış şəxsiyyəti və dövlət rəhbəri, ayrı-ayrı dünya ölkələrində siyasi və dövlət
rəhbərləri içərisindən seçilmiş “İlin adımı” olmuşdur. Heydər Əliyevin bir sözü ilə, bir müraciəti ilə milyonlarla
insan ayağa qalxdı, hərəkətə gəldi, öz rəhbərinin arxasınca getməyə, onu ən çətin anlarda müdafiə etməyə, ona
arxa olmağa, ona dəstək verməyə, onu şər qüvvələrdən qorumağa and içdi. Azərbaycan xalqının bugünkü firavan
yaşaması, müstəqilliyimizin möhkəmlənməsi, dövlətimizin qüdrətlənməsi məhz dahi şəxsiyyət, ümummilli lider
Heydər Əliyevin xidmətləridir.
Müqəddəs rəhbər
Heydər Əliyev ideyaları qədim tariximizin və ulu babalarımızın müdriklik xəzinəsinin misilsiz elmi-mədəni
və milli-mənəvi dəyərlərini özündə əks etdirir. Bu ideyalar xalqımızın minilliklərdən gələn mənəvi-mədəni
təravətini, məzmun mahiyyətini ifadə edir, ruhən mənəviyyatımıza malik olan müqəddəs və zəngin bir hikmət
kimi günümüzü və dövrümüzü bir məşəl kimi işıqlandırmağa qadir olan strateji istiqamətlərdir. Bugünkü
inkişafımız Heydər Əliyev tərəfindən hazırlanmış proqramdır.
Heydər Əliyevin ictimai-siyasi və dövlətçilik fəaliyyəti onun proqram xarakterli çıxışları, nitq və
məruzələri çağdaş tariximizin sistemli-müqayisəli formada öyrənmək baxımından çox qiymətli bir məxəzdir və
zəngin tarixi mənbədir.
Hər bir çıxışın və məruzənin spesifik paleoqrafiyası, xüsusiyyətləri və dəyəri vardır, özünəməxsus cəhətləri
vardır.
Çağdaş tariximizin ictimai-siyasi və dövlətçilik tarixinin varislik əlaqəsi baxımından araşdırılması bir daha
onu sübut edir ki, müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi istiqamətində bir çox yarımçıq qalmış problemlər
Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilmiş və Heydər Əliyev tərəfindən bünövrəsi qoyulmuş
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köklü islahatlar kursu qətiyyətlə davam etdirilməkdədir. Müstəqil Azərbaycanın daxili və xarici siyasət kursunda
qazanılmış fundamental uğurlar dediklərimizə sanballı arqumentlərdir.
Heydər Əliyev ideyaları, müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi istiqamətində onun qətiyyətli mövqeyi və
dəmir iradəsi xalqımızın tarixə və tariximizin də xalqa verdiyi bir ibrət dərsidir ki, bu mövqe hamı tərəfindən
qəbul və təsdiq edilən həqiqət konsepsiyasıdır. Çünki müstəqilliyimizə edilən qəsdlərin qarşısının alınması, ilk
illərdə “ölüm və ya olum” qarşısında qalan müstəqilliyimizin qorunması, daxili və xarici düşmənlər tərəfindən
dövlətçiliyimizə və dövlətimizə edilən qəsdlərin qarşısının alınması, xilas edilməsi və nəhayət, hüquqi,
demokratik və dünyəvi dövlətin qurulması sahəsində həyata keçirilən prinsipial tədbirlər məhz Heydər Əliyevin
misilsiz xidmətləridir. Açıq demək lazımdır ki, itirilməkdə olan müstəqil dövlətimizi qorumaq və onu müdafiə
etmək üçün Heydər Əliyevin bir çağırışı milyon-milyon insanın şüuruna hakim kəsildi. Bütün Azərbaycan xalqı
ayağa durdu, dövlətçiliyimizi qorumağa səs verdi, “Heydər-xalq”, “Xalq-Heydər” şüarları ilə dövlət başçısı,
Prezident Heydər Əliyevin ətrafında monolit bir yumruq kimi birləşdi. Beləliklə, məhz Heydər Əliyevin əvəzsiz
xidmətləri, qətiyyətli fəaliyyəti sayəsində müstəqiliyimiz qorundu. Ölkəmizdə sakitlik və sabitlik yarandı, hüquqi
və demokratik islahatlar həyata keçirildi, xalqın sosial-iqtisadi vəziyyəti yaxşılaşdı, qlobal əhəmiyyətli beynəlxalq
layihələrə imza atıldı. Beləliklə, Heydər Əliyev müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsinin qarantı, qurucusu və
memarı oldu.
Xalqımızın və tariximizin müdriklik zəkasından qaynaqlanan Heydər Əliyevin ideyaları dövlətçilik və
azərbaycançılıq prinsiplərini ifadə edərək milli mentalitetimizin bütün atributlarını və prioritet məsələlərini əhatə
edir.
Heydər Əliyevin ictimai-siyasi və dövlət quruculuğu sahəsindəki fəaliyyəti o vaxta qədərki Azərbaycan
gerçəkliyinin və mənliyinin canlı ensiklopediyasıdır. Azərbaycan xalqının elə bir müqəddəs arzusu və niyyəti,
fikir və ümid çırpıntısı, azadlıq və mücadilə mübarizəsi yoxdur ki, bir möcüzə kimi Heydər Əliyevin zəngin
dövlətçilik fəaliyyətində əbədiləşməsin.
ümumdünya tarixində elə şəxsiyyətlər var ki, onlar geniş mənəvi təsir gücü, zəngin mənəvi aləmi və
idarəetmə səviyyəsi ilə təkcə bir xalqın, bir milli mədəniyyətin çərçivəsinə sığınıb qalmır, ümumdünya miqyasına
çıxır, ümumbəşəri şöhrət qazanır, bütün dünya tarixinin ön cərgəsinə keçir. Böyük təşkilatçılıq və rəhbərlik
istedadı ilə ümumbəşəri hörmət və nüfuz sahibi olur, qlobal əhəmiyyətli şəxsiyyətə çevrilirlər. Belə dahi
şəxsiyyətlər bəşər tarixində özlərinə əbədi heykəl yaradan ölməz qəhrəmanlardır, görkəmli dövlət xadimləridir.
Heydər Əliyevin zəngin dövlətçilik fəaliyyəti müasir çağdaş dövrümüzün və müstəqilliyimizin əvəzsiz
ensiklopediyasıdır. Onun yaratdığı, yeni-yeni dövlət strukturları, müəyyən etdiyi inkişaf strategiyası
müstəqilliyimizi müəyyən edən başlıca istiqamətlərdir.
Müstəqillik ideyaları
Əgər biz desək ki, müstəqillik uğrunda mübarizə aparan və müstəqilliyimizi də qazanan Azərbaycan
xalqının özüdür, bütün tarix boyu inkişaf edib öz milli tarixini, ədəbiyyatını və mədəniyyətini, mentalitetinin
bütün dəyərlərini də zənginləşdirən xalqımızın özüdür, onun zəkasıdır, yanılmarıq. Bu, doğrudan da belədir.
Ancaq bununla belə bu zəngin mədəniyyəti daha da inkişaf etdirmək, ümumdünya səviyyəsinə yüksəltmək
istedadı və bacarığı dahi şəxsiyyət olan, müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsinə var qüvvəsi ilə çalışan məhz
Heydər Əliyevdir. Heydər Əliyev şəxsiyyəti ümumxalq zəkası ilə ayrılmaz bir vəhdətdə, vahid bir ideyada
birləşmişdir. Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının bütün yaradıcılıq potensialını, xidmətlərini müstəqillik
ideyalarında birləşdirən və bu müstəqilliyi daha da möhkəmləndirən ümummilli lider olmuşdur.
Ulu öndər demişdir: “müstəqilliyi qorumaq və onun möhkəmləndirilməsi, onun əbədi edilməsi hər
birimizdən var qüvvəsini sərf etməyi tələb edir”.
Əgər dərindən araşdırsaq, o zaman hər kəsə gün kimi aydın olar ki, bugünkü nailiyyətlərimizin kökündə
Heydər Əliyev dövlətçiliyinin möhkəm təməl prinsipləri dayanır. Və bu fundament üzərində müasir inkişaf
strategiyası qərar tutur. Deməli, Azərbaycanın sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mənəvi-mədəni inkişafının bütün
istiqamətləri elə müəyyənləşdirilmişdir ki, o, ancaq Azərbaycan xalqına xidmət etmək amalında bərqərar olur.
Bununla da tarixi baxımından bu inkişaf dialektikası sanki ardıcıl davam edərək irsən daha yüksək nailiyyətlər
qazanır. Bu gün müstəqil Azərbaycanın daxili və beynəlxalq uğurları dediklərimizə sanballı sübutlardır,
dəlillərdir.
Tarix boyu bəşəriyyətin parlaq zəkalarını və beyinlərini, dövlət başçılarını düşündürən, öz ölkəsinin və
xalqının inkişafını, müstəqil dövlətinin daha da möhkəmlənməsini təmin edən strateji planlar və problemlər
olmuşdur. Çünki hər bir müstəqil dövlətin sosial-iqtisadi və hərbi-siyasi cəhətdən güclü inkişafı onun
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möhkəmlənməsinin qarantıdır və xalqın firavan həyat keçirməsinin rəhnidir. Bu baxımdan respublikamızın
hərtərəfli inkişafına biz hansı prizmadan yanaşsaq, görərik ki, dövlətimiz həqiqətən nəinki xeyli inkişaf edib, eyni
zamanda olduqca möhkəmlənib. Həm iqtisadi cəhətdən, həm sosial cəhətdən və həm də hərbi cəhətdən. İqtisadi
cəhətdən Azərbaycan bölgədə lider dövlətdir və inkişaf strategiyasına görə hazırda dünyanın 140 ölkəsi arasında
35-ci yerdə dayanır. Bu böyük göstəricidir.
Qurtuluş hərəkatı
Dövlət müstəqilliyi qazanan Azərbaycan xalqı ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində ciddi imtahan
qarşısında qaldı. Ölkədə dərin və təhlükəli ictimai, siyasi və iqtisadi böhran yarandı. Həmin dövrün ətraflı təhlilini
verən ümummilli lider Heydər Əliyev demişdir: “...Vəziyyət elə təhlükəli xarakter almışdı ki, 1991-ci ildə
yaranmış müstəqil dövlətimiz qəsdən və yaxud səriştəsizlikdən yaranan idarəsizlik nəticəsində real itirilmək
təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Beləliklə, 1991-1993-cü illər Azərbaycanın Müstəqillik tarixində nəinki itirilmiş
illər hesab olunur, həm də bu illərdə Azərbaycan “ölüm, ya olum” dilemması qarşısında qalmışdı”. Azərbaycan
xalqının belə ağır və çətin vaxtında hamının diqqəti o zaman Naxçıvan Ali Sovetinin Sədri vəzifəsində çalışan
Heydər Əliyevə yönəldi. Çünki xalqı belə ağır vəziyyətdən qurtara bilən yeganə dünyəvi şəxsiyyət ancaq və ancaq
Heydər Əliyev ola bilərdi. Belə çətin və mürəkkəb bir zamanda Azərbaycan xalqının və Azərbaycan ziyalılarının
dəvəti ilə müdrik el ağsaqqalı, zəngin dövlətçilik təcrübəsi olan görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev 1993-cü
il iyunun 9-da Bakıya gəldi, iyunun 15-də Respublika Ali Sovetinin (indiki Milli Məclis) Sədri seçildi. Həmin
gün Azərbaycan xalqının şərəfli tarixinə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil oldu. Heydər Əliyev ümumxalq
səsverməsi yolu ilə 1993-cü ilin oktyabrında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildi.
Azərbaycan xalqının tarixində yeni bir dövr başlandı. Milli Məclisin 1997-ci il 27 iyun tarixli iclasında 15
iyun günü “Milli Qurtuluş Günü” elan edildi.
Milli-mənəvi dəyərlərə malik olan qurtuluş hərəkatı əslində ötən əsrin 70-ci illərində başlanmış və ən ülvi
məqsədlərlə həyata keçirilmişdir. Bu vəzifələr məhz Heydər Əliyevin siyasi uzaqgörənliyi və milli
təəssübkeşliyinin nəticəsi idi. İnzibati-amirlik sisteminin güclü vaxtında milli dəyərlərin həyata keçirilməsi çox
böyük cəsarət tələb edirdi. Heydər Əliyev istedadı buna nail ola bildi.
Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra ölkəmizdə köklü islahatlar aparıldı və fundamental
əhəmiyyətə malik olan tədbirlər həyata keçirildi. Konkret desək, zənnimizcə həmin tədbirlər əsasən
aşağıdakılardır:
Birincisi, Böyük dövlətçilik təcrübəsinə malik olan Heydər Əliyevin birinci dəfə Azərbaycana rəhbərlik
etdiyi 1969-1982-ci illərdə fundamental nailiyyətlər qazanıldı. Həmin illərdə respublikada 250-dən çox zavod,
fabrik və digər sənaye müəssisələri, o cümlədən Mingəçevir və Şamxor SES-ləri, Bakı kondisioner zavodu,
Sumqayıt kompressorlar zavodu, Gəncədə xalça zavodu, qənnadı zavodu, çini-saxsı qablar zavodu, Əli-Bayramlı
məişət cihazları zavodu, Bakıda neft emal zavodu, neft maşınqayırma zavodu, ELOU-AVT üzən qurğusu,
Naxçıvanda, Balakəndə, Zaqatalada və Xankəndidə aeroportlar, Bakıda yeni təyyarə limanı, Yevlax-Balakən və
Ağdam-Xankəndi dəmir yolları, Bakı metrosunun 2-ci növbəsi, Bakıda 7 mikrorayon, Badamdar, Əhmədli,
Hövsan yaşayış kompleksləri və digər sənaye müəssisələri tikilib istifadəyə verildi. Heydər Əliyevin göstərişi ilə
Azərbaycanda 6 yeni ali məktəb, C.Naxçıvanski adına hərbi məktəb, çoxlu təhsil müəssisələri yaradıldı, milli
yaddaş və milli özünüdərk ideyaları inkişaf etdirildi. Nizami, Nəsimi, Gəncə, Babək adına rayonlar yaradıldı.
1978-ci ildə qəbul edilən Azərbaycan SSR-in yeni Konstitusiyasında 15 sovet respublikaları içərisində
yeganə olaraq bizim Əsas Qanunumuzda Azərbaycan dili rəsmi dövlət dili kimi Konstitusiyaya daxil edildi.
Nizami, Əcəmi, Nəsimi, Tusi, Vaqif, Aşıq Ələsgər, Aşıq Alı, Ü.Hacıbəyov, M.Maqomayev, H.Cavid və
başqalarının təntənəli yubileyləri keçirildi. Taqanroqda, Sevastapolda milli diviziyaların şərəfinə abidələr
ucaldıldı. Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi illərində 350 adda sənaye məhsulu dünyanın 65 ölkəsinə ixrac
edilirdi. Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci illər Azərbaycan tarixində dönüş mərhələsi
adlanır. Çünki həmin illərdə Azərbaycan sosial-iqtisadi, hərbi və mədəni inkişafda böyük nailiyyətlər qazandı.
İkincisi, Heydər Əliyev 1990-cı ilin iyununda Bakıya, oradan da Naxçıvana gəldi, 1991-ci ilin
sentyabrından Azərbaycan xalqının qurtuluş hərəkatı başlandı və bu qurtuluş hərəkatına başçılıq etməyə başladı.
Naxçıvana rəhbərlik etdiyi illərdə Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə əvvəla, muxtar respublikanın adından “sovet
sosialist” sözləri çıxarıldı, ikincisi, “Ali Sovet”, “Ali Məclis” adlandırıldı, üçüncüsü, ADR-in üçrəngli bayrağı ilk
dəfə Naxçıvan MR-in dövlət bayrağı kimi qəbul edildi, dördüncüsü, Kommunist partiyasının fəaliyyəti
dayandırıldı, beşincisi, SSRİ-nin saxlanılması barədə referendumdan imtina edildi, altıncısı, 20 Yanvar faciəsinə
ilk dəfə MR-də siyasi və hüquqi qiymət verildi, yeddincisi, Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik gününün qeyd
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olunması barədə tarixi qərar qəbul edildi. Bu cəsarətli addımların atılması Naxçıvanı qurtuluş mücadiləsinin
önünə çıxardı və Heydər Əliyevə ümumxalq məhəbbəti daha da artdı. Bütün Azərbaycan xalqı aydın şəkildə başa
düşdü və dərk etdi ki, ölkəni bu xaosdan qurtara bilən yeganə şəxsiyyət və dövlət rəhbəri ancaq və ancaq Heydər
Əliyev ola bilər.
Köklü islahatlar: müstəqilliyin
möhkəmləndirilməsi
üçüncüsü, Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpası ilə əldə edilən nailiyyətlər və
doxsanıncı illərin əvvəllərində ölkədə yaranmış dərin siyasi hakimiyyət böhranı, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ müharibəsi, erməni millətçi silahlı birləşmələri tərəfindən torpaqlarımızın işğalı dövlət müstəqilliyimizin
taleyini təhlükə qarşısında qoydu. Belə ağır və mürəkkəb vaxtda Azərbaycan xalqının təkidli xahişi ilə Heydər
Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışı xalqımızın tarixinə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil oldu və dövlət
müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində Heydər Əliyevin hərtərəfli fəaliyyəti daha da genişləndi,
qətiyyətli və prinsipial uğurlar əldə edildi.
Dördüncüsü, Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərliyə başladığı ilk gündən əsas diqqət ölkə daxilində siyasi
parçalanmanın və vətəndaş qarşıdurmasının qarşısının alınmasına, sakitliyə və sabitliyə, cəbhədə atəşkəsə nail
olunmasına, sürətlə artmaqda olan inflyasiyanın qarşısının alınmasına, azad bazar iqtisadiyyatına doğru dərin
sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni islahatların həyata keçirilməsinə yönəldildi.
Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, sabitlik inkişaf üçün əsas şərtdir
Qısa zaman kəsiyində Heydər Əliyevin çox böyük təşkilatçılığı və rəhbərliyi, məqsədyönlü siyasəti
sayəsində Azərbaycan xalqının milli birliyi, ictimai, siyasi sabitlik bərpa olundu, hakimiyyət böhranı aradan
qaldırıldı, əhəmiyyətli qərarlar və fərmanlar qəbul edildi, təsirli tədbirlər həyata keçirildi, müstəqil
dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi üçün əsaslı şərait yarandı.
Beşincisi, Heydər Əliyevin qətiyyəti, prinsipiallığı, diplomatik səyi və böyük dövlətçilik təcrübəsi
sayəsində dövlətçiliyimizə və müstəqilliyimizə qarşı edilən bütün qəsdlərin qarşısı müvəffəqiyyətlə alındı,
dövlətçiliyimizə qarşı törədilən qəsdlər ləğv edildi. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə qarşı yönəldilmiş
qəsdlərin aradan qaldırılması istiqamətində həyata keçirilən qətiyyətli tədbirlər bir daha real faktlarla sübut etdi
ki, respublikamızda qiyam üçün heç bir sosial və siyasi baza yoxdur, xalq öz prezidentini ürəkdən sevir, onun
müdrik daxili və xarici siyasi xəttini bəyənir və dəstəkləyir.
Altıncısı, Qısa zamanda Heydər Əliyev tərəfindən Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət
strategiyasının konseptual, elmi əsasları yaradıldı, bütöv bir təlimin beynəlxalq münasibətlər sisteminə
uyğunlaşdırılması istiqamətləri, prinsip və vəzifələri, düşünülmüş taktiki yolları, dünya dövlətləri ilə əlaqələrin
yaxın və uzaq strategiyası müəyyənləşdirildi. Hazırlanan Proqramda sülhsevərlik, mehriban qonşuluq və dinc
yanaşı yanaşmaq prinsipləri, başqasının daxili işlərinə qarışmamaq, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq kimi yüksək
bəşəri dəyərlər öz əksini tapdı.
Heydər Əliyev hakimiyyətə başladığı ilk gündən milli xarici siyasət konsepsiyasını hazırlayıb başa
çatdırmaq üçün bütün qüvvələri və potensial imkanları bir mexanizm kimi hərəkətə gətirdi. Mütəxəssis alimlərin
potensial qüvvələrini səfərbərliyə aldı, dünya təcrübəsindən istifadə edərək yeni və elmi cəhətdən əsaslandırılmış
xarici siyasət doktrinasının Dövlət Proqramını və onun başlıca istiqamətlərini hazırladı. Respublikamızın
geosiyasi vəziyyətini və beynəlxalq siyasətə təsir etmə imkanlarının dərin elmi, nəzəri və praktik təhlili əsasında
xarici siyasət konsepsiyasında mövcud reallıqları nəzərə alaraq ölkənin mənafe və maraqlarının qorunmasına
yönəlmiş dəyişikliklər edildi. İlk növbədə müstəqil dövlətimizin beynəlxalq münasibətlər müstəvisində dünya
dövlətləri ilə əlaqələrinin başlıca istiqamətləri müəyyənləşdirildi, planetin ayrı-ayrı böyük və xırda dövlətləri ilə
dərindən düşünülmüş əlaqələr sistemi yaradıldı. Prezident Heydər Əliyev dövlətimizin xarici siyasət proqramını
belə müəyyənləşdirirdi: “Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin başlıca prinsipləri beynəlxalq hüquq normaları
ilə tənzimlənən dövlətlərarası münasibətlərə hörmət etməkdən, bütün dövlətlərin suveren hüquqlarına hörmətlə
yanaşmaqdan, bütün mübahisəli məsələləri sülh və danışıqlar yolu ilə həll etməkdən, qarşılıqlı əməkdaşlıq
yaratmaqdan, dövlətlərarası əlaqələrə mane olan hər cür məhdudiyyətləri aradan qaldırmaqdan ibarətdir”.
Bununla da Heydər Əliyev tərəfindən Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət strategiyasının əsasları yaradıldı,
bütöv bir təlimin beynəlxalq münasibətlər sisteminə uyğunlaşdırılan istiqamətləri, prinsip və vəzifələri, həyata
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keçirilməsinin elmi cəhətdən dərindən düşünülmüş taktiki yolları müəyyənləşdirildi ki, həmin demokratik
prinsiplər onun dünyəvi əhəmiyyətini xeyli artırdı.
Təkcə bu faktı demək kifayətdir ki, Azərbaycan Respublikası hazırda dünyanın təqribən 180-dən çox ölkəsi
ilə diplomatik əlaqə qurmuşdur. Azərbaycanda 70-ə qədər xarici dövlətin səfirlikləri fəaliyyət göstərir. Öz
növbəsində Azərbaycanın 60 xarici ölkədə səfirliyi, daimi nümayəndəliyi və konsulluğu fəaliyyət göstərir.
Yeddincisi, Azərbaycanda hüquqi, demokratik və dünyəvi dövlət quruculuğunun həyata keçirilməsində,
milli dövlət strukturlarının yaradılmasında və formalaşmasında Yeni Konstitusiyanın (1995-ci il) qəbul
edilməsinin böyük əhəmiyyəti oldu. Milli Konstitusiyamızın qəbul olunması Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin
daimi, əbədi olunmasını bir daha dünyaya sübut etdi, demokratik vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna, insanların
azad və sərbəst yaşamalarına, insan haqları və hüquqlarının genişlənməsinə əlverişli şərait yaratdı.
Deməliyik ki, müstəqil dövlətimizin Konstitusiyası Heydər Əliyevin şah əsəridir. Ona görə ki, Milli
Konstitusiyasının hazırlanması və qəbul edilməsinin müəllifi məhz Heydər Əliyevdir.
Səkkizincisi, Azərbaycan tarixinin ən parlaq səhifələrindən biri olan “Əsrin müqaviləsi” sazişlərinin
imzalanması Heydər Əliyev dühasının düşünülmüş və uzaqgörən diplomatiyasının böyük və tarixi qələbəsi, neft
strategiyası siyasətinin parlaq uğuru idi. Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə beynəlxalq əhəmiyyətə malik
olan neft kontraktları haqqında 1994-cü il sentyabrın 20-də sazişlərin imzalanması müstəqil Azərbaycanı
dünyanın nəhəng dövlətlərinin diqqət mərkəzinə gətirdi. İri dövlətlərin böyük neft şirkətlərinin tezliklə bu
müqaviləyə qoşulması istəkləri artdı. Azərbaycan neft sənayesinin inkişafına beynəlxalq sərmayələrin qoyulması
çoxaldı. Azərbaycan neft sənayesi sürətlə inkişaf etməyə başladı. Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə tezliklə BakıNovorossiysk və Bakı-Supsa kəmərləri çəkilib istifadəyə verildi. Bakı nefti Rusiyaya və Avropaya nəql edilməyə
başladı. Bununla yanaşı, Prezident Heydər Əliyev daha böyük beynəlxalq layihələrə imza atdı.
Məhz onun fəal və uzaqgörən daxili və xarici siyasəti nəticəsində Azərbaycan transmilli layihələrə qoşuldu,
qlobal və regional layihələrin, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərinin reallaşdırılmasına nail olundu.
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin sözləri ilə desək, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri Heydər
Əliyev siyasətinin qələbəsidir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinə Heydər Əliyevin adının verilməsi xalqların və
millətlərin ona olan böyük sevgisi və istəyidir.
Milli-mənəvi dəyərlərin qorunması,
Vətən tariximizə əhəmiyyət verilməsi
Doqquzuncusu, Heydər Əliyev siyasətinin ən parlaq uğurlarından biri Azərbaycan xalqının milli-mənəvi
dəyərlərinin dirçəlişi və qorunub saxlanılması, böyük cəsarətlə milli soykökümüzə, milli tariximizə, milli
ədəbiyyatımıza və mədəniyyətimizə, ana dilimizə və Vətən tariximizə verilən böyük qiymətdir. Məhz Heydər
Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində istər sovet dövründə olan rəhbərliyi zamanında, istərsə də müstəqillik
illərində Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərinin qorunub saxlanılmasında və müasir dövrümüzdə yeniyeni müsbət keyfiyyətlərlə daha da zənginləşdirilməsində, ağıllı və dərin, düşünülmüş diplomatik siyasətin həyata
keçirilməsində zəngin dövlətçilik təcrübəsinin çox böyük rolu və əhəmiyyəti olmuşdur. Dünya
Azərbaycanlılarının Birinci Qurultayında Heydər Əliyev demişdir: “Müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas ideyası
azərbaycançılıqdır. Hər bir azərbaycanlı öz dilini, mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini
yaşatmalıdır”. 1969-1982-ci illərdə və müstəqillik illərində bir çox elm və mədəniyyət xadimlərinə, ədəbiyyat və
incəsənət işçilərinə fəxri adların verilməsi, onların yüksək səviyyədə qiymətləndirilməsi məhz ümummilli lider
Heydər Əliyevin xidmətidir və bu dahi şəxsiyyətin diqqət və qayğısı sayəsində mümkün olmuşdur.
Azərbaycançılıq fəlsəfəsinin yeni və inkişaf istiqamətlərini yaradan, bununla da inkişaf dialektikasının əsasını
qoyan Heydər Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayında (noyabr, 2001) böyük qürur hissi ilə demişdir:
“Hər bir insan üçün milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki,
mən azərbaycanlıyam”.
Onuncusu, milli soykökümüzə qayıtmaq, milli şüurun və milli tariximizin “ağ” və “qara ləkələrinin”
silinməsi, tarixi ədalətin bərpa olunması və obyektiv həqiqətlərin üzə çıxarılması istiqamətində ümummilli lider
Heydər Əliyevin cəsarətli siyasəti və qəbul etdiyi təsirli dövlət qərarları Azərbaycan tarixinin öyrənilməsi üçün
böyük tarixi əhəmiyyətə malik olan sənədlərdir. Azərbaycanlı əhalinin 1948-1953-cü illərdə Ermənistan SSR-dən
doğma dədə-baba yurdlarından və torpaqlarından zorakılıqla deportasiya edilməsi haqqında 1997-ci il 18 dekabr
tarixli və 31 Mart azərbaycanlıların soyqırımı haqqında 1998-ci il 26 mart tarixli Heydər Əliyevin imzaladığı
Prezident Fərmanları, sözün əsl mənasında, xalqımızın tarixinə olan qayğı, diqqət və hörmətdir, tarixi ədalətin və
sovet imperiyası dövründə unudulmuş tariximizin və yaddaşımızın bərpasıdır, o tarixi cinayətlərə verilən hüquqi70
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siyasi qiymətdir. Həmin Prezident Fərmanları tarixçi və ictimaiyyətçi alimlərimizə aydın və konkret istiqamətlər
verdi və hadisələrin tədqiqinə və araşdırılmasına əsaslı şərait yaratdı.
On birincisi, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni və mənəvi
həyatın bütün sahələrində prinsipial dönüşün yaranmasına, dövlətimizin və dövlətçiliyimizin obyektiv və tarixi
həqiqətlərə uyğun doğru-düzgün tarixinin yazılmasına əsaslı şərait yaratdı. 80-ci illərin sonu - 90-cı illərin
əvvəllərində tarix elmində yaranmış subyektiv “ideyalar”, populizm, nihilizm, dilentantçılıq, konyukturçuluq və
digər xoşagəlməz meyillər geniş yayılmağa, yaxın və uzaq tariximizin mürəkkəb problemlərinə dair “ağ və qara
ləkələr” süni şəkildə artmağa başlamışdı. Xüsusilə, XIX-XX əsrlər Azərbaycan tarixinin müxtəlif mərhələlərinə
dair bir-birinə zidd fikirlər sürətlə yayılırdı. Tarix elmimizdə sanki bir boşluq, vakuum yaranmışdı. Dövlətimizin
və tariximizin belə bir mürəkkəb zamanında Heydər Əliyev 1993-cü il sentyabrın 21-də və 1997-ci il yanvarın
31-də Azərbaycan MEA-da ziyalılarla, elmi institutların və ali təhsil müəssisələrinin rəhbərləri ilə, elmi
ictimaiyyətin və Azərbaycan tarixçilərinin qabaqcıl nəsli ilə tarixin yaddaşına həkk olunan görüşlər keçirdi. Bu
görüşlərdə Heydər Əliyev Azərbaycan tarixi elmində yaranmış vəziyyəti dərindən təhlil etdi, tarixçi alimlərin
təklif və mülahizələrinə hörmətlə yanaşaraq XIX-XX əsrlər tarixinin yenidən yazılmasına dair konkret göstərişlər
və tapşırıqlar verdi. Bu görüşlərdə Heydər Əliyev son vaxtlarda tarix elmində baş qaldırmış nihilist, populist və
volyuntarist meyillərin aradan qaldırılmasını, Vətən tariximizin, xüsusilə XIX-XX əsrlər tarixinin yeni təfəkkür
tərzində tədqiq edilməsinin zəruriliyini vurğuladı. Eyni zamanda, XIX-XX əsrlər Azərbaycan tarixinin
yazılmasını daim nəzarət altında saxlayacağını, ona hərtərəfli kömək və yardım edəcəyini də bildirdi. Bu,
Prezident Heydər Əliyevin Azərbaycan tarixinə dövlət siyasəti səviyyəsində diqqət və qayğısının parlaq ifadəsi,
tarixçilər qarşısında isə duran Dövlət Proqramı, fəaliyyət proqramı idi. Ulu öndər demişdir: “Bizim xalqımızın
böyük və möhtəşəm tarixi var. Biz tariximizlə fəxr edə bilərik”.
On ikincisi, iyirminci yüzilliyin 90-cı illərinin ortalarından başlayaraq respublika iqtisadiyyatında köklü
dəyişikliklər aparıldı, azad bazar iqtisadiyyatına doğru dərin sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni islahatlar keçirildi.
Bu baxımdan dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi, sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, aqrar islahatların həyata
keçirilməsi, şəhər və kənd təsərrüfatlarının inkişaf etdirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirildi,
fərmanlar və qərarlar verildi.
Məhz həmin islahatların nəticəsində Azərbaycan sosial-iqtisadi, siyasi və hərbi cəhətdən inkişaf edən güclü
bir dövlətə çevrildi, işsizliyin və inflyasiyanın qarşısı alındı, yeni-yeni iş yerləri açıldı və bu siyasət uğurla davam
etdirildi. Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin dediyi kimi, son 13 ildə 1 milyon 300 mindən çox iş yeri
açılmışdır. Bu gün Azərbaycan iqtisadi artım baxımından dünyada birinci yerdə olan lider ölkədir. Ölkəmiz
hərtərəfli möhkəmlənir, güclənir və bölgədə baş verən proseslərə həlledici təsir göstərir. Azərbaycanın maraqları
dünya birliyi tərəfindən müdafiə edilir, dəstəklənir.
On üçüncüsü, Heydər Əliyev çox gözəl bilirdi ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini möhkəmləndirmək,
dərinləşməkdə olan Dağlıq Qarabağ hadisələrini ədalətlə həll etmək, erməni işğalçıları tərəfindən zəbt olunmuş
torpaqlarımızı azad etmək üçün müasir standartlara cavab verə bilən güclü Silahlı Qüvvələr lazımdır. Bu məqsədlə
ordu quruculuğunda köklü islahatların aparılması zəruri idi. 90-cı illərin əvvəllərində isə Azərbaycan Ordusu
pərakəndə halda və könüllü hərbi birləşmələrdən ibarət idi və mərkəzə bəzən tabe olmurdu. Belə bir şəraitdə
könüllü hərbi birləşmələri buraxmaq, mərkəzləşdirilmiş ordu yaratmaq və onu komplektləşdirmək, əlbəttə çox
çətin idi və vaxt tələb edirdi. Ancaq böyük dövlətçilik təcrübəsinə, yüksək təşkilatçılıq qabiliyyətinə və dəmir
iradəyə malik olan ümummilli liderimiz qısa zaman kəsiyində Silahlı Qüvvələrin yaradılmasına, onun döyüş
texnikası ilə və müasir dünyəvi silahlarla təchiz və təmin olunmasına, siyasi və təşkilati cəhətdən
möhkəmləndirilməsinə nail oldu. Şəxsən özünün diqqətində və nəzarətində saxladığı ordu quruculuğu məsələsi
ilə əlaqədar hərbi hissələrə getdi, döyüş cəbhələrində oldu, əsgər və zabitlərlə görüşdü, generalları dinlədi,
mütəxəssis təkliflərini bəyəndi və dünya təcrübəsindən istifadə edərək NATO və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin
nümunəsində güclü Silahlı Qüvvələr Ordusunu yarada bildi ki, bu gün biz öz milli ordumuzla fəxr edə bilərik.
Ordumuzun bütün şəxsi heyəti və komandirləri işğal edilmiş torpaqlarımızı azad etməyə, Ali Baş
Komandanımızın əmrinə hazırdır. Danılmaz faktdır ki, müasir Azərbaycan Ordusunun yaradılmasının və
formalaşdırılmasının memarı ümummilli lider Heydər Əliyevdir.
2020-ci ilin yanvarında əvvəlki ilin yekunlarına həsr edilmiş müşavirədə Prezident İlham Əliyev demişdir
ki, müqayisə üçün deyək ki, dünyanın ən güclü orduları reytinqində Azərbaycan 52-ci yerdə, Ermənistan 96-cı
yerdədir. O cümlədən hava hücumu üzrə Azərbaycan 63-cü yerdə, Ermənistan 86-cı yerdədir. Dəniz gücü üzrə
Azərbaycan 67-ci yerdə, Ermənistanda dəniz yoxdur. Tank üzrə Azərbaycan 32-ci yerdə, Ermənistan isə 78-ci
yerdədir. Buna görə də faktlara əsasən Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, müasir Azərbaycan ordusu dünyanın
ən güclü orduları sırasındadır.
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İnkişaf edən Azərbaycan
Bu gün Azərbaycanın hərtərəfli inkişaf strategiyası, həyata keçirilən köklü islahatlar XXI əsrin
reallıqlarında aydın görünür və bəşəri əhəmiyyətə malik dövlət siyasətidir. Bu siyasət dahi rəhbər Heydər Əliyev
siyasətidir. Sürətli inkişaf, dayanıqlı sabitlik nəticəsində ölkəmizi lider dövlətə çevirmişdir və hazırda 52 milyard
dollardan çox valyuta ehtiyatlarımız var. Prezident İlham Əliyev demişdir: “Azərbaycan getdikcə güclənəcək. Biz
inkişaf yolundayıq. Bundan sonra da Azərbaycan inkişaf yolu ilə gedəcək”.
Cənab Prezidentimizin dediyi kimi, Azərbaycan iqtisadiyyatı bu gün dayanıqlı və davamlı iqtisadiyyatdır
və gündən-günə dinamik inkişaf edir. Müasir dünyada müxtəlif mürəkkəb proseslər, ərazi və məhəlli müharibələr
gedir, belə bir şəraitdə Azərbaycan sabitlik və təhlükəsizlik məkanıdır. Uğurlu siyasətin nəticəsində Azərbaycan
xalqı əmin-amanlıq şəraitində yaşayır, qurub, yaradır. İlham Əliyevin dediyi kimi, sabitlik olmadan heç bir ölkə
inkişaf edə bilməz. Bu, aksiomdur. Sabitlik hər bir ölkənin inkişafı üçün başlıca şərtdir. Azərbaycanda isə
sabitliyin mənbəyi Azərbaycan xalqıdır, onun iradəsidir və eyni zamanda bizim apardığımız siyasətdir. Çünki
bizim siyasətimiz milli maraqlara söykənir.
İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə Azərbaycanın əldə etdiyi sosial-iqtisadi, hərbi-siyasi və millimənəvi uğurlar istər ölkə daxilində və istərsə də beynəlxalq müstəvidə yüksək qiymətləndirilmişdir. Dövlət
başçısının həyata keçirdiyi qətiyyətli və ardıcıl siyasət nəticəsində ölkənin iqtisadi və sosial infrastrukturunda
yeni-yeni texnoloji nailiyyətlər qazanılmış, hətta müxtəlif təyinatlı müasir texnikalar istehsal edən qüvvətli ölkəyə
çevrilmişdir, beynəlxalq aləmdə söz sahibi olan lider dövlət olmuşdur.
Son 15 ildə ölkədə bərqərar olan dayanıqlı sabitlik güclü Azərbaycan dövlətinin inkişafını təmin etmiş, 2
milyon yeni iş yeri yaradılmış, 3272 məktəb tikilib təmir edilmiş, 640 tibb müəssisəsi, 44 olimpiya mərkəzi
yaradılmış, 6650 şəhid ailələrinə evlər verilmiş, əhalinin sosial vəziyyətində böyük irəliləyişlər olmuşdur. Dünya
İqtisadi Forumunun “2017-2018 Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı”nda dünyanın 148 ölkəsi arasında Azərbaycan
daha 2 pillə yüksələrək 35-ci yerdə qərar tutmuşdur. Bu, o deməkdir ki, Azərbaycan planetimizdə olan hər 4
ölkədən 3-nü geridə qoyub. MDB məkanında isə liderliyini qoruyub saxlayıb.
İqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyəti indeksinə görə Azərbaycan hətta İtaliya, Rusiya, İndoneziya, Hindistan,
Türkiyə, CAR kimi ölkələrdən irəlidədir. Müqayisə üçün deyək ki, qlobal rəqabət reytinqində Rusiya 38-ci,
Qazaxıstan 57-ci, Gürcüstan 67-ci, Ermənistan isə 73-cü sırada dayanıb.
Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyinin gələcək inkişaf yollarını müəyyənləşdirdi, belə ki, 1) Qərbə
inteqrasiya; 2) demokratik inkişaf və hüquqi dövlət quruculuğu; 3) azad bazar münasibətlərinə keçid; 4) dərin
sosial-iqtisadi və hüquqi-siyasi islahatlar kursu; 5) azərbaycançılıq və vətəndaş həmrəyliyi; 6) işğal edilmiş
torpaqlarımızın geri qaytarılması, ərazi bütövlüyünün bərpası və Qarabağ probleminin ədalətlə həlli. Heydər
Əliyev prinsipial və qətiyyətli xarici siyasət yeridərək dövlətimizin regional və beynəlxalq maraqlarından çıxış
edirdi. Onun siyasi kursunun uğurla reallaşması sayəsində Bakı-Tbilisi-Ceyhan, TRASEKA proqramı, BakıTbilisi-Ərzurum qaz kəməri, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun çəkilişi və digər transmilli layihələr Azərbaycanı
dünyanın diqqət mərkəzinə çıxardı.
Dövlət başçısı kimi fəaliyyətə başladığı ilk gündən Heydər Əliyev ölkəmizin daxili və xarici siyasət
proqramını hazırladı, dağıdılmış iqtisadiyyatın bərpa və inkişaf etdirilməsinin strategiyasını müəyyənləşdirdi,
azad bazar iqtisadiyyatına doğru dərin və əhatəli sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni islahatlar kursunu inkişaf etdirdi.
Prezident Heydər Əliyev qısa zamanda ölkənin sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni inkişafının elmi cəhətdən
əsaslandırılmış proqramını hazırladı. Dünya sivilizasiyanın inkişaf proqramından və təcrübəsindən istifadə edərək
milli iqtisadiyyatın inkişafının spesifik cəhətləri, xüsusiyyətləri və milli mentalitetimizə uyğun bütün parametrləri
nəzərə alınaraq yeni-yeni layihələr və Dövlət proqramları hazırlandı.
Bəli, çağdaş Azərbaycan tarixinin ən parlaq simalarından olan Heydər Əliyev ulu Tanrının xalqımıza bəxş
etdiyi böyük möcüzədir. Heydər Əliyev taleyin İlahi vergisidir. Dövlətçilik və azərbaycançılıq onun fundamental
fəaliyyətinin və ömür bioqrafiyasının məzmununu təşkil edir. Heydər Əliyev XX əsrin reallıqlarında müstəqil
Azərbaycan dövlətçiliyinin yaradılması, güclü idarəetmə qabiliyyəti, nəhəng dövlət mexanizminin
təkmilləşdirilməsinə rəhbərliyi ilə işdə bir daha sübut etdi ki, müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi və
qurucusudur.
Fundamenti Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan müasir Azərbaycan Respublikası sürətlə inkişaf edən
qüvvətli dövlətə çevrilmişdir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafının dördüncü “Dövlət Proqramı”nın icrası bu gün
uğurla davam edir. Nazirlər Kabinetinin geniş yığıncağında Prezident İlham Əliyev demişdir ki, son 15 il ərzində
iqtisadi baxımdan dünyada Azərbaycan qədər inkişaf edən ikinci ölkə olmamışdır. Azərbaycan Dünya Bankı
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hesabatında 25-ci yerə layiq görülmüş, dünyanın ən islahatçı ölkəsi kimi 10 ölkə arasında yer almışdır.
Respublikamızın infrastruktur sahələri sürətlə dəyişir və inkişaf edir, dayanıqlı və davamlı inkişaf aparılır, sabitlik
şəraiti təşkil edilmişdir, ötən illər olduğu kimi, 2019-cu il uğurlu il olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev ulu öndərin siyasi kursunun uğurunu və alternativsizliyini çox konkret və dolğun mənalı
ifadə edib: “Biz Heydər Əliyev siyasətinə sadiqik, Azərbaycanı etibarlı şəkildə idarə edirik, Azərbaycanı uğurla
inkişaf etdiririk... Bu gün Heydər Əliyev siyasəti yaşayır və əbədi yaşayacaqdır”.
Respublika. - 2020.- 14 iyun. - № 113. - S. 4.
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15 iyun: anarxiyadan sabitliyə, güclü dövlətə və tərəqqiyə doğru
Musa QASIMLI,
Milli Məclisin deputatı, AMEA-nın müxbir üzvü
XX əsrdə Azərbaycan xalqının gələcək taleyini müəyyənləşdirən və millətimiz mövcud olduqca daim
yaşayacaq bir sıra tarixi günlər mövcud olub: 1918-ci il may ayının 28-də Azərbaycan Cümhuriyyətinin
qurulması; həmin il sentyabrın 15-də Bakı şəhərinin yadelli qüvvələrdən azad edilməsi; 1990-cı il noyabrın 17də Naxçıvan şəhərində Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Ali Məclisində Cümhuriyyətimizin üçrəngli bayrağının rəsmi dövlət bayrağı olaraq qəbul
edilməsi; 1991-ci il oktyabrın 18-də dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi və 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan
dövlətinin dağılmaqdan xilas edilməsi.
1993-cü ilin 15 iyun tarixindən 27 il keçir. 1997-ci ilin iyun ayında Milli Qurtuluş Günü elan edilən bu
günün mahiyyətini dərk etmək və müvafiq nəticələr çıxararaq ibrət almaq müstəqil dövlətimizin ötən illərdə
keçdiyi yolu, mövcud vəziyyətini və gələcək inkişaf perspektivlərini müəyyənləşdirmək baxımından vacibdir.
Bundan ötrü, ilk növbədə, 15 iyunadək olan ictimai-siyasi şəraitə və ondan sonrakı illərdə həyata keçirilən
tədbirlərə nəzər yetirmək zəruridir. Elə isə 15 iyunadək Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi şərait və ölkənin xarici
siyasətinin ümumi mənzərəsi necə idi?
15 iyunadək olan şəraitin mənzərəsi: ümumi böhran məngənəsində
Dövlət müstəqilliyi bərpa edilən Azərbaycan xalqının qarşısında bir sıra mühüm vəzifələrin həll
edilməsi dayanırdı: dövlət müstəqilliyini qorumaq və məhkəmləndirmək; planlı sosialist təsərrüfatından azad
bazar iqtisadiyyatına keçmək; təkpartiyalı sistemdən çoxpartiyalı sistemə, demokratiyaya keçmək; fəal xarici
siyasət yürütmək; Ermənistanın əsassız ərazi iddiaları ilə başlatdığı hərbi təcavüzünü dayandırmaq, onun
nəticələrini aradan qaldırmaq və s.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bərpa edilən zaman Ermənistanın əsassız ərazi iddiaları səbəbindən
bir neçə il əvvəl başladığı hərbi təcavüzü davam edir, tarixi torpaqlarında yaşayan azərbaycanlılar qovularaq
qaçqına çevrilir, təcavüzün gedişində ərazilər bir-birinin ardınca işğal edilir, etnik-tarixi mənsubiyyətini itirmək
üçün yaşayış məntəqələri yandırılır, əhali məcburi köçkün düşürdü. Digər tərəfdən isə hakimiyyət uğrunda
müxtəlif qruplaşmalar arasında amansız mübarizə gedirdi.
1992-ci ilin may ayında silahlı çevriliş yolu ilə hakimiyyəti ələ keçirən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi
Azərbaycanın problemlərini həll edə bilmədi, onları daha da dərinləşdirdi. İdarəçilikdə səriştəsizlik, problemlərin
yanlış qoyulması və onların həllinə primitiv, məhdud yanaşma, hakimiyyətin qanunverici, icraedici və məhkəmə
qanadları arasında qarşıdurma, xalq ilə hakimiyyət arasında ziddiyyətlər, dükanlarda satılan keyfiyyətsiz çörək
üçün növbələrin artması, iqtisadi tənəzzül, vətəndaşlara qarşı kobud hərəkətlər ölkədə ümumi böhrana gətirib
çıxardı. Yürütdüyü siyasət nəticəsində xalqdan ayrı düşmüş hakimiyyət ona bəslənən ümidləri doğrulda bilmirdi.
Ölkənin şimalında və cənubunda xaricdən qızışdırılan separatçılıq hərəkətləri Azərbaycanı didib-parçalayır,
milləti və ölkəni dağıdan, dövlətin varlığını təhdid edən qondarma qurumlar yaradılırdı. Tarixən tək və vahid
millət olmuş Azərbaycan parçalanmaq ərəfəsində idi.
Cəbhədəki uğursuzluqlar bir-birinin ardınca gəlirdi. Hərbi və mülki hakimiyyət arasında ixtilaflar hökm
sürürdü. Hakimiyyətə tabe olmayan hərbçilər Gəncədə "Hərbi birlik” yaratmışdılar. 1993-cü il iyunun 4-də
Gəncədə Surət Hüseynovun rəhbərliyi altında hərbi qiyam baş verdi. Qiyamı yatırmaq üçün 130 saylı hərbi
hissədən 709 saylı hərbi hissəyə hücum edildi. Qan töküldü. Gəncəyə gedən dövlət və hökumət nümayəndələri
girov götürüldülər. S.Hüseynovun dəstələri Bakıya doğru yürüş etdilər. Azərbaycan öz tarixində o zamanadək
görünməmiş bir faciənin - qardaş qanının tökülməsi, vətəndaş müharibəsi astanasında dayanmışdı. Bəlkə də
Azərbaycan öz tarixində millət və cəmiyyət olaraq heç bir zaman bu qədər qütbləşməmiş və bir-birinə qənim
kəsilməmişdi.
Dövlətin xarici siyasət fəaliyyəti də bərbad halda idi. Hissiyyatlara əsaslanan xarici siyasət yürüdülürdü.
Beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın səsi eşidilmirdi. Təşkilati, dövlət idarəçilik bacarığına və qabiliyyətinə malik
olmayan, xalqın dəstəyini itirmiş hakimiyyət beynəlxalq aləmdə ölkəni təcridçiliyə gətirmişdi. Diplomatiya
dostlar əvəzinə daha çox düşmənlər qazandırırdı. Qonşularla münasibətlər gərgin idi. Ölkənin maraqları etibarlı
qoruna bilmirdi.
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Azərbaycan dəhşətli bir vəziyyətə düşmüşdü. Bu, Azərbaycanın iqtisadi, siyasi, hərbi, mədəni,
humanitar və psixoloji həyatını tamamilə bürümüş ağır ümumi böhran idi. Müstəqil dövlət sanki kağız üzərində,
bəyanat xarakteri daşıyırdı. Bərpa edilmiş dövləti təmsil edən hakimiyyət real olaraq hər hansı bir məsələni həll
etmək gücündə deyildi. Azərbaycan öz tarixinin ağır günlərini yaşayırdı.
Xalqın və dövlətin taleyini öz üzərlərinə götürmüş vəzifə sahibləri belə şəraitdə bir-birinin ardınca istefa
verərək məsuliyyətdən yaxa qurtarmaq yolunu tutdular. Bəziləri vəzifələrini "dondurdular”, bəziləri isə qaçıb
gizləndilər. Azərbaycan vətəndaşının yaranmış şəraitdən çıxmağa, sabaha ümidi yox idi. Bu, Azərbaycan
dövlətçiliyi tarixinin utancverici anı olub, gələcəkdə xatırlanası və müraciət ediləsi bir səhifə deyildi.
Niyə məhz Heydər Əliyev?
Azərbaycan xalqı yaranmış ağır şəraitdə nicat yolu arayırdı. İnsanlar sual edirdilər: Azərbaycan xalqının
və dövlətinin taleyi necə olacaq? Ölkəni yaranmış ağır şəraitdən kim və necə çıxara bilər? Belə bir tarixi şəxsiyyət,
lider varmı?
Çoxlu mürəkkəb suallar qarşısında dayanan və xilaskar axtarışında olan Azərbaycan xalqının nəzərləri
hələ sovet dövründən yaxşı tanıdığı, dövlət idarəçilik bacarığına və liderlik keyfiyyətinə inandığı Heydər Əliyevə
yönəldi və ümidlə ona üz tutdu. Xalqın inamına görə yalnız Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətini məhv olmaqdan,
ölkəni parçalanmaqdan, dağılmaqdan xilas edə, xalqı mənəvi-psixoloji böhrandan çıxara, Ermənistanın davam
edən işğalını dayandıra, ölkəni fəlakətə salmış uğursuz xarici siyasət fəaliyyətini yeni əsaslar üzərində qura
bilərdi.
Heydər Əliyevə üz tutulması səbəbsiz deyildi. Birincisi, hələ sovet sisteminin mövcud olduğu bir
şəraitdə, 70-ci illərdə Heydər Əliyev respublikanın rəhbəri, sonra isə dünyanın quru ərazisinin altıda bir hissəsini
tutan dövlətin başçılarından biri kimi xalqının başını uca etmişdi. İkincisi, Moskvada vəzifələrindən istefa
verdikdən sonra Naxçıvanda yaşayarkən hələ SSRİ-nin, Kommunist Partiyasının, sovet sisteminin mövcud
olduğu bir zamanda bilavasitə onun təşəbbüsü və liderliyi altında Naxçıvan Muxtar Respublikasında SSRİ-nin
saxlanılmasına dair referendum keçirilməmiş, Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının adından "Sovet Sosialist”
ifadələri çıxarılmış, Azərbaycan Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağı Ali Məclisdə dövlət bayrağı olaraq qəbul
edilmiş, bu barədə Bakıya təklif edilmiş, Naxçıvandan sovet ordu hissələri çıxarılmışdi. Üçüncüsü, Milli Məclisdə
etdiyi çıxışlarında Heydər Əliyev Azərbaycan xaqlının yolunun müstəqillikdə olduğunu qəti şəkildə bildirmişdi.
Beləliklə, 1993-cü ildə müstəqil Azərbaycan dövləti məhv olmaq təhlükəsi qarşısında dayandıqda onu
xilas edən dünyanın görkəmli siyasi və dövlət xadimlərindən biri Heydər Əliyev oldu. Bu, taleyin verdiyi ağır,
lakin əbədiyaşar və müqəddəs bir milli vəzifə idi. Xalqın təkidli tələbləri qarşısında çarəsiz qalan Azərbaycan
rəhbərliyi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevi Bakıya dəvət etməyə məcbur oldu.
Qurtuluş naminə dönüş
Millətin güvənc yeri olaraq milli liderlik missiyası daşıyan Heydər Əliyev parlamentdə çıxış etdi, sonra
isə qiyamın baş vediyi Gəncəyə getdi. Şəhər əhalisi ilə görüşərək vəziyyətlə yerində tanış oldu. Bakıya qayıtdı.
İyunun 15-də Azərbaycan parlamentinin sədri seçildi.
Bəzi dövlət adamlarının ikinci dəfə hakimiyyətə qayıtmaları faktları dünya tarixində vardır. Məsələn,
vaxtilə görkəmli siyasi və dövlət xadimləri olan Böyük Britaniyada Uinston Çerçill, Fransada Şarl de Qoll,
Türkiyədə Süleyman Dəmirəl seçkilər yolu ilə yenidən hakimiyyətə qayıtmışlar. Lakin Heydər Əliyevin Bakıya
gəlişi qətiyyən onlara bənzəmirdi. Bu qayıdış sadəcə parlament sədri vəzifəsini tutmaq deyil, Azərbaycan xalqı
və dövlətinin xilası, gələcək inkişafını müəyyənləşdirmək üçün olan əzablarla dolu ağır böhran şəraitində bir
dönüş idi.
Heydər Əliyevin qarşısında daxili siyasət sahəsində xeyli mürəkkəb və ağır vəzifələri həll etmək
dayanırdı: dövləti dağılmaqdan, ölkəni xaricdən dəstəklənən separatçılıqdan xilas etmək, milli birliyi bərpa etmək,
hakimiyyətin qanadları arasında yekdillik yaratmaq; xalq ilə hakimiyyət arasında uçurumu, inamsızlığı aradan
qaldırmaq, iflic olmuş dövlət orqanlarını işlək hala gətirmək, dövlətin əlində olması gərəkərkən silahları ələ
keçirmiş, ölkədə çinayətkarlıq şəraiti yaradan ayrı-ayrı dəstələri tərksilah etmək, insanların sakit və təhlükəsiz
yaşayışını təmin etmək, ağır sosial-iqtisadi şəraitdə yaşayan xalqı inkişafa aparmaq və xalqının mənəvi-psixoloji
ruhunu yüksəldərək dövlətin gücünü yaratmaq üçün etibarlı açarı tapmaq, köhnə sosializm sisteminin
qalıqlarından imtina edərək uğurlu islahatlar aparmaq və s.
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Xarici siyasət sahəsində Heydər Əliyevin qarşısında dayanan başlıca vəzifələr dövlət quruculuğu üçün
əlverişli beynəlxalq şəraiti təmin etmək, Ermənistanın davam edən hərbi təcavüzünü dayandırmaq, ölkəni fəlakətə
salmış bir istiqamətli, savadsız, Azərbaycan xalqı və dövlətinə düşmənlər qazandıran xarici siyasət xəttindən
imtina etmək və s. idi. Coğrafi-siyasi mövqeyi, təbii sərvətləri ilə yüzilliklər boyu imperiya siyasəti yürütmüş
böyük dövlətlərin sınaq meydanına, "qurdlar süfrəsi”nə çevrilmiş Azərbaycanda bütün bunları bir dövlət
xadiminin həll etməsi xeyli mürəkkəb və çətin bir iş idi. Yaranmış şərait təcili, düzgün qərarların qəbul edilməsini
və qətiyyətlə həyata keçirilməsini tələb edirdi. Heydər Əliyev ölkəni, dövləti və xalqı bəlalardan qurtararaq
xilaskarlıq missiyasını yerinə yetirdi və 15 iyun Azərbaycan tarixinə qurtuluş kimi daxil oldu. Bəs 15 iyunda
Azərbaycan xalqı nədən xilas oldu?
Azərbaycan xalqı nədən qurtuldu?
15 iyunda Heydər Əliyevin parlament sədri, oktyabr ayında prezident seçilməsi ilə Azərbaycan xalqı,
ilk növbədə, dövlət müstəqilliyini itirmək təhlükəsindən xilas oldu. Çünki həmin vaxt səriştəsiz AXC-Müsavat
iqtidarının yarıtmaz fəaliyyəti ölkəni bütün sahələrdə - siyasi, iqtisadi, milli təhlükəsizlik, mənəvi və başqa
sahələrdə fəlakətə düçar etmişdi. Respublikanın bu ağır vəziyyətindən istfadə edən xarici düşmənlər bəzi daxili
qüvvələrin köməyi ilə öz çirkin məqsədlərini həyata keçirmək astanasında idilər. İkincisi, Azərbaycan xalqı böyük
bir tarixi ləkə və biabırçılıq olan və kandarında dayandığı qardaş qırğınından və vətəndaş müharibəsi
təhlükəsindən qurtuldu. Üçüncüsü, Azərbaycan xalqı müstəqil dövlətçiliyə, firavan gələcəyə olan inamısızlıqdan,
bədbinlikdən və mənəvi-psixoloji böhrandan xilas oldu. Dördüncüsü, Azərbaycan Respublikası xaricdən
dəstəklənən separatizmdən və parçalanmaqdan qurtuldu, öz vahid dövlətini qorumaq imkanı əldə etdi. Beşincisi,
Azərbaycan bütün sahələrdə millətin ümumi səviyyəsindən qat-qat aşağı olan, onun həm iqtisadi, siyasi,
təhlükəsizlik, dövlətçilik, həm də mənəvi tələbatına cavab verə bilməyən və nəhayət, müstəqil Azərbaycan
dövlətinin qarşısında dayanan vəzifələri yerinə yetirməyə qadir olmayan səriştəsiz, səviyyəsiz adamların
hakimiyyətindən xilas oldu. Altıncısı, Azərbaycan xalqı hakimiyyətə Konstitusiyaya zidd yollarla gəlmək, silah
və təzyiqlə hakimiyyət dəyişikliyinə nail olmaq, eksperimentlər ölkəsinə çevrilmək meyillərindən xilas oldu. Qəti
şəkildə bəlli oldu ki, hakimiyyətə gəlməyin yeganə yolu seçkidir.
15 iyundan sonrakı tariximizə qısa baxış
Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ilə müstəqil Azərbaycan dövlətinin və xalqının tarixində
tamamilə yeni bir dövr başladı. Bu, müasir müstəqil milli dövlətin və dövlətçiliyin xilası, möhkəm əsaslarla
qurulmasının başlanması dövrü idi. Hakimiyyətə gəlişi ilə Azərbaycan dövlətini dağılmaqdan, xalqı vətəndaş
müharibəsindən xilas edən Heydər Əliyev ənənəsi olan indiki Azərbaycan dövlətinin qurucusu və memarı oldu.
Azərbaycanda təməlləri möhkəm olan güclü dövlətçilik ənənəsinin əsası qoyuldu. Müasir milli dövlət quruldu.
Dövlətin və millətin inkişafı baxımından bir sıra tarixi əhəmiyyət daşıyan məsələlər həll edildi. Azərbaycan
dövləti 1994-cü ilin may ayının əvvəlllərində NATO-nun Sülh naminə tərəfdaşlıq proqramına qatıldı. Həmin ayda
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında atəşkəs elan edildi.
Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının və dövlətinin tərəqqisi və gələcəyi üçün möhtəşəm bir addım atdı.
Yeni neft strategiyası işlənib hazırlandı və reallaşdırıldı. 1994-cü il sentyabrın 20-də dünyanın bir sıra böyük
ölkələrini təmsil edən transmilli şirkətlərlə "Əsrin müqaviləsi” imzalandı. Heydər Əliyev bir-biri ilə didişən
ölkələri Azərbaycanda əməkdaşlığa dəvət etdi, onları ortaq məxrəcə gətirdi. Bəzi ölkələrdən ərazicə kiçik,
əhalisinin sayına görə az olmasına baxmayaraq, Azərbaycan özündən qat-qat böyük olan dövlətləri bir masa
arxasında oturda bildi. Soruşulur: ərazisi və əhalisi bir neçə il əvvəlki kimi olan Azərbaycanın dünya siyasətində
rolunu artıran, mövqelərini gücləndirən, dünyanın maraq dairəsinə çevirən amillər hansılar idi? Heç şübhəsiz, bu
sualın konkret cavabı vardır: Heydər Əliyevin təkcə daxili siyasət məsələlərini, xalqın psixologiyasını deyil,
dünya işlərini mükəmməl bilməsi, zəkası, uzaqgörənliyi, müdrikliyi, biliyi, bacarığı, qətiyyəti. Heydər Əliyev
təbii sərvət olan neft və qazı Azərbaycanın milli sərvətinə çevirən dövlət xadimi oldu.
Heydər Əliyevin qətiyyəti özünü "Əsrin müqaviləsi” imzalandıqdan sonra baş verən dövlət çevrilişi
cəhdlərinin qarşısının alınmasında aydın şəkildə göstərdi. 1994-cü ilin oktyabr və 1995-ci ilin mart aylarında baş
verən dövlət çevrilişi cəhdləri məhz Heydər Əliyevin yenilməz qətiyyəti, siyasi bacarığı ilə iflasa uğradıldı.
Azərbaycan xalqı qanuni hakimiyyəti müdafiə etdi. Çevrilişlərin qarşısının alınmasının Azərbaycan üçün tarixi
və ibrətamiz əhəmiyyəti oldu. Heydər Əliyev göstərdi ki, Azərbaycan dövlət çevrilişləri üçün sınaq meydanı
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deyildir, ölkədə güclü dövlət hakimiyyəti vardır. Bununla da silahlı yolla hakimiyyətə gəlmək kimi acı təcrübəyə
son qoyuldu.
Silahlı çevriliş cəhdlərinin qarşısının alınması digər bir mühüm məsələnin həllinə kömək etdi.
Azərbaycanda sabitlik və sabaha ümidlər olmadığından xarici ölkələr və donor təşkilatlar Azərbaycana borc
vermirdilər. Dövlət büdcəsində isə vəsait yox idi. Dövlət çevrilişlərinin qarşısı alındıqdan və sabitlik
yaradıldıqdan sonra Azərbaycana investisiya axını başladı.
Yeni neft strategiyası ölkənin inkişafı, güclü dövlət qurulması, Azərbaycan xalqının daha yaxşı
yaşayışını təmin etmək üçün açar oldu. "Əsrin müqaviləsi” Azərbaycanın bütün gələcək inkişafına ciddi təsir
edən, ölkənin tərəqqisinin və vətəndaşın rifah halının yaxşılaşdırılmasına yönələn siyasətin başlıca amillərindən
biri oldu.
Heydər Əliyev Azərbaycan tarixində digər bir mühüm məsələni həll etdi. Azərbaycan dövlət
müstəqilliyini bərpa etsə də, hələ dövlətin Ana Qanunu qəbul edilməmişdi. Bilavasitə onun liderliyi altında 1995ci il noyabrın 12-də referendum yolu ilə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası qəbul edildi və müstəqil
Azərbaycan Respublikası parlamentinə çoxpartiyalı əsasda seçkilər keçirildi. Dünyanın ən demokratik
konstitusiyalarından biri olan Ana Qanunumuzda insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı müddəalarla yanaşı,
Azərbaycan xalqı və dövlətinin gələcəyi ilə bağlı olan fundamental məsələlər də təsbit edildi. Xəzər dənizinin
hüquqi statusunun müyyənləşdirilməsi üstündə gedən mübahisələrdə ədalətə və artıq mövcud olan praktikaya
dayanaraq Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunun ölkə ərazisi olmasının təsbit edilməsi və ölkə ərazisinin yalnız
ümumxalq referendumu yolu ilə dəyişdirilməsinin mümkün olması Ermənistanın təcavüzünün davam etdiyi bir
şəraitdə tarixi əhəmiyyət daşıyan bir addım idi. Bununla da müstəqil Azərbaycan dövlətinin ilk Konstitusiyasının
memarı olan Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan Respublikası dövlətinin gələcəyini müəyyənləşdirən bir dövlət
xadimi oldu.
Milli Məclisə seçkilərin keçirilməsi ilə yaxın keçmişin acı parlament təcrübəsi artıq tarixin arxivinə
verildi. Parlament çevrilişlər və dövlət əleyhinə yönələn fəaliyyətləri müdafiə edən deyil, müstəqil dövlət
quruculuğunda xüsusi yeri olan bir orqana çevrildi.
Milli iqtisadiyyatın yenidən, azad bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun qurulması üçün addımlar
atıldı. İqtisadiyyatda liberallaşma genişləndi. İslahatlara başlanıldı. Özəlləşdirilmə həyata keçirildi.
Sabitlik bərqərar edildikdən sonra ölkədə vətəndaş cəmiyyətinə keçid baş verdi. Ölkənin
demokratikləşdirilməsi istiqamətində islahatlar aparıldı. Çoxpartiyalı sistemin əsasları möhkəmləndirildi.
Vətəndaş cəmiyyəti, hüquqi dövlət quruculuğu sahəsində ciddi tədbirlər həyata keçirildi.
Heydər Əliyev Azərbaycan tarixində böyük əhəmiyyət daşıyan bir addım atdı. Ölkədə ölüm hökmü ləğv
edildi.
Azərbaycanın hərb sistemi quruldu. Ölkəni xarici təcavüzdən qorumağa qadir olan güclü ordu
formalaşdırıldı. Hərbi-sənaye kompleksi qurulmağa başlandı.
Heydər Əliyev milli ideyaları milli ideologiya olaraq sistemləşdirdi və formalaşdırdı. O, bütün ölkə
vətəndaşlarını birləşdirən azərbaycançılıq ideologiyasının əsaslarını işləyib hazırlayaraq həyata keçirdi, etnik
millətçiliyə dayanan yanaşmadan imtina edərək, bütün vətəndaşların şəxsiyyət vərəqəsində "Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı” yazmağın təşəbbüskarı və onu reallaşdıran dövlət xadimi olaraq siyasi milliyyətçiliyə,
dövlət-millət anlayışına keçidin banisi oldu. Bu, Azərbaycan tarixində görünməmiş nəhəng bir fəaliyyət və bir ilk
idi.
Heydər Əliyevin rəhbərliyi və yürütdüyü siyasət nəticəsində Azərbaycanın müstəqilliyi tarixində ilk
dəfə sabitsizlikdən, anarxiyadan sabitliyə, qarışıqlıqdan demokratiyaya, ağır həyat şəraitindən firavan yaşayışa
keçid baş verdi. Azərbaycan xalqının sabaha və özünə inamı artdı.
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı üçün yeni imkanlar yaradıldı. Dünya ölkələri ilə mədəniyyət
sahəsində əlaqələr genişləndirildi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tariximizdə ilk dəfə olaraq xaricdə yaşayan həmvətənlərlə işin
qurulması və reallaşdırılması üçün müvafiq dövlət komitəsi yaratdı, soydaşlarımızla əlaqələr genişləndirildi.
Azərbaycan Respublikası dövləti onların qürur mənbəyinə çevrildi.
Dövlətin beynəlxalq əlaqələri və xarici siyasəti sahəsində mühüm addımlar atıldı. Heydər Əliyev
Azərbaycan Respublikası dövlətinin xarici siyasət strategiyasını müəyyənləşdirdi və reallaşdırmağa başladı.
Azərbaycan dövlətinin maraqlarını ciddi şəkildə qoruyan tarazlaşdırılmış xarici siyasət xətti yürüdülməyə
başlandı. Azərbaycanın strateji müttəfiqləri, strateji tərəfdaşları, ortaqları, qonşuları dəqiqləşdirildi.
Müxtəlif neft boru kəmərləri işə salındı və ya təməli qoyuldu. Azərbaycanın xarici ölkələrdən enerji
asılılığına son qoyuldu. Bakı - Novorossiysk şimal, Bakı - Supsa ilkin qərb, Bakı - Tbilisi - Ceyhan əsas ixrac neft
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boru, Bakı - Tbilisi - Ərzurum qaz boru kəmərlərinin əsası qoyuldu. Bu çoxşaxəli boru kəmərləri layihələri təkcə
iqtisadi deyil, eyni zamanda Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq mövqelərini möhkəmləndirən, müstəqilliyini
gücləndirən, xalqın maddi rifah halını və mənəvi-psixoloji ruhunu yüksəldən amillər oldular.
Heydər Əliyevin səyləri ilə böyük İpək yolunun bərpası həyata keçirildi. Şərqlə Qərbi birləşdirən, təkcə
iqtisadi-ticarət deyil, eyni zamanda böyük siyasi və strateji əhəmiyyət daşıyan TRASEKA proqramı reallaşdırıldı.
Dünya ticarət yolları üzərində əlaqələndirici qovşaq ölkələrdən biri olan Azərbaycanı dünyanın mərkəzlərindən
birinə çevirəcək Bakı-Tbilisi - Qars dəmiryolu layihəsi ideyası və onun həyata keçirilməsi üçün hazırlıqlara
başlanılması da müstəsna tarixi əhəmiyyət daşıyan hadisə idi.
Azərbaycanın beynəlxalq mövqeləri möhkəmləndi. Avropa ilə Asiyanın qovşağında yerləşən
Azərbaycanın əhəmiyyəti artdı, Şərqlə Qərb arasında etibarlı körpü rolunu oynamağa başladı.
Problemlər necə həll edildi?
Azərbaycan dövlətinin dağılmasının və ölkənin parçalanmasının qarşısını Heydər Əliyev xalqa
arxalanaraq topsuz-tüfəngsiz, qan tökmədən, böyük uzaqgörənliklə, müdrikcəsinə aldı. Xalq ona etibar etdi və
inandı. Problemlərin həllində Heydər Əliyev şəxsiyyəti amili və liderlik keyfiyyəti müstəsna rol oynadı.
Separatçıların qadınlar tərəfindən vedrələrlə qovulması ilə gələcəkdə bu xülyaya düşənlərə yaxşı dərs verildi.
Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində Azərbaycanda dövlət möhkəmləndirildi, ölkə müasirləşmə üçün
hazırlandı. Yaxın illərin təcrübəsi sübut edir ki, yeni müstəqil dövlətlərdə hələ dərin ənənələr formalaşmadığından
mürəkkəb anlarda problemlər yaranır. Ona görə də həmin ölkələrdə dövlət rəhbərinin şəxsiyyəti və bacarığı
müstəsna aparıcı amillərdən biridir. Bu baxımdan görkəmli dövlət və siyasət adamı İlham Əliyevin 2003-cü ildə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilməsi Heydər Əliyev siyasətinin davam etdirilməsinə tərəfdar olan
xalqın şansı oldu. Nə üçün?
Ənənə davam edir və ya Azərbaycan xalqının şansı
Seçicilərin böyük əksəriyyətinin səsi ilə İlham Əliyevin Prezident seçilməsi sayəsində Azərbaycan
dövlətçiliyi və xalqının tarixində yeni bir keyfiyyət mərhələsi başladı. Bu, Azərbaycan Respublikasının
müasirləşməsi və onun tərkib hissəsi olan modernləşdirilməsidir. 2003-2020-ci illərdə o zamana qədərki
tariximizdə görünməmiş bir sıra ilklərə imza atıldı. Ölkədə iqtisadi yüksəliş baş verdi. Azərbaycan rəqabətə
davamlı bir ölkə oldu. Azərbaycan borc alan ölkədən borc verən ölkəyə çevrildi. Yeni iş yerləri açıldı. Xalqın
həyat şəraiti yaxşılaşdı. Ölkədə yeni texnologiyalar tətbiq edildi. Hərbi-sənayə kompleksi yaradıldı. Azərbaycan
beynəlxalq silah satış sərgi-yarmarkalarının iştirakçısı oldu. Azərbaycan Ordusu dünyanın 50 ən qabaqcıl
ordularının cərgəsində yer aldı. Xalqın özünəinamı artdı və milli ruhu yüksəldi. Tolerantlığın hakim olduğu
Azərbaycan model bir ölkə halına gəldi. Azərbaycan dövləti ərazisində hərbi baza və obyekt saxlamayan bir ölkə
oldu. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin planetar təfəkkürü və yürütdüyü siyasət sayəsində
ölkəmizin BMT Təhlükəszilik Şurasına üzv seçilməsi ilə tariximizdə qürurverici bir ilk yaşandı. Dövlət başçısının
Təhlükəsizlik Şurasının iclasına sədrlik etməsi, dünya problemlərini gündəliyə gətirərək mümkün həlli yollarını
göstərməsi diplomatiya tariximizin ən parlaq səhifələrindən biri idi. Azərbaycan enerji, nəqliyyat və informasiya
təhlükəsizliyini təmin etdi. Kosmos klubunun üzvü olmaqla tariximizə yeni bir ilk yazıldı. "Eurovizion”
yarışmasının ilk dəfə olaraq Azərbaycanda mükəmməl bir şəkildə keçirilməsi ilə ölkəmizin xəritədə axtarılmasına
son qoyulması tariximizin mühüm hadisələrindən biridir. İlk Avropa oyunları keçirildi. 2016-cı ilin aprelində
uğurlu hərbi əməliyyat nəticəsində işğal altındakı ərazilərin bir hissəsi düşməndən azad edildi. TAP və TANAP
layihələrinin həyata keçirilməsi dövlətimizin beynəlxalq əhəmiyyətini artırdı.
İbrət dərsləri
15 iyun tarixindən ibrət alınası bir çox məsələlər vardır. Hər şeydən əvvəl, demokratiyanı bərqərar etmək
üçün, ilk növbədə, dövlət olmalıdır. Zəif dövlət və anarxiya olan yerdə demokratik cəmiyyət qurmaq olmaz.
Anarxiya, xaos və başıpozuqluq demokratiya ilə ziddiyyət təşkil edir. İkincisi, xalq öz taleyini və onu idarə edən
hakimiyyət sükanını heç bir zaman naşı, populist adamlara, millət-dövlət maraqlarını düzgün müəyyənləşdirə
bilməyən, çətin anlarda qaçıb gizlənən şəxslərə etibar etməməlidir. Sabitlik güclü dövlətin, tərəqqinin, rifahın və
demokratiyanın təməlidir. Sabitlik olmasa, xalq heç vaxt rahat yaşaya bilməz. Xalq əgər bunları istəyirsə, heç
şübhəsiz istəyir, onda heç bir zaman anarxiyaya, hakimiyyətə küçədən gəlmək cəhdlərinə yol verməməlidir.
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Üçüncüsü, hakimiyyət ilə xalq arasında sıx birlik, hakimiyyətin qanadları arasında faydalı əməkdaşlıq daim
qorunmalıdır. Dördüncüsü, fikir müxtəlifliyinin və ziddiyyətlərin mövcud olması demokratik cəmiyyətlərə xas
bir əlamət olduğundan onlar qarşıdurmalara, toqquşmalara gətirməməlidir. İdeyaların hansının daha çox fayda
verməsi əsas götürülərək problemlərin həll edilməsi ölkəni tərəqqiyə aparar.
Heç şübhəsiz, bundan sonra min illər keçəcək, Azərbaycan xalqı və dövləti mövcud olduqca, dövlətimizi
güclü və qüdrətli etmək istəyən, qarşıya çıxan problemləri həll etməyə çalışan rəhbərlər daim Heydər Əliyevin
milli dövlətçilik və siyasi milliyyətçilik irsinə müraciət edəcəklər. Beləliklə, əbədiyyən Azərbaycan xalqı və
dövləti durduqca, Heydər Əliyev, onun milli dövlətçiliyə dair nəzəri irsi və praktik təcrübəsi də daim
yaşayacaqdır.
Azərbaycan. - 2020.- 14 iyun. - № 113. - S. 3.
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Milli Qurtuluşdan başlayan böyük yol
Mübariz QURBANLI,
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri, Yeni Azərbaycan Partiyası İcra katibinin
müavini
15 İyun Milli Qurtuluş Günü xalqımızın tarixinin parlaq səhifələrindən birini təşkil edir. Bu bayram
şərəfli və mənalı ömür yolunu müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurulmasına, onun dünya ölkələri arasında layiqli
yer tutmasına, xalqımızın xoşbəxt və firavan həyat şəraitində yaşamasına həsr etmiş Ümummilli Lider Heydər
Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Milli Qurtuluşa nail olunması prosesi respublikamızın sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi, mənəvi-mədəni
böhranla və vətəndaş müharibəsi təhlükəsi ilə üzləşməsi kimi ağır sınaqlardan keçmişdir.
Azərbaycanın dünyada və keçmiş SSRİ-də gedən proseslərin nəticəsində yenidən dövlət müstəqilliyi
əldə etməsinin ilk illərində hakimiyyətdə olan qüvvələr xalqımızın taleyüklü problemlərinin həllinə biganə
yanaşmış, Ermənistanın hərbi təcavüzünün qarşısını almaq üçün vahid komandanlığa tabe olan milli ordu
yaratmaq əvəzinə, qanunsuz silahlı dəstələrin fəaliyyətinə rəvac vermiş, cəmiyyəti xaos və qarşıdurmalarla üzüzə qoymuşdur. Xüsusilə, qanunsuz yolla hakimiyyəti zəbt etmiş AXC-Müsavat cütlüyünün cəmiyyəti böhran
girdabına sürükləməsi, Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzünün qarşısının alınmasında acizlik göstərməsi,
respublikanın şimal və cənub bölgələrində etnik separatizmin güclənməsi xalqımızın kəskin narazılığına səbəb
oldu. Əhalinin bütün təbəqələrini təmsil edən vətənpərvər insanlar yaranmış ağır və mürəkkəb vəziyyətdən çıxış
yolunu həmin dövrdə Naxçıvan Ali Məclisinin Sədri olan görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin Azərbaycana
rəhbərlik etməsində görür və bu məqsədlə müxtəlif təşəbbüslərlə çıxış edirdilər. 1993-cü il iyunun 4-də
Azərbaycan vətəndaş müharibəsi təhlükəsi ilə üz-üzə qalanda AXC-Müsavat cütlüyü həm xalqımızın israrlı
tələbini, həm də özünün acınacaqlı aqibətini nəzərə alaraq Heydər Əliyevi Bakıya dəvət etmək məcburiyyətində
qaldı.
Parlamentin 1993-cü il iyunun 15-də keçirilən iclasında Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali
Sovetinin sədri seçildi və bu hadisə xalqımızın tarixinə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil oldu. Heydər Əliyev Ali
Sovetin Sədri, sonra isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olarkən müstəqil dövlət quruculuğu yolunda
uzaqgörən və qətiyyətli siyasət aparmağa başladı.
Sosial-iqtisadi inkişaf, müstəqil dövlətin hüquqi-siyasi əsaslarının formalaşdırılması, ordu
quruculuğu
Heydər Əliyev dövlət müstəqilliyinə qarşı yönəlmiş daxili və xarici təhdidlərin, Ermənistanın işğalçılıq
siyasətinin qarşısının alınması üçün ilk növbədə ictimai-siyasi sabitliyin bərqərar olması istiqamətində mühüm
addımlar atdı. Bu məqsədlə Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi quruluşuna qarşı yönəlmiş təxribatçı
hərəkətlərin, dövlət çevrilişi cəhdlərinin, etnik-separatizmin (Qondarma "Talış-Muğan Respublikası”, "Sadval”)
qarşısı alındı, vətəndaş həmrəyliyinin yaradılması müstəqil dövlət quruculuğunda tarixi uğurların əldə
olunmasında böyük əhəmiyyət daşıdı. Heydər Əliyev həmin dövrü xarakterizə edərək bildirmişdir: "İndi
respublikanın böhran vəziyyətində - iqtisadi böhran, ictimai-siyasi böhran, eyni zamanda ağır müharibə
vəziyyətində hamımız birgə çalışmalı, birgə fəaliyyət göstərməli, həmrəylik - vətəndaş həmrəyliyi, milli
həmrəylik nümayiş etdirməliyik. Mən bu həmrəyliyin yaranması üçün əlimdən gələni əsirgəməyəcəyəm”.
1995-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası qəbul edildi və ali sənəddə xalqın dövlət
hakimiyyətinin yeganə mənbəyi olduğu, dövlətin demokratik, hüquqi və dünyəvi xarakter daşıdığı kimi əsas
prinsiplər öz əksini tapdı. Hüquqi dövlət quruculuğu sahəsində islahatların aparılması qanunun aliliyi, insan hüquq
və azadlıqlarının təmin olunması, eyni zamanda vətəndaşların müstəqil dövlətçilik ətrafında birləşməsi üçün geniş
imkanlar yaratdı. Konstitusiyanın qəbulundan sonra cəmiyyətin bütün sahələrində islahatların həyata
keçirilməsinin vacibliyini qeyd edən Heydər Əliyev demişdir: "Bizim strateji kursumuz dünya iqtisadi birliyi ilə
sıx inteqrasiya edən, bazar iqtisadiyyatına əsaslanan, müstəqil, demokratik hüquqi dövlət qurmaqdır. Buna uyğun
olaraq biz artıq konkret nəticələr vermiş olan genişmiqyaslı siyasi və iqtisadi islahatlar həyata keçiririk”. Müstəqil
dövlət quruculuğunun tərkib hissəsi kimi demokratik siyasi sistemin və bazar iqtisadiyyatının inkişafı sahəsində
mühüm işlər görüldü. İctimai-siyasi sabitliyin bərqərar olması siyasi, iqtisadi, milli, dini münasibətlərin
demokratik prinsiplər əsasında formalaşması üçün əlverişli şərait yaratdı. Demokratiyanın inkişafında söz və
mətbuat azadlığının oynadığı rola mühüm əhəmiyyət verildi, onun təmin olunması üçün ardıcıl siyasət aparıldı.
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Bunun ən parlaq nümunəsi Heydər Əliyevin 1998-ci il 6 avqust tarixli "Azərbaycan Respublikasında söz, fikir və
mətbuat azadlığının təmin edilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” fərmanı ilə Azərbaycanda KİV üzərindən
dövlət senzurasının götürülməsi oldu.
Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinə keçidin səmərəli
mexanizmini formalaşdırmaq üçün dünyanın inkişaf etmiş dövlətlərinin iqtisadi təcrübələri nəzərə alınaraq strateji
vəzifələr müəyyən olundu. 1993-1997-ci illərdə sosial-iqtisadi böhran aradan qaldırıldı, Azərbaycan
iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyanın əsasları yaradıldı. 1998-2003-cü illərdə isə iqtisadiyyatın
müxtəlif sahələrini nəzərdə tutan dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi ilə bazar iqtisadiyyatının əsasları
möhkəmləndi, onun davamlı inkişafına nail olundu və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası sürətləndi. Azərbaycan
iqtisadi inkişafın artım sürətinə görə postsovet respublikaları arasında qabaqcıl mövqe tutmağa başladı.
İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrini əhatə edən islahatların nəticəsində əsas makroiqtisadi göstərici olan ümumi
daxili məhsulun həcmi ildən-ilə artdı. Əlverişli biznes mühitinin yaradılması ölkəmizə xarici investisiya
qoyuluşunu sürətləndirdi. Keçmiş SSRİ məkanında ilk dəfə olaraq respublikamızın aqrar sektorunda islahatların
aparılması ilə torpaq əsl sahibinə - kəndliyə qaytarıldı.
Heydər Əliyev ölkəmizin təhlükəsizliyini və müdafiəsini təmin etmək qabiliyyətinə malik olan
Azərbaycan Ordusunun formalaşdırılması yönündə fəal siyasət apardı. Qoşun hissələri keçmiş hakimiyyətlərdən
miras qalmış təxribatçı-siyasi ünsürlərdən təmizləndi və möhkəm nizam-intizamı, yüksək döyüş ruhu ilə seçilən,
düşmənə sarsıdıcı zərbə vurmağa qadir olan Milli Ordunun yaradılması xalqımızda böyük qurur hissi doğurdu.
Ali hərbi təhsilli komandir və qərargah zabitlərinin, hərbi elmi işçilərin hazırlanması, onların ixtisasının
artırılması, hərbi iş sahəsində elmi tədqiqatların aparılması üçün Heydər Əliyevin 1999-cu il 20 fevral tarixli
fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası yaradıldı.
Milli-mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanılması və azərbaycançılıq ideyası
Ulu Öndər Heydər Əliyevin apardığı siyasətin nəticəsində milli-mənəvi dəyərlərin, elm, təhsil,
mədəniyyət və incəsənətin inkişafında dönüş mərhələsi başladı. Milli ideologiya səviyyəsinə qaldırılan
azərbaycançılıq məfkurəsi ölkəmizdəki müxtəlif xalqların, dini konfessiyaların nümayəndələrinin vətəndaş
həmrəyliyi şəraitində yaşamasında tarixi-siyasi əhəmiyyət daşıdı. Milli mənlik şüuru inkişaf etdi, xalqımızın öz
tarixini dərindən öyrənməsi üçün əlverişli şərait yarandı. Heydər Əliyev milli-mənəvi dəyərlərin (adət-ənənələr,
din, dil, mədəniyyət və s.) azərbaycançılıq məfkurəsi əsasında inkişafına nail olmuş və bununla bağlı bildirmişdir:
"Hər bir azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə görə qürur hissi keçirməlidir və biz Azərbaycançılığı - Azərbaycan
dilini, mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini yaşatmalıyıq”. 2001-ci il noyabrın 9-10-da
Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayının keçirilməsi xaricdə yaşayan soydaşlarımız arasında milli-mənəvi
dəyərlərin təbliğində mühüm rol oynadı.
Heydər Əliyevin apardığı siyasət etnik mənsubiyyəti, dini baxışları və adət-ənənələrindən asılı
olmayaraq bütün ölkə vətəndaşları tərəfindən dəstəkləndi. Demokratik şərait müxtəlif dini dəyərlərin bir-biri ilə
yanaşı mövcud olması, vicdan azadlığı və dini etiqad sərbəstliyinin ictimai həyatda özünə mühüm yer tutmasını
təmin etdi. Azərbaycandakı bütün dini konfessiyalar və azsaylı xalqlar multikulturalizmin inkişafı, dostluq və
humanizm prinsiplərinin öz təsdiqini tapması, vətəndaş həmrəyliyinin möhkəmlənməsində və ictimai-siyasi
sabitliyin təmin olunmasında yaxından iştirak etməyə başladılar. Müxtəlif tarixi dövrlərdə daxili və xarici siyasi
dairələrin Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə qarşı yönəlmiş cinayətkar əməllərinə respublikamızda yaşayan
azsaylı xalqların, dini konfessiyaların nümayəndələri kəskin etirazlarını bildirdilər. Dini fəaliyyət sahəsində
dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi, müxtəlif dini etiqadları təmsil edən dini qurumlar arasında qarşılıqlı hörmət,
anlaşma və dözümlülük mühitinin möhkəmlənməsi, dini radikalizm və ekstremizmin, dini zəmində qarşıdurma
və ayrı-seçkilik hallarının qarşısının alınması məqsədilə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin 2001-ci il 21
iyun tarixli fərmanı ilə Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi yaradıldı. Ulu Öndərin hakimiyyəti dövründə
xeyli sayda qədim dini ocaqlar və müqəddəs yerlər təmir-bərpa edilmiş, yaxud yenidən qurulmuşdur.
Milli maraqları ifadə edən xarici siyasət, nəqliyyat-enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması
Heydər Əliyev Azərbaycanın xarici siyasətini beynəlxalq hüquqi normalar, dövlətlərin suverenliyinə və
ərazi bütövlüyünə hörmət, daxili işlərinə müdaxilə edilməməsi kimi prinsiplər əsasında qurmuşdur. Xarici siyasət
aparılarkən Azərbaycanın geosiyasi vəziyyəti, onun dünya ölkələri ilə ayrı-ayrılıqda və çoxtərəfli formatda
münasibətlərinin xüsusiyyətləri nəzərə alınmışdır. Regional və beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələr möhkəmlənmiş
81

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

və xalqımızın mənafeyi naminə onların imkanlarından istifadə olunmuşdur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı,
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Şurası, Avropa İttifaqı, Müstəqil Dövlətlər Birliyi,
GUAM, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, NATO və digər nüfuzlu
qurumlarla Azərbaycanın əlaqələri möhkəmlənmişdir.
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə nail olmaq Heydər Əliyevin apardığı
xarici siyasətin əsas istiqamətlərindən birini təşkil etmişdir. Ümummilli Lider BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822,
853, 874 və 884 saylı qətnamələr qəbul etməsinə nail olmuş, münaqişə ilə bağlı Azərbaycanın prinsipial
mövqeyini dəfələrlə BMT, ATƏT, Avropa Şurası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Müstəqil Dövlətlər Birliyi və digər
təşkilatların tribunalarından səsləndirmiş, beynəlxalq birliyi problemin aradan qaldırılması üçün fəallıq
göstərməyə çağırmışdır.
ATƏT-in 1996-cı il 2-4 dekabr tarixlərində Portuqaliyanın paytaxtı Lissabon şəhərində keçirilmiş
Sammitində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınmasının baza formulu müəyyən
edildi. Ermənistan istisna olmaqla, ATƏT-in üzvü olan 53 Avropa dövləti münaqişənin həlli üçün xalqımızın milli
mənafeyinə uyğun olan prinsipləri (Azərbaycan Respublikasının və Ermənistan Respublikasının ərazi bütövlüyü,
Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağa yüksək muxtariyyət statusunun verilməsi, Dağlıq Qarabağın bütün
əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi) dəstəklədi. Qeyd edək ki, BMT və ATƏT-lə yanaşı, Avropa Şurası
və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) kimi qurumlar da Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
dövlətlərin sərhədlərinin toxunulmazlığı çərçivəsində həllinə tərəfdar olduqlarını bildirmişlər. Qeyd edək ki, İƏT
Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüz faktını tanıyan ilk beynəlxalq qurumdur. 1993-cü il aprel ayının 25-29da İƏT-in Xarici İşlər nazirlərinin Pakistan İslam Respublikasının Kəraçi şəhərində keçirilmiş 21-ci konfransında
qəbul edilmiş Qətnamədə Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərindən təcili çıxması
tələb olunmuşdur.
Heydər Əliyev Azərbaycanın zəngin təbii sərvətlərindən dövlət müstəqilliyinin möhkəmlənməsi üçün
istifadə olunması və əhalinin sosial rifah halının yüksəlməsi məqsədilə yeni neft strategiyasının əsasını
qoymuşdur. 1994-cü il sentyabrın 20-də Azərbaycanla dünyanın nüfuzlu neft şirkətləri arasında "Əsrin
müqaviləsi”nin imzalanması xalqımızın təbii sərvətləri üzərində həqiqi sahiblik hüququnun təmin edilməsində
böyük tarixi hadisə oldu. Müqavilə çərçivəsində regional və beynəlxalq əhəmiyyət daşıyan enerji layihələrinin
həyata keçirilməsinə başlanması Azərbaycanın dünya birliyində nüfuzunu artırdı. 1996-cı ildə BakıNovorossiysk, 1999-cu ildə isə Bakı-Supsa ixrac neft kəmərləri istifadəyə verildi, 1999-cu ildə Azərbaycan
neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri vasitəsilə nəql edilməsinə dair Saziş imzalandı. "Əsrin
müqaviləsi” ölkəmizlə Qərb dövlətləri və beynəlxalq maliyyə qurumları arasındakı münasibətləri
möhkəmləndirdi.
Azərbaycan beynəlxalq əhəmiyyət daşıyan nəqliyyat dəhlizləri ilə bağlı layihələrə fəal şəkildə
qoşulmuşdur. Məsələn, Avropa İttifaqının dəstəyi ilə həyata keçirilən və tarixi İpək yolunun bərpasını nəzərdə
tutan "TRASEKA” layihəsinin reallaşmasında ölkəmiz yaxından iştirak etmişdir. Heydər Əliyevin təşəbbüsü,
Avropa Birliyi Komissiyası və "TRASEKA” proqramının iştirakçısı olan ölkələrin birgə qərarı ilə 1998-ci il
sentyabrın 8-9-da Bakıda tarixi İpək yolunun bərpasına həsr edilmiş beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. 32 ölkənin
və 13 beynəlxalq təşkilatın səlahiyyətli nümayəndələrinin iştirak etdiyi tədbirdə "Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat
dəhlizinin inkişaf etdirilməsi üzrə beynəlxalq nəqliyyat haqqında çoxtərəfli əsas Saziş” imzalanmışdır.
Siyasi kursda varisliyin davam etdirilməsi
Milli Qurtuluş Günündən başlayan yolu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev uğurla davam etdirir və
onun apardığı siyasətin nəticəsində ölkəmiz keçid dövrünü başa vurub, hüquqi, demokratik dövlət və vətəndaş
cəmiyyətinin, bazar iqtisadiyyatının inkişafı sahəsində mühüm addımlar atılır. Prezident İlham Əliyevin siyasəti
xalqımızın maraqlarını özündə əks etdirərək Azərbaycanın siyasi-iqtisadi, mədəni potensialına əsaslanır və müasir
dövrün çağırışlarına cavab verir. Dinamik və innovasiya yönümlü milli iqtisadiyyatın inkişafı, sosial, humanitar
və digər sahələrdə böyük nailiyyətlər əldə etməsi Azərbaycanın dünya birliyində nüfuzunu artırır. Xalqımızın
milli-mənəvi və multikultural dəyərlərinin, müstəqil dövlətçilik tarixinin və görkəmli şəxsiyyətlərin
yaradıcılığının təbliği, iqtisadiyyat, sənaye, kənd təsərrüfatı, idman və digər sahələrin inkişafı üçün Prezident
İlham Əliyevin sərəncamları ilə Azərbaycanda 2007-ci il "Gənclər ili”, 2009-cu il "Uşaq ili”, 2010-cu il
"Ekologiya ili, 2011-ci il "Turizm ili”, 2012-ci il "İdman ili”, 2013-cü il "İnformasiya-kommunikasiya
texnologiyaları ili”, 2014-cü il "Sənaye ili”, 2015-ci il "Kənd təsərrüfatı ili”, 2016-cı il "Multikulturalizm ili”,
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2017-ci il "İslam Həmrəyliyi ili”, 2018-ci il "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili”, 2019-cu il "Nəsimi ili”, 2020ci il isə "Könüllülər ili” elan edilmişdir.
Əhalinin rifahına xidmət edən sosial-iqtisadi və elmi inkişaf
Neft strategiyasının həyata keçirilməsi nəticəsində əldə olunmuş nailiyyətlər və qeyri-neft sektorunun
inkişafı, işsizlik və yoxsulluğun səviyyəsinin aşağı salınması istiqamətində görülən işlər xalqımızın sosial
rifahının yüksəlməsinə mühüm təsir göstərir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafını nəzərdə tutan çoxsaylı dövlət
proqramlarının həyata keçirilməsi nəticəsində infrastruktur təminatı yaxşılaşır, sahibkarlığın inkişafına təkan
verilir, əhalinin məşğulluq səviyyəsi yüksəlir. Azərbaycanda sosial-iqtisadi islahatların uğurla aparılması
dünyanın bir çox nüfuzlu iqtisadi-maliyyə mərkəzlərinin hesabatlarında da öz əksini tapır. Dünya Bankı,
Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya İqtisadi Forumu, "Moodys”, "Fitch Raitings”, "Standard and Poors” kimi
qurumlar Azərbaycanın dünyada ən yüksək iqtisadi artıma malik olduğunu qeyd etmişlər. Məsələn, Davos Dünya
İqtisadi Forumunun 2017-ci ilə dair hesabatına görə, ölkəmizin iqtisadiyyatı rəqabət qabiliyyəti parametri üzrə
dünya miqyasında 35-ci, ümumi infrastrukturun inkişaf göstəricisi üzrə 26-cı yeri tutmuşdur. Forumun 2017-ci
ilə dair "İnklüziv inkişaf indeksi” adlı illik hesabatında Azərbaycan inkişaf etməkdə olan 80 dövlət arasında 3-cü
yerə yüksəlmişdir. Dünya Bankının "Doing Business 2019” hesabatında Azərbaycan 10 ən islahatçı dövlət
siyahısında yer tutaraq, 2018-ci ildə dünyanın ən çox islahat aparan ölkəsi elan edilmişdir. Hesabatda ölkəmiz
2017-ci illə müqayisədə 32 pillə irəliləmiş, 190 ölkə arasında 25-ci yeri tutmuş, MDB ölkələri arasında lider
mövqeyə malik olmuşdur. Azərbaycan iqtisadiyyatının neftdən və xarici kapitaldan asılılığı kəskin şəkildə
azalmış, ümumi daxili məhsulda qeyri-neft sektorunun həcmi artmış, xeyli sayda yerli sənaye, emal və ərzaq
istehsalı müəssisələri fəaliyyətə başlamışdır.
Sosial-iqtisadi inkişafa uyğun olaraq, elmi fəaliyyət sahəsində də ardıcıl dövlət siyasəti həyata keçirilir.
Ölkəmizin elmi prioritetləri dünya elminin inkişaf istiqamətləri ilə uyğunlaşdırılır. Prezident İlham Əliyevin "Neft
kapitalını insan kapitalına çevirməliyik!” çağırışı ilə təbii resurslara əsaslanan iqtisadiyyatdan biliklər
iqtisadiyyatına keçidin təmin olunması ölkəmizin strateji hədəflərindən biridir. 2013-cü ildə Azərbaycanın ilk
telekommunikasiya peyki "Azerspace-1”, 2014-cü ildə 2-ci - Yer səthini müşahidə edən "Azersky” peyki, 2018ci ilin sentyabrında isə "Azerspace-2” orbitə çıxarılmışdır. Prezident İlham Əliyev ilk peykin orbitə buraxılmasını
müstəqillik dövründə Azərbaycanın ən böyük uğurlarından biri kimi qiymətləndirmişdir.
Vətəndaş cəmiyyətinin və multikultural dəyərlərin inkişafı
Ölkəmizdə vətəndaş cəmiyyəti institutlarının (siyasi partiyalar, QHT-lər, KİV) ictimai həyatda rolu artır,
onların irəli sürdükləri əsaslandırılmış təklif və tövsiyələrə dövlət orqanları diqqətlə yanaşırlar. Hazırda
Azərbaycanda 59 siyasi partiya, 4 minə yaxın qeyri-hökumət təşkilatı dövlət qeydiyyatından keçmişdir. Ölkə üzrə
KİV-in ümumi sayı 5 mindən çoxdur. Siyasi partiyalar, QHT-lər və KİV prezident, parlament və bələdiyyə
seçkilərində, ümummilli əhəmiyyət daşıyan məsələlərin müzakirəsində yaxından iştirak edir, ictimai rəyin
formalaşmasına mühüm təsir göstərirlər.
Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların, dini konfessiyaların hüquqlarının təmin olunması, onların dinimədəni dəyərlərinin qorunub saxlanılması dövlət siyasətinin əsas məqsədlərindən biridir. Prezident İlham Əliyev
bununla bağlı demişdir: "Azərbaycan ölkədə yaşayan bütün xalqların doğma vətənidir. Azərbaycan çoxmillətli
ölkədir. Burada müxtəlif dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi yaşayırlar. Azərbaycanda nə milli, nə dini zəmində
heç vaxt problem olmamışdır və olmayacaqdır. Bu, bizim strateji xəttimizdir. Azərbaycanda bütün xalqlar, bütün
dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi yaşayırlar”. Ölkəmizdə 941 dini qurum qeydiyyatdan keçmişdir ki, onların
906-sı islam, 35-i isə qeyri-islam təmayüllüdür. Respublika ərazisində 2250 məscid mövcuddur, 14 kilsə, 7
sinaqoq, 748 pir və ziyarətgah fəaliyyət göstərir. Azərbaycandakı multikultural mühit müxtəlif dinlərin və
mədəniyyətlərin yanaşı yaşaması, ictimai-siyasi sabitliyin möhkəmlənməsi, dövlətin bütün sahələrini əhatə edən
davamlı inkişafın təmin olunması üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Müxtəlif millətlər və xalqlar arasındakı
qarşılıqlı inam, hörmət hissi vətəndaş həmrəyliyini möhkəmləndirir. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2016cı il Azərbaycanda "Multikulturalizm ili” elan edilmişdir ki, bu da dövlət siyasətində tolerantlığa böyük diqqət
yetirildiyinin bariz sübutudur. Dini konfessiyaların fəaliyyəti üçün hərtərəfli şəraitin yaradılması, mənəvi
dəyərlərin qorunması və inkişafı, bu sahəyə dövlət dəstəyinin təmin olunması məqsədilə Prezident İlham Əliyevin
2017-ci il 10 oktyabr tarixli fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin
tabeliyində Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu yaradılmışdır.
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Ümummilli Lider Heydər Əliyevin ideyalarının həyata keçirilməsində onun adını daşıyan fondun
xidmətləri xüsusi qeyd edilməlidir. Heydər Əliyev Fondu çoxşaxəli fəaliyyəti ilə sosial-iqtisadi və mədənihumanitar sahələrin inkişafında yaxından iştirak edir. Fondun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə elm,
təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, sosial məsələlər, idman, ətraf mühitin qorunması və informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarının inkişafı sahəsində həyata keçirilən layihələri xalqımız böyük rəğbət hissi ilə qarşılayır. Fond
milli birliyin möhkəmlənməsində, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında, mənəvi-əxlaqi dəyərlərin qorunmasında
mühüm işlər görür. Azərbaycanın qeyri-maddi mədəniyyət nümunələrinin UNESKO-nun siyahısına daxil
olunmasında Heydər Əliyev Fondunun göstərdiyi fəaliyyət tarixi əhəmiyyət daşıyır. Milli-mənəvi dəyərlərin
dünyada təbliği sahəsində fondun reallaşdırdığı layihələr xalqımızın qədim mədəniyyət nümunələrini ermənilərin
öz adlarına çıxması kimi mənfur niyyətlərinin qarşısını alır. Mədəniyyətlərarası dialoqun və tolerant ənənələrin
inkişaf etdirilməsi Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. Ötən illər ərzində fondun xətti ilə
ölkəmizdəki məscidlərdə, o cümlədən müxtəlif dinlərə sitayiş edən insanların getdikləri ziyarətgahlarda təmirbərpa işləri aparılmış, azsaylı xalqların nümayəndələri üçün təhsil, mədəniyyət mərkəzləri yaradılmışdır. Fondun
layihələri yalnız Azərbaycanla məhdudlaşmamış, xarici dövlətləri də əhatə etmişdir. Belə ki, fond tərəfindən
Fransa, Vatikan, İtaliya, Bolqarıstan və s. dövlətlərdə qədim dini, mədəni abidələrdə təmir-bərpa işləri
aparılmışdır.
Milli maraqlara və praqmatizmə əsaslanan xarici siyasət, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi
Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi xarici siyasət ölkəmizi dünya dövlətləri ilə ikitərəfli və
çoxtərəfli münasibətlərdə vacib tərəfdaş kimi tanıdır, onun BMT, Avropa Birliyi, ATƏT, MDB, İƏT, Qoşulmama
Hərəkatı kimi təşkilatlarla əlaqələrini möhkəmləndirir. 2011-ci il oktyabrın 24-də 155 dövlətin dəstəyi ilə
Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilməsi xalqımızın tarixində mühüm hadisədir.
Bununla yanaşı, nüfuzlu beynəlxalq tədbirlərə evsahibliyi etməsi Azərbaycanın uğurlu diplomatiyasının
sayəsində mümkün olmuşdur. "Eurovision - 2012”, I Avropa Oyunları, İslam Həmrəyliyi Oyunları, Bakı
Humanitar Forumu, Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu, BMT Sivilizasiyalar Alyansının Qlobal
Forumu, Dünya dini liderlərinin Zirvə görüşü kimi mötəbər tədbirlərin Bakıda keçirilməsi ölkəmizin beynəlxalq
aləmdə nüfuzunu artırır.
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş nəhəng enerji-nəqliyyat layihələri uğurla həyata keçirilir.
2006-cı ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft kəməri, 2007-ci ildə isə Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri
istifadəyə verilmişdir. 2014-cü ildə "Cənub qaz dəhlizi”nin, 2016-cı ildə isə Trans-Adriatik Boru Xəttinin (TAP)
təməli qoyulmuşdur. 2018-ci il mayın 29-da Bakıda "Cənub qaz dəhlizi”nin, 2019-cu il noyabrın 30-da isə
TANAP qaz kəmərinin Avropa ilə birləşən hissəsinin açılış mərasimləri keçirilmişdir. 2017-ci ildə Bakı-TbilisiQars dəmir yolu xətti istismara verilmişdir.
Prezident İlham Əliyev Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə nail olmaq üçün
həm Ermənistan prezidentləri və baş naziri ilə danışıqlarda, həm də BMT Baş Məclisinin sessiyalarında, ATƏT,
Avropa Şurası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı kimi beynəlxalq təşkilatların tədbirlərində
çıxışı zamanı münaqişə ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi dörd qətnamənin Ermənistanın
beynəlxalq hüquqi prinsiplərə zidd olaraq yerinə yetirmədiyini bildirmişdir. BMT Baş Assambleyasının 2006-cı
və 2008-ci illərdə keçirilmiş sessiyalarında qəbul olunmuş sənədlərdə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində
ermənilərin məskunlaşdırılması faktı pislənilmiş, BMT Təhlükəsizik Şurasının qətnamələrinin yerinə
yetirilməsinin vacibliyi vurğulanmışdır. ATƏT, Avropa Şurası, Avropa İttifaqı, Qoşulmama Hərəkatı kimi
beynəlxalq təşkilatların müxtəlif tədbirlər çərçivəsində qəbul etdiyi sənədlərdə dövlətlərin beynəlxalq səviyyədə
tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı çərçivəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin mümkünlüyü
bildirilmişdir.
Azərbaycan dövləti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində apardığı xarici siyasətlə paralel
olaraq Milli Ordumuzun maddi-texniki bazasını gücləndirir. Prezident İlham Əliyevin 2005-ci il 16 dekabr tarixli
sərəncamı ilə Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin yaradılması ordu quruculuğu sahəsində atılan mühüm addımlardan
biridir. 2003-cü ildən indiyə qədər ölkəmizin hərbi xərcləri 15 dəfə artmışdır. Son illər 20 hərbi sənaye kompleksi
müəssisəsi tikilib istifadəyə verilmişdir. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan müasir tələblərə tam cavab verən,
yüksək mənəvi-psixoloji hazırlıqlı, istənilən döyüş tapşırığını ən yüksək səviyyədə yerinə yetirməyə qadir olan
Silahlı Qüvvələrə malikdir. 2018-ci il iyunun 26-da Bakı şəhərinin "Azadlıq meydanı”nda Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin yaradılmasının 100 illik yubileyi münasibətilə keçirilmiş təntənəli hərbi paradda 240-dan çox hərbi
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texnika, gəmi, 70-dən artıq uçuş vasitəsi, o cümlədən ən müasir zirehli texnika, raket və artilleriya qurğuları, hava
hücumundan müdafiə sistemləri, helikopterlər, pilotsuz uçuş aparatları kimi müxtəlif növ ən yeni silah və
texnikalar nümayiş etdirildi. Nüfuzlu "Global Firepower Index” (Hərbi Gücün Qlobal İndeksi) təşkilatının 2020ci il üzrə "Ən güclü ordu” reytinqinə görə, Azərbaycan Ordusu dünyanın 138 dövlətinin orduları sırasında 64-cü
yerdədir. Siyahıda Gürcüstan 89-cu, Ermənistan isə 111-ci sıradadır. Azərbaycan Ordusu yalnız Cənubi Qafqazda
deyil, həmçinin MDB məkanında lider mövqelərdən birini tutur.
2016-cı il aprelin 1-dən 2-nə keçən gecə Azərbaycanın düşmənlə təmas xəttində yerləşən mövqeləri və
yaşayış məntəqələri Ermənistan silahlı qüvvələrinin intensiv atəşinə məruz qalanda Milli Ordumuz əks-hücum
əməliyyatı ilə düşmənin təxribatlarının qarşısını alıb, Tərtər rayonunun Talış kəndi ətrafındakı yüksəklikləri,
Cəbrayıl rayonunun Lələtəpə yüksəkliyini və Cocuq Mərcanlını, Goranboy rayonunun Gülüstan kəndini və Tərtər
rayonunun Madagiz kəndi istiqamətində bəzi mövqeləri işğaldan azad etdi. 2018-ci ilin may ayında isə Naxçıvan
Muxtar Respublikasının 11 min hektardan artıq ərazisi, o cümlədən Şərur rayonunun Günnüt kəndi düşməndən
azad olundu, dövlət sərhədi boyunca əlverişli strateji yüksəkliklər ələ keçirildi, Yerevan-Gorus-Laçın yolu
nəzarətə götürüldü. Bütün bunlar Azərbaycan Ordusunun gücünü dünyaya nümayiş etdirdi.
Prezident İlham Əliyev Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü və onun nəticələri ilə bağlı həqiqətləri
mütəmadi şəkildə beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırır. Buna misal olaraq, 2019-cu il oktyabrın 3-də
Rusiyanın Soçi şəhərində keçirilmiş "Valday” Beynəlxalq Diskussiya Klubunun 16-cı toplantısında, həmin il
oktyabrın 11-də MDB Dövlət Başçıları Şurasının Aşqabadda keçirilmiş iclasında, 2020-ci il fevralın 15-də
Münhen Təhlükəsizlik Konfransında Prezident İlham Əliyevin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair Azərbaycanın
qətiyyətli mövqeyini ifadə edən çıxışlarını göstərmək olar. Azərbaycan Prezidenti münaqişənin yaranması
səbəbləri və onun aradan qaldırılması ilə bağlı aparılan danışıqların mahiyyəti, Ermənistanın qeyri-konstruktiv
mövqe tutması və işğalçılıq siyasətini davam etdirməsi barədə tədbir iştirakçılarına ətraflı məlumat vermişdir.
Yuxarıda göstərilənlərin ümumiləşdirilməsi sübut edir ki, Azərbaycanın inkişafı və dünya birliyində
layiqli yer tutması Milli Qurtuluş Günündən başlayır. Ulu Öndər Heydər Əliyev zəngin dövlətçilik təcrübəsinə və
ümummilli maraqlara əsaslanaraq, ölkəmizin tərəqqisi və xalqımızın rifahı naminə misilsiz tarixi fəaliyyət
göstərmişdir. Bu gün Azərbaycan qüdrətli və hərtərəfli inkişaf edən dövlət kimi Milli Qurtuluşdan başlayan yolu
uğurla davam etdirir.
Azərbaycan. - 2020.- 13 iyun. - № 112. - S. 1,4.
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Vətənimizə və xalqımıza ləyaqətlə xidmət etmiş böyük dövlət xadimi
Elman Nəsirov,
Milli Məclisin deputatı, Yeni Azərbaycan Partiyası Beynəlxalq əlaqələr komissiyasının katibi,
siyasi elmlər doktoru, professor
Ulu öndər Heydər Əliyev şəxsi ləyaqət hissini paklıq zirvəsinə qaldırmağı bacaran və bu unikal keyfiyyəti
titanik siyasi fəaliyyətinin məhək daşına çevirməyə nail olan böyük azərbaycanlıdır. Bu xüsusiyyəti ilə dünya
siyasətində onun tayı-bərabəri yoxdur. Yəqin ki, hələ uzun tarixi dövrdə də bu reallıq dəyişməz qalacaqdır. Necə
deyərlər, dahilər, ən azı, 100 ildən bir doğulur.
O, Azərbaycanda siyasi plüralizm, siyasi mədəniyyət və siyasi sistemin əsasını qoyan dühadır. 1992-ci ildə
bir müxalifət partiyası olaraq yaratdığı Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətə sivil yolla gəlməyin əsl “yol
xəritəsi”ni ortaya qoydu. Bununla da bir siyasi mədəniyyət və siyasi əxlaq nümunəsi yaratdı. Bu nümunə,
əslində, siyasi xəttindən və davranışından asılı olmayaraq, bütün siyasi qüvvələr üçün örnək olmalıdır. Bu
nümunə özündə sağlam, obyektiv, şəffaf və demokratik mübarizə mədəniyyətini ehtiva edir və 100 faizlik qələbə
təminatına görə unikaldır. Fikrimizi faktlar və arqumentlərlə əsaslandıraq.
O zaman ölkə parlamentinə rəhbərlik edən Heydər Əliyev 1993-cü il oktyabrın 3- də keçiriləcək prezident
seçkiləri öncəsi seçkiqabağı təbliğat kampaniyasına xüsusi əhəmiyyət verir, praktiki olaraq, əhalinin bütün
təbəqələri ilə görüşürdü. Ulu öndər hər zaman olduğu kimi, təkcə problemləri qabartmır, eyni zamnada, onların
həlli yoluna işıq salırdı. Bu xüsusda o, Azərbaycan gənclərinin ABŞ, Boyük Britaniya, Fransa, Türkiyə, Rusiya
və digər olkələrin nüfuzlu ali təhsil ocaqlarına göndərilməsinin vacibliyini vurğulayır və bu sahədə hələ sovet
dövründə olduqca müsbət təcrübənin qazanıldığına diqqəti cəlb edirdi.
Eyni zamanda, ulu öndər gənclər arasında xoşagəlməz halların, o cümlədən sərxoşluq, narkomaniya, ən
dəhşətlisi isə fərariliyin artmasından ürək ağrısı ilə danışırdı. “Bilirsiniz, adam dəhşətə gəlir. Axı nə üçün
Azərbaycan oğulları fərarı olsunlar? Fərarilik edən hər bir gənc gərək cəmiyyətin üzünə çıxa bilməsin, fərarilik
xalqa düşmən olmaq deməkdir.”
Ulu öndərin Azərbaycan gəncləri ilə bu və digər görüşləri cəmiyyətdə böyük siyasi rezonans doğurdu.
Gənclərdə vətənpərvərlik hissləri miqyasagəlməz səviyyədə yüksəldi. Xalqımız əmin oldu ki, onun polad iradəsi,
əzmi və enerjisi sayəsində bütün bəlalardan hifz olacağımız artıq xülya deyil, bir reallıqdır.
Oktyabrın 1-də isə Azərbaycan Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirən Heydər Əliyev ölkəmizdə
yaşayan azsaylı xalqların nümayəndələri ilə görüşdü. Bu görüşün ictimai-siyasi sabitliyin təminatı baxımından
mühüm əhəmiyyəti var idi. “Xalq Cəbhəsi-- Müsavat” cütlüyünün antimilli siyasəti nəticəsində olkə ərazisində
yaşayan xalqlar arasında birlik və harmoniya deyil, təfriqə və toqquşma meylləri güclənmişdi. Xüsusən azsaylı
xalqlara süni şəkildə belə bir ideya təlqin olunurdu ki, siz Azərbaycanın koklü xalqları deyilsiniz, ikinci sort
xalqlar statusundasınız. Əslində, bu yarıtmaz və xəyanətkar siyasətin müəllifləri ölkənin bütövlüyü və suverenliyi
əleyhinə ən qorxulu ssenarilərin formalaşmasına rəvac verir və dövlətçiliyə qarşı xəyanətkar yol seçmiş olurdular.
Bu acı reallıqlar fonunda ulu öndər Heydər Əliyev məlum görüşdə xüsusi olaraq vurğuladı ki, prezident seçiləcəyi
təqdirdə o, respublikanın keçmiş rəhbərliyinin milli siyasətdə buraxdığı ciddi pozuntuların aradan qaldırılması
üçün əlindən gələni əsirgəməyəcəkdir. Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar siyasi əqidəsindən, millətindən,
dinindən asılı olmayaraq bərabər hüquq və imkanlara malikdirlər.
Ulu öndər Heydər Əliyevin xalq tərəfindən böyük coşqu ilə qarşılanan seçki kampaniyası Xalq Cəbhəsinin
əsl antimilli, xəyanətkar və dönük mahiyyətinin daha bariz şəkildə üzə çıxmasına səbəb oldu. Onlar
məğlubiyyətləri ilə barışa bilmir, əvvəlcə referendumu, sonra isə prezident seçkilərini boykot etmək çağırışları
ilə mitinqlər təşkil edirdilər. AXC-nin ekstremist qanadı isə Türkiyə vətəndaşı Həsən Tokunun iştirakı ilə
sentyabrın 30-da Heydər Əliyevin həyatına sui-qəsd təşkil etməyə cəhd göstərdi. Həm bu sui-qəsd addımı, həm
də sonralar təkrarlanan oxşar cinayətlər və dövlət çevrilişinə cəhdlər nəticəsiz qaldı. Xalq sevgisi və Ulu Yaradan
millətin və dövlətin xilaskarı olan Heydər Əliyevi hifz etdi.
O, qalibiyyətlər üçün doğulmuşdu. Ulu öndər 1993-cü il 3 oktyabr prezident seçkilərində xalqın 98,8 faiz
səsini toplayaraq, hakimiyyət olimpinin zirvəsinə yüksəlməklə məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalan Azərbaycan
dövlətçiliyini xilas etdi, onun növbəti intibahının əsasını qoydu.
Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev hələ sərt Sovet rejimində Azərbaycan təhsilinin inkişafına xüsusi önəm
verdi. 1970-1980-ci illərdə onun şəxsi təşəbbüsü və qayğısı sayəsində Azərbaycandan kənarda, keçmiş SSRİ-nin
50-dən artıq böyük şəhərinin 170-dən çox nüfuzlu ali məktəbində respublikamızın xalq təsərrüfatı, elm, təhsil və
mədəniyyətinin 80-dən artıq sahəsini əhatə edən və xüsusi ehtiyac duyulan 250-dən çox ixtisas üzrə 15 mindən
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artıq azərbaycanlı gəncin ali təhsil almasına, yüksək ixtisaslı mütəxəssislər kimi hazırlanmasına nail olmuşduq.
Onu da qeyd edək ki, Azərbaycandan kənarda təhsil alanların milli tərkibində azərbaycanlıların sayı 1970-ci
ilədək 40 faiz təşkil edirdisə, ümummilli lider Heydər Əliyevin apardığı uzaqgörən siyasət nəticəsində 1976-cı
ildə müvafiq göstərici 85 faizə, 1977-ci ildə 92 faizə, 1980-ci illərin əvvəllərində isə 97, 6 faizə yüksəlmiş oldu.
Bu addımlar öz xarakteri etibarilə strateji məzmun kəsb edirdi. Daha dəqiq desək, bir tərəfdən respublikanın
yüksək ixtisaslı kadrlara olan ehtiyacını təmin edirdi, digər tərəfdən potensial Azərbaycan diasporunun
formalaşması prosesinin konturları cızılırdı. Təsadüfi deyildir ki, bu gün MDB məkanında Azərbaycan
diasporunun sosial tərkibinin böyük bir hissəsini məhz həmin illərdə ulu öndərin xeyir-duası ilə təhsil almış
insanlar təşkil edir və onlar müstəqil dövlətimizin maraqlarını həmin ölkələrdə şərəflə qoruyurlar.
“Xalqı həmişə mənəviyyat birləşdirmişdir. Çünki başqa əsaslara nisbətən mənəvi əsaslar daha üstündür,”deyən ümummilli liderin qənaətinə görə, milli özünüdərkə xalqın yaratdığı və yaşatdığı mədəni sərvətlərə
dərindən yiyələnməklə çatmaq olar. Ulu öndər başqa bir fikrində isə qeyd edirdi ki, məşhur filosof Bəhmənyarın
və mütəfəkkir şair Nizaminin, riyaziyyatçı-astronom Nəsrəddin Tusinin və dahi lirik şair Füzulinin, orta əsrlərin
böyük alimi Rəşidəddinin və üsyankar şair Nəsiminin, tarixçi Abbasqulu ağa Bakıxanovun və realist yazıçı Mirzə
Fətəli Axundovun, görkəmli satiriklərdən Mirzə Ələkbər Sabirin, Cəlil Məmmədquluzadənin və bir çox başqa
korifeylərin adları bu mədəniyyətin çoxəsrlik tarixini bəzəyir. Biz Azərbaycan xalqının bu və ya digər görkəmli
oğullarına ona görə minnətdarıq ki, onlar zülmətli irtica və özbaşınalıq şəraitində Azərbaycan xalqının ictimai
fikrini, elm və mədəniyyətinin məşəlini göz bəbəyi kimi qorumuşlar.
Vətənsevər hər bir azərbaycanlı isə Heydər Əliyevə xalqımızın həmin görkəmli simalarının bizə miras
qoyduqları mizilsiz ədəbi irsə olduqca böyük dəyər verdiyi və onları yaddaşlarda əbədiləşdirdiyinə görə minnətdar
olmalıdır.
Heydər Əliyev böyük siyasi ustalıqla 59 yaşında pantürkist-millətçi ittihamı ilə Sibirə sürgün edilən dahi
Hüseyn Cavidin nəşini onun 100 illiyində Vətənə gətirməklə,əslində, milli hissə və duyğuya malik olan
şəxsiyyətlərin hamısının cənazəsini, ruhunu öz doğma vətənlərinə–Azərbaycana qaytarmış oldu.
Danılmaz həqiqətdir ki, 1930-cu illərdə SSRİ-nin dövlət mükafatı “Rusca--azərbaycanca lüğət”ə
verilirdisə, məhz Heydər Əliyevin qətiyyəti sayəsində 1970-ci illərdə “Azərbaycan dili” dərsliyi həmin etimada
layiq görüldü. Bu mükafatların arxasında böyük siyasi mətləblər gizlənirdi. Bu, ulu öndərin millətin genetik
kodunun mühüm komponenti hesab etdiyi milli dilə verdiyi əvəzsiz dəyər idi. Elə bu məntiqlə də Heydər Əliyev
böyük səylər hesabına 1978-ci ildə qəbul edilən Azərbaycan SSR Konstitusiyasında Azərbaycan dilinin dövlət
dili kimi təsbit edilməsinə nail olmuşdu.
Bu, bir həqiqətdir ki, Sovet dövlətində bütün sahələr kimi, ordu quruculuğu prosesi də məlum siyasiideoloji prinsiplərə əsaslanırdı. Rəsmi Moskva milli respublikalarda, ələlxüsus müsəlman dövlətlərində milli hərbi
kadrların hazırlanması yönündə cəhdləri, bir qayda olaraq, qısqanclıqla qarşılayır və buna mane olurdu. Müttəfiq
respublikalarda hərbi tədris məktəbləri əsasən Rusiya, Ukrayna və Belarusda fəaliyyət göstərirdi.
“Bunları görəndə, düşünürdüm ki, yaxşı, biz Sovet İttifaqının bərabərhüquqlu müttəfiq respublikasıyıq,
böyük səlahiyyətlərimiz var. Biz nə üçün ordudan təcrid olunuruq?” -- bu sözləri mərhum Heydər Əliyev 2003cü il aprelin 21-də, Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbin 30 illik yubiley təntənəsində çıxış edərkən demişdi.
Ulu öndər Heydər Əliyev 1973-cü ildə böyük səylər nəticəsində belə bir məktəbin yaradılmasına nail
olmuşdu. Həmin dövrdə Azərbaycan ildə təxminən 60 min gənci ordu sıralarına göndərirdi. Ancaq onların tam
əksəriyyəti inşaat batalyonlarında xidmət keçirdi. Hərbi hissələrdə azərbaycanlı zabitləri isə barmaqla saymaq
olardı. Əlbəttə, indi bəziləri 1973-cü ildə Bakıda belə bir hərbi məktəbin yaradılmasını bir zavod, fabrik tikintisi
qədər adi qərar hesab edə bilərlər. Amma buna nail olmaq üçün həqiqətən böyük siyasət və uzaqgörənlik lazım
idi. Sovet rejiminin ən güclü vaxtlarında Azərbaycanda milli hərbi kadr hazırlığı üçün baza rolunu oynayacaq
məktəbin yaradılmasına rəsmi Moskva laqeyd yanaşa bilməzdi. Təsadüfi deyil ki, həmin dövrdə Bakıya təşrif
buyuran çeşidli komissiyalar Azərbaycanda belə bir hərbi məktəbə ehtiyac olmadığını “əsaslandırmağa”
çalışırdılar. Amma Heydər Əliyev bu cəhdlərin qarşısını qətiyyətlə almağı bacardı. Həmin vaxtdan 20 il ötdü və
Heydər Əliyevin yaratdığı hərbi məktəb müstəqil Azərbaycanda ordu quruculuğu üçün əsas bazalardan birinə
çevrildi. 70-ci illərdə həmin məktəbin müdavimləri olan zabitlər artıq müstəqil Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrinin
komandirləri, generallarıdır.
Beləliklə, Heydər Əliyev 1969-1982-ci illərdə Sovet İttifaqı çərçivəsində perspektiv müstəqil Azərbaycan
dövləti üçün xidmət edə biləcək bütün zəruri addımları atmağa nail oldu. 1991-ci ildə müstəqilliyini bəyan edən
Azərbaycan Respublikası, əslində, real suverenliyinə 1993-cü ildə nail oldu. Həmin il xalqın israrlı tələb və
xahişindən sonra Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı baş verdi və bununla da Azərbaycanda milli intibah
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dövrünün ikinci mərhəsi (1993-2003-cü illər) başlandı. Bu dövr ulu öndərin təbirincə desək, “müstəqilliyin əldə
edilməsindən daha çətin olan onun qorunması və möhkəmləndirilməsi” ilə xarakterizə olunurdu.
Burada bir həqiqəti də xüsusi olaraq qeyd edək ki, Azərbaycan xalqının ən ağır dərdi olan Dağlıq Qarabağ
problemi ilə bağlı ulu öndər Heydər Əliyevin 1969-1982-ci illərdə həyata keçirdiyi siyasətin nəticəsində bu
dövrdə erməni millətçiləri bir dəfə də olsun ölkəmizə qarşı ərazi iddialarını açıq şəkildə dilə gətirməyə cəsarət
etmədilər və buna imkan verilmədi. Prezident İlham Əliiyevin Sumqayıtın 70 illiyinə həsr olunmuş tədbirdə qeyd
etdiyi kimi, “1987-ci ildə Heydər Əliyev vəzifədən gedəndən sonra iki həftə keçməmiş erməni millətçiləri Dağlıq
Qarabağı Azərbaycandan ayırıb Ermənistana vermək haqqında beynəlxalq mətbuatda və sovet mətbuatında
məsələ qaldırmışlar. Artıq Dağlıq Qarabağda separatçı meyillərə elə bil ki, yaşıl işıq yandırıldı. Heydər Əliyev
vəzifədən gedəndən 3 ay sonra Sumqayıt hadisələri baş vermişdir. Sumqayıt hadisələri də məkrli planın tərkib
hissəsi idi. Plan ondan ibarət idi ki, Heydər Əliyev hakimiyyətdən getsin. Çünki onun Siyasi Büronun üzvü kimi
fəaliyyəti erməni millətçilərə imkan vermirdi ki, məsələ qaldırsınlar”.
Bundan başqa, Müsavat--AXC cütlüyünün mövcud şəraitə adekvat olmayan məqamda “Cənubi
Azərbaycan” problemini qaldırması nəticəsində İranla münasibətlər də son dərəcə kəskinləşdi. Bu siyasətin
nəticəsində faktiki olaraq Azərbaycan həm şimaldan, həm də cənubdan ağır təzyiq altına düşdü. ABŞ Konqresi
isə Azərbaycanı dövlət səviyyəsində hər cür yardımdan məhrum edən “907-ci əlavə”ni qəbul etdi.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü ildə xalqın tələbi və xahişi
ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra hədəfinə çevrildiyimiz bu ağır problemlər öz həllini tapmağa başladı. Lakin
bu prosesin özü də hamar yol ilə getmədi. 1994-cü ilin oktyabr və 1995-ci ilin mart aylarında Azərbaycanın
müstəqilliyini istəməyən xarici qüvvələrin himayəsi ilə respublikamızda dövlət çevrilişlərinə cəhdlər edildi.
Prezident Heydər Əliyevlə xalqın sarsılmaz birliyi bu sınaqlardan da uğurlu çıxışı təmin etdi. Zəmanəmizin dühası
olan Heydər Əliyev xalqımızın və dövlətçiliyimizin tarixində, əgər bir sözlə ifadə etmək mümkünsə, məhz
xilaskar missiyasını yerinə yetirdi.
Burada bir haşiyə çıxmaq istəyirik. Məlum olduğu kimi, 1997-ci ildə Prezident Heydər Əliyevin ABŞ-a ilk
rəsmi səfəri zamanı ona bu dövlətin ən məşhur 4 prezidentindən biri olan (C.Vaşinqton, T.Cefferson F.D.
Ruzveltlə birlikdə) Avraam Linkolnun büstü bağışlanmışdı. Bu, təsadüfi olmayıb, rəmzi mənası olan bir hadisə
idi. Prezident A.Linkolun ABŞ-ın bütövlüyünün qorunması naminə separatçı Cənub ştatları ilə mübarizə aparmalı
olmuş və nəticədə ölkə miqyasında 600 mindən artıq itkilərin verilməsinə baxmayaraq, dövlətçiliyin məhvinin
qarşısını ala bilmişdi.
Ümummilli lider Azərbaycanda demokratik inkişaf proseslərinin də əsasını qoydu. Ölkəmizdə şəxsiyyətin
azadlığı və toxunulmazlığı, habelə onların hüquqi müdafiəsi təmin edildi, çoxpartiyalı sistem üçün əsaslar
yaradıldı, siyasi plüralizm, vicdan və etiqad azadlığı, azlıqların hüquqları, qanun qarşısında bərabərlik təmin
edildi. Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarında əks olunan, onun ayrılmaz komponenti olan
təqsirsizlik prezumpsiyası təmin edildi. Bundan savayı, Konstitusiya Məhkəməsi, üçpilləli məhkəmə sistemi, yeni
məhkəmə korpusu yaradıldı, məhkəmələrin müstəqilliyi və prosedur qaydalarının şəffaflaşması təmin edildi, on
minlərlə insan amnistiya edildi və böyük sayda məhkum bağışlandı, senzura ləğv edildi, KİV-in azadlığı və QHTlərin sərbəst fəaliyyəti təmin edildi.
Azərbaycan xalqı qəlbində əbədi heykəlini qoyduğu ulu öndərin anadan olmasının 97-ci ildönümünü onun
siyasi xətti ətrafında daha sıx və monolit birlik nümayiş etdirərək qeyd edir. Eyni zamanda, xalqımız Heydər
Əliyevin fiziki itkisindən nə qədər çox kədərlənsə də, təskinliyini onda tapır ki, bu gün ulu öndərin şah əsəri olan
müstəqil Azərbaycan etibarlı əllərdədir, davamlı və dinamik inkişaf tempinə malikdir. Zəmanəmizin dühasından
“Ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm”,- qiymətini alan Prezident İlham Əliyev
Azərbaycanın bugünkü və gələcək inkişafının təminatçısıdır. O, Azərbaycanın çağdaş tarixinə yeni missiya ilə
daxil olmuşdur. Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan özünün milli dövlət quruculuğu və
idarəçiliyinin növbəti şərəfli mərhələsini yaşayır. Bu mərhələ inqilabi xarakterli, dərin və hərtərəfli islahatlar
kursu ilə xarakterizə olunur.
Xalq qəzeti. - 2020.- 13 iyun. - № 112. - S. 3.
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Fenomenal iradə sahibi
Müstəqilliyin əldə olunması nə qədər çətindirsə, onun saxlanılması,
daimi, əbədi olması bundan da çətindir.
Heydər Əliyev
Ümummilli lider
İlham Məmmədzadə,
AMEA Fəlsəfə İnstitutunun direktoru
Bəşər cəmiyyətinin mövcudluq salnaməsi zaman-zaman minlərin, milyonların arasından seçilmiş
fenomenal şəxsiyyət və liderlərin ictimai-siyasi proseslərə hədsiz təsirini, bəzən hətta cərəyan edən
hadisələrin məcrasını başqa səmtə yönəltmək qüdrətini özündə tam parlaqlığı ilə təcəssüm etdirir.
Yaranmış müəyyən bir əlverişli mərhələdə meydana çıxan liderlər xalqının əsrlər boyu formalaşaraq,
ümumbəşəri dəyərlərlə fəlsəfi siyasi-ictimai dünyagörüşü və mental iradəsi əsasında özlərinin mükəmməl
dövlətçilik konsepsiyasını yaradır, beləliklə, pozitiv rakursda siyasi varislik ənənələrini formalaşdırırlar.
XX əsrin 90-cı illərində dövlət müstəqilliyini əldə etmiş Azərbaycan məhz ulu öndər Heydər Əliyevin
rəhbərliyi altında üzləşdiyi faciələri aradan qaldırmış, milli varlıq və idrakının, özünüdərkinin ali təzahür forması
olan suveren, azad dövlət ideyasını uğurla gerçəkləşdirmişdir. Məhz ona görə də bu böyük lider təkcə öz ömrünün,
insan həyatının deyil, həm də bütöv bir xalqın tarixinin yüksək zirvəsində özünə əbədi yer qazanmış dahi
şəxsiyyətdir. Ulu öndərin mənalı və şərəfli ömür yolunun hər bir parlaq səhifəsi xalqımızın yaxın tarixi keçmişi
ilə ayrılmaz vəhdət təşkil edir. Azərbaycanın son 50 illik tarixinin və 30 ilə yaxın suverenlik dövrünün bütün
mərhələlərində bu fenomenal şəxsiyyətin geniş fəaliyyətinin izləri qabarıq duyulur. Məhz, bu baxımdan da ulu
öndərin öz fikri ilə dediklərimizi təsdiqləyək: “Həyatımın sonuna qədər xalqıma sədaqətlə xidmət edəcək və bütün
fəaliyyətimi Azərbaycan Respublikasının gələcək inkişafına sərf edəcəyəm”.
Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi
haqqında” 21 yanvar 2013-cü il tarixli Sərəncamında deyildiyi kimi, “dahi Heydər Əliyev şəxsiyyətinin
Azərbaycan dövlətçilik tarixində müstəsna yeri vardır. Azərbaycançılıq məfkurəsinin parlaq daşıyıcısı kimi
Heydər Əliyev öz müdrik siyasəti, dönməz əqidəsi və tarixi uzaqgörənliyi sayəsində milli dövlətçilik ideyasının
gerçəkləşdirilməsinə, müasir Azərbaycan dövlətinin qurulmasına və xalqımızın müstəqillik arzusuna çatmasına
nail olmuşdur. Məhz, Heydər Əliyevin fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan özünün geostrateji, iqtisadi və mədəni
potensialından istifadə edərək Şərqlə Qərb arasında etibarlı körpü rolunu oynamağa başlamış və dünyanın ən
dinamik inkişaf edən ölkələrindən birinə çevrilmişdir”.
Tarixdən məlumdur ki, istənilən milli ideyanın gerçəkləşdirilməsi üçün müstəqil dövlətin və xalqın güclü
idarəçilik səriştəsinə malik liderinin olması vacib şərtdir. Məhz, belə xarizmatik liderlərin seçdiyi düzgün
strategiya milli hədəflərə doğru inamlı addımların atılmasına, qarşıya qoyulmuş məqsədlərin uğurla
reallaşdırılmasına imkan yaradır.
Müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin əsaslarının formalaşması və inkişafının nəzəri əsasları da böyük
Heydər Əliyev dühasının məhsuludur. XX əsrin sonlarına doğru dövlət müstəqilliyini bərpa etmək şansı qazanmış
Azərbaycanın da ilk illərdəki acınacaqlı ictimai-siyasi, iqtisadi durumu milli dövlətçilik institutunu
formalaşdıracaq lider fenomeninin milli inkişafdakı müstəsna rolunu bir daha təsdiqləyir. Təəssüflə qeyd etmək
lazımdır ki, 1991-ci ilin oktyabr ayından 1993-cü ilin iyun ayınadək ölkədə cərəyan edən xaotik proseslər fonunda
Azərbaycan dövlətinin mövcudluğunun qorunub saxlanılması özü nəinki milli ideyaya çevrilmirdi, hətta, ölkəyə
ciddi təhdidlər belə var idi. Bu mərhələdə respublikada cərəyan edən mürəkkəb və ziddiyyətli proseslər, eyni
zamanda ölkənin müstəqilliyi üçün real təhdidlərin baş qaldırması, vətəndaş qarşıdurması meyillərinin
güclənməsi, hüquqi nihilizmin, xaos və anarxiya mühitinin dərinləşməsi göstərdi ki, ölkəni yaranmış acınacaqlı
vəziyyətdən yalnız ulu öndər Heydər Əliyev kimi müdrik və uzaqgörən şəxsiyyət xilas edə bilər. Ulu öndər xalqın
təkidli tələbi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə gəldiyi ilk gündən Azərbaycanın milli dövlətçilik atributlarını
formalaşdırmağa başlamış, müstəqilliyini şərti müstəqillik aktı və bəyanatlar səviyyəsindən çıxarmışdır. Buna
görə də 15 İyun Azərbaycan xalqı üçün əsl Qurtuluş Günüdür.
Heydər Əliyev böyük şəxsiyyət kimi cəmiyyətin sivil inkişafını hər bir fərdin maraq və mənafelərinin
etibarlı təminatında görərək, bunun üçün bütün zəruri tədbirləri həyata keçirmişdir. Məhz ulu öndərin gərgin
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səyləri nəticəsində hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu yolu ilə irəliləyən müstəqil respublikada
vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması, insanların azad, sərbəst yaşaması, qanunun aliliyinin təmin edilməsi üçün
ən yüksək tələblərə cavab verən normativ-hüquqi baza yaradılmışdır. Hüquqa və ədalətə söykənən vətəndaş
cəmiyyətinin əsası qoyulmuş, onun təkmilləşdirilməsi prosesi uğurla davam etdirilmişdir.
Ümummilli lider hakimiyyətə gəlişinin ilk illərində liberal dəyərlərlə manipulyasiya edən bəzi beynəlxalq
siyasi dairələrin “daha çox demokratiya, daha az dövlət” çağırışlarına cavab olaraq, Azərbaycanın yerləşdiyi
coğrafi-siyasi regionda, həmçinin ictimai inkişafın ilkin pilləsində dövlətçilik prinsipinin dominantlığı zərurətini
əsaslandırmalı olmuşdur. Aydın məsələdir ki, dövlət olmadan müasir milli ideologiyanın əsas hədəflərindən olan
vətəndaşların demokratik hüquq və azadlıqlarını həyata keçirmək də mümkün deyildir. Lakin o biri tərəfdən,
insanların hüquq və azadlıqlarını qoruya bilmədikləri dövlət son nəticədə cəmiyyətin inkişafı üçün təkanverici
rolunu yox, buxov və əngəl rolunu oynamağa məhkumdur. Ümummilli lider Heydər Əliyev bu iki siyasi ideyanın
hər ikisinin eyni dərəcədə düzgün olduğunu qəbul etdiyi üçün onlar arasında elə ritmik bir ahəng yaratmışdı ki,
nə dövlət vətəndaşların, nə də vətəndaşların hüquq və azadlıqları dövlətçilik təmayülünün labüd inkişafına xələl
gətirməsin. Azərbaycan xalqı müstəqilliyinə qovuşduqdan sonrakı dövrdə liberal dəyərlərdən nəyi qazanıbsa,
məhz dövlətçilik prinsiplərinin aliliyinə əsaslanan ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə
qazanmışdır.
Ulu öndər Heydər Əliyev bu mərhələdən respublikanın yeni dövrü üçün demokratik inkişaf modelini
müdrikliklə irəli sürmüş, eyni zamanda, mütərəqqi dəyişikliklərin ictimai şüurda tədricən qəbul olunması
zərurətini önə çəkmişdir. Böyük öndərin irəli sürdüyü milli ideya Azərbaycanın tarixi ənənələrini və müasir
dəyərləri özündə birləşdirən yeni inkişaf strategiyasının təməli olmuşdur. İctimai-siyasi sabitlik faktoru bu
strategiyanın əsas dayaqlarından və istinad nöqtələrindən biri kimi çıxış etmişdir.
Şübhəsiz, sabitliyə nail olmadan yeni idarəetmə sisteminə keçid formulunu reallaşdırmaq, bazar
iqtisadiyyatı və demokratiya, insan hüquqları kimi fundamental prinsiplərin tətbiqinə nail olmaq mümkün
deyildir. Məhz bu sabitliyin, iqtisadi tərəqqinin nəticəsidir ki, hazırda demokratik normalar qanunların və milli
dəyərlərin tənzimlədiyi sərhədlərdən kənara çıxmır və dialektik inkişafa uyğun olaraq getdikcə ictimai şüur
tərəfindən tam şəkildə mənimsənilir.
Azərbaycan xalqının milli ideologiyasının vahid sistem halına gətirilməsi də, məhz, Heydər Əliyevin
müstəqil respublikamıza rəhbərliyi dövrünə təsadüf edir. Bütün ruhu, qanı, canı ilə özünü azərbaycanlı sayan
ümummilli lider də cəmiyyətin bütövləşməsi, azərbaycançılıq ideologiyasının milli həmrəyliyin aparıcı amilinə
çevrilməsi istiqamətində mühüm işlər görərək, ümumxalq birliyinin dərin siyasi-nəzəri əsaslarını irəli sürmüşdü.
Böyük strateq azərbaycançılığın tarixən formalaşmış ayrı-ayrı komponentlərini vahid konsepsiyada birləşdirərək,
onu dövlət idarəçiliyinin elmi-nəzəri bazasına çevirmiş və praktikada uğurla tətbiq etmişdir. Azərbaycançılıq
ideologiyası real müstəqilliyə nail olmaq, vahid, bölünməz Azərbaycanı qoruyub saxlamaq və möhkəmləndirmək
üçün vasitədir; o, həmçinin, milli mənsubiyyəti, milli-mənəvi dəyərləri qoruyub saxlamaq, eyni zamanda onların
ümumbəşəri dəyərlərlə sintezindən, inteqrasiyasından bəhrələnmək deməkdir. Xalqımızın milli-mənəvi
dəyərlərini həm müdafiə etməyi, həm də qoruyub saxlamağı bacaran, dövlətlə vətəndaşların mənafeyini üzvi
şəkildə birləşdirən azərbaycançılıq ideologiyası ölkədə vətəndaş həmrəyliyini və vahid sosium üçün uğurlu təməl
rolunu oynayır.
Bu gün monoetnik və işğalçı Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan multikultural xətti seçən dövlət
kimi ərazisində yaşayan bütün xalqların Vətənidir. Bu mənada, ölkədə reallaşdırılmasına səy göstərilən istənilən
ideya da təkcə azərbycanlıların deyil, digər milli azlıqların maraqlarını özündə ehtiva edir. Yəni dövlətin
hədəflədiyi hər hansı ideya və proqramlar etnik mənsubiyyətindən, dinindən asılı olmayaraq, ölkənin bütün
əhalisinin maraqlarını ön plana çəkir. Dünyəvi və demokratik dövlət modelini qəbul etməsinə rəğmən,
respublikada insanların dini inancları, habelə, vicdan azadlığı yüksək səviyyədə təmin olunur.
Ümummilli lider Heydər Əliyev ölkədə mütərəqqi İslam dəyərlərinin inkişafına xüsusi diqqət yetirməklə
yanaşı, başqa dinlərin inkişafına da dözümlü mühitin yaradılmasını təmin etmiş, dini konfessiyalar arasında
qarşılıqlı hörmətə söykənən münasibətlərin formalaşmasına çalışmışdır. Milli-dini mənsubiyyətindən asılı
olmayaraq, hər bir vətəndaşın bu torpaq üçün milli yiyəlik hissini yaşaması da tolerantlığın bariz təzahürüdür. Ulu
öndər Heydər Əliyevin irəli sürdüyü azərbaycançılıq ideologiyası dini tolerantlığın başlıca təminatçısı kimi çıxış
edir. Azərbaycanda tolerantlığın səviyyəsi tarixən formalaşmışdır və onun əlavə heç bir stimula ehtiyacı, zərurəti
yoxdur. İdentikliklərin və mədəniyyətlərin inteqrasiyası baxımından multikulturalizm ölkənin çoxəsrlik
təcrübəsindən də bəhrələnə bilər.
Milli ideya sabit və statik xarakterli olmayıb zamanla inkişaf edir, yeniləşir, fərqli hədəf və məqsədləri
özündə birləşdirir. Hələ XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində ulu öndər Heydər Əliyev obyektiv ictimai-siyasi
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proseslərlə əlaqədar Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanılması və möhkəmləndirilməsini, habelə
yeni ictimai-iqtisadi formasiya üçün zəruri iqtisadi islahatların həyata keçirilməsini milli ideya səviyyəsinə
yüksəltmişdir. Lakin son illərdə Azərbaycanın ciddi makroiqtisadi nailiyyətlər əldə edərək bütün sahələrdə sürətlə
modernləşməsi, milli maraq və mənafeyini qətiyyətlə müdafiə etməsi fonunda perspektiv üçün qarşıya qoyulan
milli ideya da mahiyyətcə yeniliyi qəbul etmişdir.
Yeni üçüncü minilliyin başlanğıcında formalaşan mürəkkəb və ziddiyyətli dünya nizamı böyük siyasət
ustadının məharətlə əsaslandırdığı inkişaf modelinin respublikamız üçün müstəsna əhəmiyyətini tam sübuta
yetirir. Respublikamızın son illərdə iqtisadi və demokratik inkişaf, hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti
quruculuğu istiqamətində qazandığı böyük nailiyyətlər də, məhz, ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən
formalaşdırılmış möhkəm təmələ əsaslanır.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin illər ərzində keçdiyi yol sübut edir ki, əldə edilən tarixi uğurların əsasında
ulu öndər Heydər Əliyevin uzaqgörən, düşünülmüş, əsrlərin perspektivlərinə hesablanmış milli dövlətçilik
siyasətinin reallaşdırılması dayanmışdır. Fenomen şəxsiyyət olan Heydər Əliyev siyasi irsinin öyrənilməsi, təbliğ
edilməsi və tətbiqi günümüzün strateji istiqamətləridir. Bu yolda Prezident İlham Əliyevin də uğurlu fəaliyyəti
Azərbaycanın gələcək inkişaf perspektivlərini nəzərdə tutan milli düşüncə fəlsəfəsinin meyarlarıdır. Zaman və
məkan ölçüsündə dahi Heydər Əliyev milli ideyaları Azərbaycan dövlətçiliyinin, milli birliyinin və milli
dəyərlərinin həm siyasi-ictimai, həm də mədəni-mənəvi təməli kimi daim yolumuzu müəyyənləşdirəcəkdir.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 30 illiyinə az qalıb. Bu, həm az, həm də çoxdur. Tarix kontekstində
bu, bir andır. Lakin bu müddət ərzində ölkədə çox işlər görülüb. Ümummilli lider Heydər Əliyevin dövründə
“Əsrin müqaviləsi” imzalandı, o, nəinki çox neft verdi, həm də əsl müstəqilliyə yol açdı, alternativlər yaratdı.
Konstitusiya qəbul edildi. İndi dəqiqləşdirə, konkretləşdirə bilərik, amma bütün dövlətimizin hüquqi əsası 1995ci ildə yaradıldı. Ümummilli liderin rəhbərliyi altında çoxvektorlu xarici siyasətin strategiyasının əsasları işlənib
hazırlandı, ölkədə sülh və dialoq kimi başa düşülən azərbaycançılıq ideologiyası fəlsəfəsinin əsası qoyuldu.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin müdrik, bəsirətli, gələcəyi düşünən siyasəti nəticəsində həmin uğurlar bu
günün tələblərinə uyğun olaraq daha da inkişaf etdirildi. Burada varislik, ardıcıllıq və yenilik, dövrümüzün yeni
çağırışlarının nəzərə alınması dialektik surətdə birləşib. Bizim dövlət və cəmiyyət həyatının bütün sahələrində
ciddi uğurlarımız vardır. Beləliklə, kimsə deyə bilər ki, sıfırdan başlayaraq, böyük perspektivləri olan bir dövlət
yaradıldı. Dünyanın bütün inkişaf reytinqlərində biz MDB ölkələri arasında liderik. Hətta, böhran dövründə belə,
inkişafın energetika paradiqmasından qeyri-neftə keçmək lazım gəldikdə, biz özümüz və bütün aləm ölkəmizin
iqtisadi təməllərinin sabitliyinə əminik. Və burada, iqtisadiyyatın sanki hər şeydən vacib olduğunu vurğulamaq
istərdik. Bəli, ən başlıcası iqtisadiyyatdır, amma yalnız o yox. İnnovasiyalar, yaradıcı təfəkkür, informasiya
texnologiyaları çox əhəmiyyətlidir, ancaq təkcə onlar yox. Və iş yalnız Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, işğalçı qonşu,
onu dəstəkləyən dövlət və beynəlxalq təşkilatların (yeri gəlmişkən, onların sayı indi xeyli azalıb – İ.M.)
təhdidlərində deyil.
Tarixdə və müasir dövrdə bir çox məsələlərin həlli ordunun dövlətin müstəqilliyinin qorunması üçün
üzərinə götürdüyü məsuliyyətdən və qabiliyyətindən asılıdır. Bu gün Azərbaycanın güclü, döyüş sınaqlarından
keçmiş, yaxşı silahlanmış Milli Ordusu var. Bütün uğurlara baxmayaraq, ordu inkişafa, güclənməyə və yenidən
silahlanmağa hazır olmalıdır. Bu isə təkcə iqtisadi deyil, həm də bir çox digər parametrlərdən asılıdır. Güclü
dövlətlərin maraqlarının toqquşduğu, qeyri-sabit bir bölgədə yerləşən yeni bir dövlət üçün onun Ali Baş
Komandanının istedadı, idarəetmə dühası, güclü ideologiya, hakimiyyət və cəmiyyət arasında birlik, nüfuzlu
xarici siyasət və bütövlükdə, dövlətin dünyada qazandığı qədr-qiymətin əhəmiyyəti böyükdür. Eyni zamanda
bütün məqsədlərimizə çatmaq üçün vətəndaşlarımız xeyli səy göstərməlidir. Lakin bunun üçün, hər şeydən əvvəl,
liderin xalqa, xalqın isə liderə inamı olmalıdır.
İndi isə vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycan iqtidar və cəmiyyəti birləşdirən, milli dəyərlərin inkişafını
şərtləndirən, birlik və vətənpərvərlik üçün məsuliyyətimizi qüvvətləndirən güclü bir ideologiyaya malikdir. Onun
mərkəzində ümummilli lider Heydər Əliyevin mənəvi irsi dayanır. Bu gün bizim üçün bu irsdə həlledici nədir?
Hər şeydən əvvəl, ölkə vətəndaşlarının həyatının qorunmasına xidmət edən müstəqillik və məhz, bu keyfiyyəti
onun lideri üçün əsas dəyərdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin mənəvi irsi bir çox tanınmış alim və tədqiqatçılar tərəfindən öyrənilir.
Bizim məsələnin kontekstində başlıcası onun irsinin yalnız Azərbaycanın hüquqi dövlətinin və demokratiyanın
inkişafını, çoxvektorlu xarici siyasətini, güclü sosial siyasətini müəyyənləşdirməsi deyil, ilk növbədə, ölkənin
ideologiyasında maariflənmiş vətənpərvərliyin, humanistik və mənəvi amilin, tolerantlıq prinsipinin əhəmiyyətli
rol oynamasıdır. Onun bu ideologiyası və prinsipləri əsasında İlham Əliyevin yeni bir siyasi fəlsəfəsi formalaşdı.
Yaxın dövrlərə qədər bu amilin əhəmiyyəti heç də hamı tərəfindən etiraf edilmirdi. Pandemiya əyani surətdə
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göstərdi ki, biz maariflənmiş tolerantlıq və humanizmin idarəetmədə, ədalət və bərabərliyin təmin edilməsində
zəruri olduğu yeni bir müasirliyə qədəm qoyuruq. Yaxın keçmişdə bir çoxları əmin idi ki, ədalət bərabərlik
olmadan da mövcud ola bilər, amma indi aydın olur ki, çətin qeyri-adi şəraitində bu ayırma cəmiyyətdə
destruksiya və böhranlara səbəb olur. Bu tezis ictimai və siyasi həyatın bütün sahələrinə təsir göstərir. Misal üçün,
səhiyyə və ya təhsil sahəsini götürsək, burada ədalət və bərabərlik arasındakı əlaqələrin nə qədər vacib olduğu
çox gözə çarpar. Və bu əlaqəni ölkə Prezidenti pandemiya zamanı verdiyi bütün qərarlarda gözləyir.
Və nəhayət, bir çox alimlərin qloballaşma adlandırdığı müasir dövrdə müstəqil dövlət fəlsəfəsinin
aktuallığını az adam yada salır. Bu mövzu XIX və XX əsrlərdə aktual idi. Bundan başqa, o dövrdə bəşəriyyətin
tərəqqi perspektivləri milli dövlətin müstəqilliyi ilə bağlı idi. Hegel və onun ardıcılları üçün siyasi dövlət hüquq
sistemi və vətəndaş cəmiyyətindən daha vacib idi, onlarda söhbət mənəvi kamilliyin ölkə və vətəndaşların ləyaqəti
üçün əsas olacaq ən yüksək forması, azadlığın xüsusi bir növündən gedirdi. Bu xətt ümummilli lider Heydər
Əliyevin siyasətində həlledici idi və ardıcıl surətdə Prezident İlham Əliyev üçün ən vacib xətt olaraq qalır. İndi
bir çoxlarına aydın olur ki, milli dövlət nəinki qalmaqda davam edir, hətta yeni dəyərlər və çağırışlar, funksiyalar
əldə edir, bəzi hallarda qloballaşma ilə xüsusi münasibətlər qura bilir.
Və nəhayət, müstəqillik və azadlıq uğrunda güclü, özlərinə inamlı insanlar mübarizə aparırlar. Elələri də
var ki, ondan qaçır və azadlıqdan qorxurlar, digər dövlətlərin kölgəsində, himayəsində yaşamaqdan
məmnundurlar. Ölkənin azadlığını qazanan, ona nail olanlar başa düşməlidirlər ki, bundan sonra onu daha da
inkişaf etdirmək lazımdır. Müstəqillik müdrik, mərd, cəsarətli və intizamlı insanlara nəsib olur.
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15 iyun: Azərbaycan xalqının taleyində həlledici və ən dəyərli gün
Güşat Məmmədov,
professor, ekologiya və biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru,
AMEA-nın və Beynəlxalq Eko-Energetika Akademiyasının əməkdaşı
Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövlətçiliyinin bu günü və gələcəyi üçün
böyük və zəngin bir irs qoyub. Dünyanın ən görkəmli liderləri ümummilli lider Heydər Əliyev siyasətinin
qarşısında, sözün böyük anlamında, səcdə ediblər. Çünki ulu öndər təkcə Azərbaycan coğrafiyası daxilində
deyil, bütün bəşəriyyət tərəfindən qəbul olunan böyük bir şəxsiyyətdir. Azərbaycan xalqının xoşbəxtliyi
ondadır ki, onun ulu öndər Heydər Əliyev kimi böyük lideri var. Bu liderin böyüklüyü ondadır ki, Onun
xalqının və millətinin xoşbəxtliyi üçün fədakarcasına görmüş olduğu işlərin əvəzi yoxdur.
15 iyun 1993-cü il Azərbaycan xalqının tarixinə ən əlamətdar bir tarixi hadisə kimi daxil olub. Çünki bu
tarix Azərbaycanın xilas və nicat tarixidir. Xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə gələn ümummilli lider Heydər
Əliyev Azərbaycanın itirilmiş inamını özünə qaytardı, Azərbaycanın əsl müstəqilliyini təmin etdi. Ulu öndər
həmişə qeyd edirdi ki, dövləti olmayan xalq ölümə məhkumdur. Biz azadlığımızın, müstəqilliyimizin yolunu
gözləmişik, mübarizə aparmışıq, bu yolda minlərlə şəhid vermişik. Azadlığı, müstəqilliyi əldə etmək nə qədər
çətindirsə, onu qoruyub saxlamaq bir o qədər mürəkkəbdir. 1993-cü ilin əvəllərində artıq Azərbaycan
müstəqilliyini itirmək təhlükəsi ilə üzləşmişdi. O zaman Azərbaycan son dərəcə ağır vəziyyətdə idi. AXCMüsavat iqtidarının səriştəsizliyi üzündən hərc-mərclik, başıpozuqluq, hakimiyyət uğrunda didişmə dövlətin
bütün sahələrinə sirayət etmişdi. Tarixi düşmənimiz ermənilər bir-birinin ardınca rayonlarımızı işğal edib, yüz
minlərlə soydaşımızı öz vətənində qaçqına çevirmişdi. Azərbaycanı parçalamaq və bir dövlət kimi məhv olmaq
təhlükəsindən xilas etmək reallıqdan çox uzaq görünürdü. Bu zaman xalqın təkidli dəvətini qəbul edən ulu öndər
Heydər Əliyev iyunun 9-da Bakıya gəldi. Bütün Azərbaycan xalqı bu gəlişi böyük ümid və sevinclə qarşıladı.
Bununla da, daxili və xarici düşmənlərimizin bütün planları iflasa uğradı. Xilaskarlıq missiyasını öz üzərinə
götürən ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Gəncəyə səfəri vətəndaş müharibəsinin qarşısını aldı. 1993-cü il
iyunun 15-də Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Sədri seçildi. Bu gün tariximizə Milli
Qurtuluş Günü kimi daxil oldu. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə millimənəvi dəyərlərimiz bərpa edildi, Onun qətiyyətlə, apardığı uğurlu daxili və xarici siyasət sayəsində ölkəmiz
xaosdan xilas oldu, sivil demokratik inkişaf yolu ilə inamla irəliləyərək, böyük nailiyyətlər qazandı.
1993-cü il iyunun 15-i Azərbaycan tarixinə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil olub və dövlətçiliyimiz yox
olmaq təhlükəsindən xilas edilib. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev öz xilaskarlıq missiyası
ilə ölkəmizin müstəqilliyini qorudu, respublikada tüğyan edən ictimai-siyasi böhranı aradan qaldırdı və inkişafın
təməlini qoydu. Bu gün milli qurtuluş ideologiyasının təntənəsi müstəqil respublikamızın davamlı inkişafında
özünü büruzə verir, regionda və dünyada Azərbaycanın nüfuzu daha da artır.
Azərbaycan ictimai fikrində xalqının və Vətəninin xilaskarı mücəssəməsinə çevrilən ulu öndər Heydər
Əliyev çox az müddətdə vətəndaş sülhünə və həmrəyliyinə, yenicə müstəqillik əldə edən ölkənin başı üstünü alan
bütün digər təhlükələrin qarşısının alınmasına nail oldu. Ümummilli liderin milli inkişaf konsepsiyası
Azərbaycanda dövlət quruculuğu prosesinin uğurla aparılması üçün aydın üfüqlər açdı. Bu konsepsiya spesifikliyi
və unikallığı ilə fərqlənməklə Azərbaycan xalqının gələcək yaşam fəlsəfəsini, milli inkişaf prioritetlərini
müəyyənləşdirir, demokratik dəyərləri özündə ehtiva edirdi. Beləliklə, insan hüquq və azadlıqlarının daha etibarlı
qorunmasına xidmət edən islahatlar, habelə demokratikləşmə prosesinin sürətlənməsi fikri cəmiyyətdə getdikcə
daha möhkəm əsaslarla intişar tapmağa başladı. Azərbaycanın inkişaf və uğur səmtini görən, duyan xalq bu yolun
alternativsizliyinə qəti əmin oldu. Heydər Əliyevin qətiyyəti sayəsində siyasi anarxiya və eksperimentlərə son
qoyuldu. Ölkədə cinayətkarlığın, özbaşınalığın qarşısı tam alındı, bütün qanunsuz silahlı dəstələr ləğv edildi.
Azərbaycan dövlətçiliyinin mövcudluğuna böyük təhlükə olan 1994-cü il oktyabr və 1995-ci il mart dövlət
çevrilişi cəhdlərinin qarşısı alındı. Bu bir daha təsdiq etdi ki, müstəqillik və Azərbaycanın suveren dövlət kimi
mövcud olması tarixi zərurətdən irəli gələn hadisə idisə, Azərbaycanın müstəqilliyi, əbədiliyi və dönməzliyi
ümummilli liderin adı və fəaliyyəti ilə bağlı olan müasir tariximizin inkaredilməz, pozulmaz səhifəsidir.
Heydər Əliyev o dövrdə Azərbaycanda baş alıb gedən böhranın, siyasi hakimiyyətsizliyin, vətəndaş
qarşıdurması və digər xoşagəlməz halların qarşısını aldı, Azərbaycanı bir dövlət kimi məhv olmaqdan, dünya
xəritəsindən silinməyin real təhlükəsindən xilas etdi. O vaxt ölkədə dövləti parçalamağa, xarici təcavüzün daha
da gücləndirilməsinə yardım etməyə çalışan qüvvələr mövcud idi. Şimal bölgələrində “Sadval” adı altında
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yaradılan qruplaşmalar bir sıra maraqlı xarici dairələr tərəfindən maliyyələşdirilirdi. Təbii ki, burada bir sıra
məqsədlər vardı. İlk növbədə tarixi Azərbaycan torpaqlarında yeni bir separatçı hərəkatın başlanması, silahlı
qarşıdurmanın yaranması Azərbaycanın inkişafına maneə törədəcəkdi. Separatçı qüvvələri dəstəkləyən, onları
maliyyə və silahla təmin edən həmin xarici qüvvələr isə ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi bacarığına yaxından
bələd idilər. Onlar bilirdilər ki, Azərbaycanda siyasi sabitliyin yaranması qısa müddət ərzində yeni inkişaf
konsepsiyasının hazırlanmasına və Azərbaycanın qüdrətlənməsinə yol açacaq. Məhz bunun qarşısını almaq üçün
onlar hər vasitədən istifadə edir, AXC-Müsavat hakimiyyətinin etnik ayrı-seçkiliyi özündə əks etdirən
bəyanatlarından ustalıqla istifadə edirdilər.
Həmin dövrdə Azərbaycanın daxilində ən təhlükəli separatçı hərəkatlardan biri də ölkənin cənubunda
yaranmışdı. 1993-cü il avqustun 7-də separatçı Əlikram Hümbətov Azərbaycanı parçalamaq məqsədilə qondarma
“Talış-Muğan respublikasının” yarandığını “elan etdi”. Avqustun 7-də Bakıya nota göndərən separatçı rəsmi
Bakının onunla hesablaşmasını tələb edirdi. Xatırladaq ki, qondarma respublikanın tərkibinə 7 rayonun adı daxil
edilmişdi. Onun belə bir mövqedən çıxış etməsi respublikanın cənub bölgəsində yaşayan talışların əksəriyyətinin
hiddətinə səbəb oldu. Əhalinin ayağa qalxdığını görən Ə.Hümbətov Cəlilabad, Lənkəran, Masallı, Lerik,
Yardımlı, Astara rayonlarında kütləvi repressiyalar həyata keçirdi. Avqustun 23-də Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirən Ali Sovetin Sədri Heydər Əliyev Azərbaycan milli televiziyası ilə
xalqa müraciət etdi. Müraciətdə bildirilirdi ki, Lənkəran, Astara, Lerik, Masallı, Yardımlı, Cəlilabad, Biləsuvar
rayonlarında baş verən hadisələr qanuna, konstitusiyaya zidd hərəkətlərdir və onların çox ağır nəticələridir:
“Həmin rayonlarda camaat artıq ayağa qalxmışdır. Adamlar Əlikram Hümbətovun bu çirkin hərəkətlərinə dözə
bilmirlər”.
Bir qrup adamın elan etdiyi “dövlətin” ömrü cəmi 16 gün oldu. Avqustun 17-də Milli Məclis Lənkəran
hadisələrinə siyasi qiymət verdi, bu hadisələrin Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə qarşı olduğunu ifşa etdi.
Avqustun 23-də separatçılar xalqın və dövlətin gücü ilə məğlub edildi. Ə.Hümbətov qaçdı. “TMR” ləğv olundu.
1993-cü ilin yayında xeyli silahlı qüvvəni Lənkəran ərazisində yerləşdirən Ə.Hümbətov ona qarşı çıxanları
amansızlıqla cəzalandırırdı. Əlində olan döyüş maşınlarını kəndlərə sürdürürdü ki, əhalidə bir xof yaransın.
Bölgədə özünü hakimi-mütləq sayırdı. Prokuror, milis rəisi, idarə müdirlərini həbs etdirmişdi. İmkanlı adamlardan
zorla pul və qiymətli metal əşyaları yığılırdı. O vaxt Əlikram Hümbətovun dəstəsinə qarşı mübarizə aparanlardan
biri də mən olmuşam. Belə ki, o vaxt mən Masallı Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini - Kənd Təsərrüfatı
və Ərzaq İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışırdım. Həmin vaxt rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı olmadığından
rayon rəhbərliyi vəzifəsini mən aparırdım. Əlikram Hümbətov isə ona tabe olmağımı, göstərişlərini yerinə
yetirməyimi təkidlə tələb edirdi. Mən isə rayondakı vəziyyətlə bağlı gün ərzində bir neçə dəfə Arif Rəhimzadə ilə
əlaqə saxlayıb onu məlumatlandırırdım. Əhali arasında Ə.Hümbətova qarşı mübarizə üçün birləşmək təbliğatını
aparmağa başladıq. Əlikramın əlisilahlı qüvvələri rayon icra hakimiyyətinin binasını zəbt etdilər. Səhəri gün məni,
Astara Rayon Milis Şöbəsinin rəisi İbrahim Quliyevi və Cəlilabad rayon prokuroru Mircavan Kazımovu
Ə.Hümbətov həbs edərək özünün Lənkəranda yaratdığı hərbi komendaturaya saldırdı. Biz o zaman
dövlətçiliyimiz və ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə aparmaqla yanaşı, canımızdan belə keçməyə hazır
idik. Biz yaxşı başa düşürdük ki, Əlikramın dövlətə qarşı çıxması çox çəkə bilməz. Lənkərandakı
kommendaturada ağır işgəncələr verilsə də ancaq mən və əqidə yoldaşlarım bu mübarizədən dönmədik.
Hətta ulu öndərimiz, Müstəqil Azərbaycanın banisi Heydər Əliyev televiziya ilə çıxışında bu məsələyə
münasibət və qanunsuz həbs olunduğumu bildirdi. Və ulu öndərin göstərişi ilə həbsdən buraxıldım. Ancaq
səhhətimdə ciddi problemlər yaranmışdı. Dörd aya yaxın Respublika Kliniki Xəstəxanasında müalicə olundum.
Fəxr edirəm ki, dövlətçiliyimizin, suverenliyimizin qorunub saxlanılmasında azacıq da olsa əməyimiz var. Əgər
həmin vaxt ulu öndər Heydər Əliyev hakimiyyətdə olmasaydı bugünkü Azərbaycandan söhbət gedə bilməzdi.
Məhz ümummilli liderin uzaqgörən siyasəti sayəsində Azərbaycan parçalanmaqdan xilas oldu.
Bəli, həmin dövrdə cənubda silahlı separatizmə qalxan Ə.Hümbətov bir sıra hallarda xarici ölkələrin
müəyyən dairələrinin nümayəndələri ilə də gizli görüşlər keçirirdi. Həmin xarici qüvvələrin Ə.Hümbətovdan öz
maraqları üçün istifadə edərək Azərbaycana qarşı təzyiq kampaniyası aparmaq istəyirdilər. Amma Azərbaycanı
parçalamaq istəyənlər öz arzularına çata bilmədilər. Separatçılarla yanaşı, onlara havadarlıq edənlər
Azərbaycanda ulu öndər Heydər Əliyevin yaratdığı milli birliyə məğlub oldular. Xalq dövlətini yad mənafelərin
ucuz oyunlarına qurban vermədi, öz rəhbərinin ətrafında sıx birləşdi. Televiziya ilə xalqa müraciətində
Azərbaycanın vahid və bölünməz olduğunu bir daha bəyan edən ümummilli liderimiz Heydər Əliyev
Azərbaycanda hər bir vətəndaşın qanun qarşısında eyni hüquqlara malik olduğunu söylədi: “Bizim Azərbaycan
vahid Azərbaycandır. Onun vətəndaşlarının hamısı eyni hüquqlara malikdir. İndiyədək Azərbaycanda heç vaxt
talış-azərbaycanlı, türk və sair söhbəti olmamışdır. Bu, süni surətdə ortaya atılmış şeydir. Onları bir-birindən
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ayırmaq olmaz. Bu, əti dırnaqdan ayırmağa bərabərdir. Ayrı-ayrı avantüristlərdən savayı buna heç kəs yol verməz.
Bizim birliyimizi heç kəs poza bilməz, bizi bir-birimizdən heç kəs ayıra bilməz”.
Ulu öndərin istər Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi olduğu, istərsə də ikinci dəfə, müstəqillik illərində
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə milli təhsilimizin və elmin inkişafına verdiyi töhfələrin canlı şahidiyəm.
Heydər Əliyev hakimiyyətdə olduğu bütün dövrlərdə respublikada təhsilin inkişafına xüsusi diqqət və həssaslıqla
yanaşmış, gənclərimizin yüksək səviyyədə təhsil alması üçün əlindən gələn hər şeyi etmişdir. Onun gənclərimizin
təkcə Azərbaycanda deyil, həm də keçmiş SSRİ-nin ayrı-ayrı şəhərlərində - Moskva, Leninqrad (indiki SanktPeterburq), Kiyev, Minsk kimi elm və mədəniyyət mərkəzlərində ali təhsil alması üçün etdiklərini bu gün də
minnətdarlıq hissi ilə xatırlayıram. Keçmiş SSRİ dövründə Azərbaycan gənclərinin İttifaqın ən nüfuzlu ali təhsil
ocaqlarını bitirdikdən sonra ölkəmizə qayıdıb iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində millətə fayda verməsi də daim
ulu öndərin diqqətində olan məsələlərdən biri idi.
Heydər Əliyevin milli dövlətçilik irsini əzmlə davam etdirən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin yürütdüyü məqsədyönlü siyasətin uğurları sayəsində ölkəmiz tarixinin ən qüdrətli mərhələsini
yaşayır. Azərbaycan tarix boyu heç zaman indiki kimi güclü olmayıb. Bu da bir reallıqdır. Bu həm də Heydər
Əliyev irsinə verilən dəyərdir. Belə bir dəyər üzərində formalaşdırılan yeni dövlətçilik ənənələridir. Prezident
cənab İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, müstəqil Azərbaycan Heydər Əliyevin şah əsəridir. Bu əsər bu gün
möhtərəm Prezident tərəfindən daha möhtəşəm, daha qürurlu inkişaf dövrünü yaşayır. Bütün sahələrdə davamlı
hal alan yüksəliş, xalqın öz lideri ətrafında sıx səfərbər olması, müstəqilliyimizin həqiqətən də dönməz və davamlı
hal alması ulu öndərin ruhuna böyük ehtiramımızın göstəricisidir!
Heydər Əliyevin şah əsəri - müstəqil Azərbaycan etibarlı əllərdədir. Xalqımız cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi altında Heydər Əliyevin öyrətdiyi kimi, dövlətçilik ənənələrini, millət kimi mövcudluğunu, dövlət
qurmaq haqqını, özünü idarə etmək bacarığını nümayiş etdirir.
Bu gün Azərbaycanın qazandığı bütün uğurlar Heydər Əliyev irsindən gəlir. Ölkəmizin əldə etdiyi hər bir
nailiyyət Heydər Əliyev missiyasının davamıdır. Bu missiya davam edir və Azərbaycanı inkişafa, tərəqqiyə,
intibaha, parlaq müqəddəs gələcəyə aparır.
Bir ziyalı olaraq əminliklə deyə bilərəm ki, şərəfli ömrünü Azərbaycana fəda etmiş dünya şöhrətli siyasətçi,
xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin adı dünyanın hər yerində daim dərin hörmətlə çəkiləcək, onun əziz
və unudulmaz xatirəsi millətimiz tərəfindən əbədi olaraq xüsusi ehtiramla yad ediləcəkdir.
Respublika. - 2020.- 11 iyun. - № 110. - S. 4.
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15 iyun - Xalqın şərəf və xilas tarixi
27 il öncə Ulu Öndər Heydər Əliyev qətiyyəti Azərbaycanı dünya xəritəsindən məhv olmaq təhlükəsindən
qurtardı
Məşhur Məmmədov,
Milli Məclisin deputatı
Tariximizə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil olmuş 15 iyun sadəcə təqvim bayramı deyil, böyük ictimai,
siyasi və tarixi əhəmiyyətə malik bir gündür. Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin 1993-cü il iyunun 15-də
yenidən hakimiyyətə qayıttması xalqımızın çoxəsrlik tarixinə taleyüklü möhtəşəm siyasi hadisə kimi daxil oldu.
Söz yox ki, azadlıq və müstəqillik həm ayrıca bir vətəndaş üçün, həm də bütöv xalqlar, millətlər üçün ən
müqəddəs, ən şirin və əvəzolunmaz bir nemətdir. Biz - Azərbaycan xalqı olaraq uzun illər boyunca azadlığımızın,
müstəqilliyimizin yolunu gözləmiş, bu yolda qəhrəmanlıq salnamələri yazaraq mübarizə aparmış, şəhidlər
vermişik. Bu baxımdan, nəticəyə gəlmək mümkündür ki, əgər azadlığı, müstəqilliyi əldə etmək nə qədər
çətindirsə, onu qoruyub saxlamaq bir o qədər mürəkkəb və ağır amildir.
Ona görə də bizlər 15 iyun barədə düşüncələrimizi bölüşərkən, nəticəyə gəlirik ki, bu tarix Azərbaycan
xalqının gələcək həyatını müəyyən edən böyük başlanğıcların əsası olan bir gündür. Biz azərbaycanlı olaraq bu
müstəqilliyimizi göz bəbəyimiz kimi qorumalıyıq. Çünki ilk növbədə vətəndaşlıq borcumuz bizə bunu diktə edir.
Məhz bu tarixi yaradan isə Azərbaycanın inkişafında, müstəqilliyində, gələcəyində müstəsna rol oynayan, daim
xalqına arxalanan və xalqına arxa, dayaq olan BÖYÜK ŞƏXSİYYƏT Heydər Əlirza oğlu Əliyevdir!
Ulu Öndər Heydər Əliyev: "1992-ci ilin iyun ayında hakimiyyətə gəlmiş qüvvələri bir ildən sonra
hakimiyyətdən saldı, xalq özü saldı"
1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan XX əsrdə ikinci dəfə dövlət müstəqilliyini elan etdi. Təəssüf ki,
müstəqilliyin ilk illərində dövlətin idarəçilik sükanı arxasında xalqın qüvvələrini bir yerə cəmləşdirə biləcək
qüdrətli bir lider yox idi. Həmin dövrdə Azərbaycan ərazilərinin davamlı işğalı, getdikcə gərginləşən siyasi
vəziyyət, əhalinin günbəgün ağırlaşan sosial durumu ölkəni bu bəlalardan xilas edə biləcək, xalqı öz arxasınca
aparmağa qadir LİDERƏ ehtiyac olduğunu şərtləndirirdi. Cəmiyyətin bütün təbəqələri əmin idi ki, yenicə
müstəqillik qazanmış ölkəni düşmüş olduğu ağır və dözülməz vəziyyətdən çıxarmağa qadir yeganə şəxsiyyət
məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevdir! Əslində, bu, bütün xalqın ürəyinin səsi idi. Xalqımız Heydər Əliyevin
ətrafında sıx birləşməklə öz gələcək taleyini özü həll etmək niyyətində idi.
Həqiqətən də sübut olundu ki, müstəqilliyi qoruyub saxlamaq o müstəqilliyi əldə etməkdən qat-qat
çətindir
Ulu Öndər Heydər Əliyev 15 iyun tarixi barədə danışakrən vurğuylayıb ki, bu hadisə zərurətdən doğan bir
faktor idi. Belə ki, 28 may Respublika Günü münasibəti ilə 2001-ci il mayın 26-da keçirilmiş tədbirdə bu barədə
belə demişdir: "1991-ci ildə müstəqilliyi elan etmək çətin bir məsələ deyildi. Çünki bu, tarixi zərurətdən irəli
gəlmiş bir hadisə idi. SSRİ dağılırdı, istəsən də, istəməsən də sən öz respublikanın aqibətini müəyyən etməli idin.
Burada da müstəqillikdən savayı başqa yol yox idi. Amma bu müstəqilliyi qoruyub saxlamaq o müstəqilliyi əldə
etməkdən qat-qat çətin bir vəzifə idi".
Müstəqillik yoluna qədəm qoymuş respublikamızın qarşısında yeni mərhələdə tarixi vəzifələr
dururdu. Tarix bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün ölkənin intellektual, sosial - iqtisadi potensialından,
ictimai-siyasi qüvvələrindən səmərəli istifadə olunmasını tələb edirdi. Heydər Əliyevin 2001-ci il 20 mart
tarixli fərmanında bu barədə deyilir: "Təəssüf ki, 1991-1993-cü illərdə bu istiqamətdə bu barədə heç bir iş
aparılmadı. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin keçdiyi yeni mərhələdə ölkənin iqtisadi, siyasi maraqları,
təhlükəsizliyi, ərazi bütövlüyünün təmin olunması ilə bir araya sığmayan daxili və xarici siyasəti müstəqil
dövlətçiliyə, onun sonrakı taleyinə ağır zərbələr vurdu. Azərbaycanda Ermənistanın təcavüzü ilə yanaşı, daxili
ictimai sabitlik də pozulmuş, müxtəlif qanunsuz silahlı dəstələr yaradılmış və ölkənin daxilində qızğın hakimiyyət
çəkişməsi başlanmışdı".
Müstəqilliyin əldə olunmasında Yeni Azərbaycan Partiyasının əvəzsiz xidmətləri böyükdür
Belə bir mürəkkəb şəraitdə Naxçıvanda yaşayan Heydər Əliyev 1991-ci il sentyabrın 3-də Muxtar
Respublikanın Ali Məclisinə sədr seçildi. Heydər Əliyevin nüfuzu nəinki Naxçıvanda, bütün Azərbaycanda
günbəgün artırdı. Bundan qorxuya düşən AXC-Müsavat hakimiyyətinin silahlı qüvvələri 1992-ci il oktyabrın 2496
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də Naxçıvanda çevriliş etməyə, Heydər Əliyevi tutduğu vəzifədən devirməyə cəhd göstərdilər. Lakin xalq öz
böyük oğlunu müdafiə etdi, onunla birlikdə olduğunu bir daha sübuta yetirdi. İlk dövlət çevrilişinə cəhdin qarşısı
alındı. Belə bir şəraitdə xalqın gələcək taleyinə biganə qala bilməyən insanlar 1992-ci il noyabrın 21-də
Naxçıvanda Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) təsis konfransını keçirdilər. O dövrdə YAP-ın yaranması tarixi
zərurət idi və Azərbaycanın dünyada tanınmış, dövlətçilik təcrübəsi olan liderə ehtiyacı var idi. Bu Lider Heydər
Əliyev idi və hamı bu həqiqəti bütün varlığı ilə dərk edirdi. Ona görə də YAP Azərbaycanın bütün bölgələrində
böyük sürətlə yaranır və təşkilatlanır, Heydər Əliyev siyasətini təbliğ edirdi. Ancaq bu ərəfələrdə AXC-Müsavat
iqtidarının günahı üzündən Gəncədə qardaş qanı töküldü. O günlərdə Gəncədə ardı-arası kəsilməyən mitinqlər
keçirilir, hadisələrə siyasi qiymət verilməsi tələb edilirdi. Belə bir gündə - iyunun 5-də Heydər Əliyevin rəhbərlik
etdiyi Naxçıvan Ali Məclisi hadisə ilə əlaqədar bəyanat verdi. Belə bir vaxtda Heydər Əliyevin Bakıya gəlişi
Respublika əhalisində gələcəyə böyük ümidlər yaratdı. Hadisələrin bu fonunda xarici havadarları tərəfindən
himayə olunan separatçı qüvvələr cənubda "Talış-Muğan Respublikası" elan etməyə səy göstərirdilər. Şimalda da
bu cür qüvvələrin fəallığına təkan verilirdi. Belə bir vaxtda möhtərəm Heydər Əliyevin Bakıya gəlişi respublika
əhalisində gələcəyə böyük ümidlər yaratdı. Tezliklə Milli Məclisdə Gəncə hadisələrinə hüquqi-siyasi qiymət
verildi. Qardaş qırğınına meydan açanlar öz layiqli cəzalarını aldılar.
1993-cü il iyunun 15-də Heydər Əliyev ölkənin ali qanunvericilik orqanına Sədr seçildi. Həmin
iclasda Ulu Öndər çıxış edərək tarixi nitqini söylədi: "...Azərbaycan Respublikasının bugünkü ağır, mürəkkəb
və gərgin vəziyyətini tam məsuliyyətlə dərk edirəm... Azərbaycan xalqının tarixi nailiyyəti olan Azərbaycan
Respublikasının dövlət müstəqilliyini qorumağı, möhkəmləndirməyi, inkişaf etdirməyi özüm üçün ən əsas
vəzifələrdən biri hesab edirəm. Heç kəsin şübhəsi olmasın ki, ömrümün bundan sonrakı hissəsini harada olursa
olsun, yalnız və yalnız Azərbaycan Respublikasının müstəqil dövlət kimi inkişaf etməsinə həsr edəcəyəm"
Bu tarixi qayıdış sözün həqiqi mənasında Azərbaycan dövlətçiliyinin və millətimizin qurtuluşu idi. "Buna
görə də xalqın müxtəlif təbəqələrinin arzu və istəyini nəzərə alaraq, 1997-ci il iyunun 17-də 15 iyunun Milli
Qurtuluş Günü elan edilməsi təklifi ilə çıxış edəndə deputatlar təklifimi dərhal müdafiə etdilər. 10 gün sonra iyunun 27-də parlamentimiz tarixi qərar qəbul edərək 15 iyunu Azərbaycan xalqının Milli Qurtuluş Günü elan
etdi"- Ulu Öqdər Qurtuluş Gününün elan edilməsi ilə bağlı çıxışında bildirmişdir. Görkəmli dövlət xadimi, bütün
türk dünyasının ən nadir tarixi simalarından sayılan Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə respublikamız qədim İpək
Yolunun bərpası, Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft və qaz xətlərinin çəkilişi kimi qlobal
layihələrin fəal iştirakçısına və təşəbbüskarına çevrildi. Həyatın bütün sahələrində tərəqqi və dirçəliş baş verdi.
Heydər Əliyev dühasının xidmətləri olan bu nailiyyətlər Azərbaycan xalqının müstəqilliyini məhv olmaqdan
qurtardı və bu müstəqilliyi daimi, əbədi, sarsılmaz, dönməz etdi.
Ona görə də biz əminliklə vurğulayırıq ki, Azərbaycanın tərəqqisi və inkişafı, dünya dövlətləri arasında
xüsusi əhəmiyyətilə seçilməsi Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasətinin məntiqi nəticəsidir. Azərbaycan bir çox
mötəbər beynəlxalq təşikilatlarda söz sahibinə çevrilib. Bəli, bütün bunların əsas mənbəyi isə məhz 15 iyun
tarixindən doğan reallıqlardır.
Fürsətdən istifadə edərək mən də qürurlu azərbaycanlı kimi bütün xalqımızı qarşıdan gələn gələn
bayramlarımız münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm, BAYRAMLARINIZ MÜBARƏK BÖYÜK VƏ
QÜDRƏTLİ AZƏRBAYCAN XALQI!
Səs.-2020.-10 iyun.-№95.-S.10.
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Ümummilli Lider Heydər Əliyev Azərbaycanı parçalanmaq təhlükəsi və tənəzzüldən xilas edərək tərəqqi
yoluna çıxardı
1993-cü ilin 4 iyun hadisələrindən 27 il ötür
Nurlan Qələndərli
Azərbaycan beynəlxalq müstəvidə güclü və nüfuzlu dövlət, ictimai-siyasi sabitliyin və davamlı inkişafın
təmin olunduğu ölkə kimi tanınır. Ölkəmizin inkişafının, əldə etdiyi nailiyyətlərin əsasında uğurla, uzaqgörənliklə
reallaşdırılan praqmatik daxili və xarici siyasət kursu dayanır.
Heç şübhəsiz, müasir müstəqil Azərbaycan dövləti hazırkı inkişaf mərhələsinə asan yolla çatmayıb. Tarixin
müxtəlif dönəmlərində ayrı-ayrı problemlər və situasiyalarla qarşılaşan Azərbaycan xalqı əzmkarlıq və vahidlik
nümayiş etdirərək dövlətçilik ənənələrimizin əbədiliyini, müstəqil Azərbaycanın tərəqqisini təmin edib. Şübhəsiz,
bütün bu tarixi və misilsiz nailiyyətlərin əldə edilməsində lider faktoru spesifik, əvəzolunmaz rol oynayıb.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan 1991-ci ildə müstəqillik əldə etsə də, kəskin problemlər və kataklizmlərlə
qarşı-qarşıya idi. Müstəqilliyin ilk iki ilində ayrı-ayrı xarici qüvvələrin mübarizə meydanına çevrilən, ciddi sosial,
iqtisadi problemlərin cərəyan etdiyi Azərbaycan əldə etdiyi müstəqilliyi itirmək təhlükəsi qarşısında idi. Xüsusilə
də, AXC-Müsavat cütlüyü Azərbaycanı, sözün əsl mənasında, xarici kəşfiyyat orqanlarının mübarizə meydanına
çevirdi, ölkədə separatizm meyilləri baş qaldırmağa başladı. Artıq ölkənin bir sıra ərazilərində – Gəncədə,
Lənkəranda, Qusarda və digər regionlarda qanunsuz silahlı birliklər bölücü iddialarla çıxış edərək mərkəzi
hakimiyyətə tabe olmadıqlarını bildirirdilər. Məhz 1993-cü ilin 4 iyun hadisələri də belə bir şəraitdə baş verdi.
Azərbaycan vətəndaş müharibəsi təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya idi…
Həmin tarixdə Gəncədə sabiq korpus komandiri və AXC hakimiyyətinin Qarabağ üzrə xüsusi nümayəndəsi
Surət Hüseynovun rəhbərlik etdiyi 709-cu briqadanın ləğvi ilə bağlı qərar imzalandı. Bundan sonra Surət
Hüseynov tabeliyində olan qoşun hissəsinin Bakıya doğru istiqamət götürməsi əmrini verdi. Gəncədə, o cümlədən
Bakıya qədər bəzi rayonlarda silahlı qarşıdurmalar yaşanırdı. Vəziyyət getdikcə daha da kəskinləşirdi. 709-cu
briqadanı tərk-silah etmək üçün Gəncəyə göndərilən Milli Qvardiya hissələri ilə Surət Hüseynovun rəhbərliyi
altında olan silahlı birlik arasında baş verən döyüş hadisələrin kuliminasiya nöqtəsi idi. Bu, hakimiyyət
daxilindəki ayrılmalar və isterikanı artırmaqla bərabər, xaos və böhranın dərinləşməsinə səbəb oldu. Bütün bunlar
isə ölkəni vətəndaş müharibəsinə sürükləyən dağıdıcı tendensiyaların pik nöqtəsi idi. Bu, eyni zamanda, ona
dəlalət edirdi ki, Azərbaycan vətəndaş müharibəsi təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya idi.
4 iyun hadisələri dövründə xaos və hakimiyyət böhranı hökm sürürdü
Şübhəsiz, bütün bu sadalananlar belə bir nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, AXC-Müsavat dövrünün
hakimiyyət boşluğundan və təcrübəsizliyindən istifadə edən xarici qüvvələr özlərinin dağıdıcı niyyətlərini
ölkəmizdə reallaşdırmaq üçün müxtəlif metod və vasitələrə istinad edirdilər. Bu zaman onlar daha çox iki klassik
üsul üzərindən taktiki manevrlər edirdilər. Bunlardan biri taktiki manevrləri ayrı-ayrı ölkədaxili subyektlər
üzərində qurmaqla məqsədə nail olmaq, digəri isə açıq surətdə zor işlətməklə – uzurpasiya vasitəsilə son hədəfə
çatmaq idi. İkinci variant üzərində durmaqla son məqsədə çatmaq real və perspektivli olmadığından bəhs edilən
subyektlər daha çox birinci üsul üzərindən hərəkət edirdilər. O zamankı iqtidar diplomatik resursları və strateji
idarəetmə potensialı ilə bunun qarşısını almaqda aciz idi. Bu baxımdan, Surət Hüseynovun başlatdığı 4 iyun
hadisələri də Azərbaycanda AXC-Müsavat iqtidarının heç bir təsirə və gücə malik olmadığının göstəricisi idi.
Başqa sözlə, məhz AXC-Müsavat hakimiyyəti dönəmində ölkədə tam bir xaos və anarxiya yarandı, daxili
çəkişmələr özünün pik nöqtəsinə çatdı. Daxili və xarici siyasətin səmərəsizliyi Azərbaycanı bir dövlət kimi dünya
xəritəsindən silinmək təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya qoydu.
Əslində, 4 iyun hadisələri dövründə hakimiyyət böhranı baş verirdi və hakimiyyətin həyata keçirdiyi, vahid
mərama söykənməyən siyasət müstəqil, mütəşəkkil deyildi. Məlum hadisələr hakimiyyət daxilindəki ziddiyyətləri
ortaya çıxarmaqla yanaşı, xarici qüvvələrin Azərbaycana qarşı məkrli planlar həyata keçirməsində həmin dövrdəki
hakimiyyətin nümayəndələrindən məharətlə istifadə etməsinin göstəricisi idi. 4 iyun hadisələri bir daha belə bir
məqamı aşkar etdi ki, xalqın dəstəyinə söykənməyən, idarəetmə təcrübəsinə malik olmayan, eləcə də dərin böhran
və daxili ziddiyyətlər məngənəsində olan hakimiyyət ölkənin müstəqilliyini qorumaq və suverenliyini təmin
etmək iqtidarında ola bilməz.
Ümummilli Lider Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyini xilas etdi
Göründüyü kimi, Azərbaycan olduqca mürəkkəb situasiya ilə üzləşmişdi: ölkə vətəndaş müharibəsi və
parçalanmaq təhlükəsinin astanasında idi. Belə bir situasiyada xalqımız 1993-cü ildə Azərbaycan dövlətini xilas
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etmək üçün Ümummilli Lider Heydər Əliyevə üz tutdu. O zaman ölkəyə “rəhbərlik” edən qüvvələr də
Azərbaycanı məruz qoyduqları təhlükədən xilas etmək üçün Ulu Öndər Heydər Əliyevin Bakıya gəlməsini yeganə
çıxış yolu kimi dəyərləndirirdilər. Beləliklə, iyunun 9-da Ulu Öndər Heydər Əliyevin Naxçıvandan Bakıya gəlişi
Azərbaycanın taleyi ilə bağlı narahatlıqlara son qoydu. Bu qayıdış xalqımızı fəlakətdən xilas etdi. Böyük
xilaskarın Bakıya gəlməsi xəbəri xalq tərəfindən sevinclə qarşılandı. 1993-cü il iyunun 15-də isə Ulu Öndər
Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Sədri seçildi. Tariximizə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil
olan 1993-cü il iyunun 15-i ölkəmizin siyasi tarixində keyfiyyətcə yeni mərhələnin başlanğıcı oldu. Azərbaycanın
mürəkkəb kataklizmlərlə müşayiət edilən daxili siyasi böhrandan qurtulması məhz bundan sonra mümkün oldu.
Belə ki, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin zəngin dövlətçilik təcrübəsi əsasında atdığı səmərəli addımlar
sayəsində ölkədə hökm sürən dağıdıcı proseslərin neytrallaşdırılmasına nail olundu. Və Ümummilli Lider Heydər
Əliyevin adı ilə bağlı olan Milli Qurtuluş Günü Azərbaycan tarixinin şanlı qürur səhifəsinə çevrildi.
Nəticə etibarilə, Ümummilli Lider Heydər Əliyev Azərbaycanı vətəndaş müharibəsindən – qarşıdurmadan,
tənəzzül və məhv olmaq təhlükəsindən xilas edərək dirçəliş yoluna çıxardı. Beləliklə, Azərbaycanı parçalamaq,
forposta çevirmək və öz korporativ maraqları əsasında idarə etmək istəyənlər öz niyyətlərinə çata bilmədilər.
Bölücülərlə yanaşı, onlara havadarlıq edənlər Azərbaycanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin yaratdığı milli birliyə
məğlub oldular.
Bir məqama xüsusi olaraq nəzər salmaq lazımdır. Belə ki, ölkəmizdə hökm sürən xaotik və anarxik
meyillərin neytrallaşdırılmasında, mürəkkəb siyasi-hüquqi kataklizmlərin qarşısının alınmasında və ictimai-siyasi
sabitliyin əldə edilməsində Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin liderlik keyfiyyətləri birinci
dərəcəli amil kimi xüsusi rol oynadı. Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının xilaskarı olmasını ölkəmizin
müstəqilliyini qoruyub saxlamaqla və yeni inkişaf üfüqləri açmaqla sübut etdi. Məhz bütün bu hadisələrin təhlili
bu qənaətə gəlməyə imkan verir ki, bu günədək əldə etdiyimiz nailiyyətlərin kökündə məhz Qurtuluş məfkurəsinin
dayanması tarixi bir gerçəklikdir.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illər ölkəmizdə sabitlik və inkişaf dövrü kimi
tarixə düşüb
Bütün bunların qanunauyğun nəticəsi kimi, 1993-cü il oktyabr ayının 3-də keçirilən prezident seçkilərinin
nəticələrinə müvafiq olaraq xalqın yüksək etimadı ilə Azərbaycan Prezidenti seçilən Ümummilli Lider Heydər
Əliyev milli maraqlara əsaslanan fəaliyyəti ilə ölkədə milli həmrəyliyi və inkişafı təmin etdi. Asayiş və qaydaqanun bərqərar edildi, soyğunçuluğa, vətəndaşların əmlakının qəsb olunmasına son qoyuldu. Ən əsası, nizami
ordu yaradıldı, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ müharibəsində atəşkəs əldə edildi, münaqişənin dinc
yolla nizama salınmasına dair danışıqlara başlandı. Qanunsuz silahlı qruplaşmaların dövlət çevrilişləri cəhdlərinə
son verilməsi, ilk parlament seçkilərinin keçirilməsi, referendum yolu ilə Konstitusiyanın qəbul edilməsi, kütləvi
informasiya vasitələri üzərində senzuranın aradan qaldırılması, neft müqavilələrinin imzalanması, Azərbaycanın
iqtisadi dirçəlişinin əsasının qoyulması, respublikamızın beynəlxalq əlaqələrinin formalaşdırılması və inkişaf
etdirilməsi, ölkənin dünya birliyinə inteqrasiyası prosesinə başlanması dövlətimizin tərəqqi yolunda inamla
irəliləməsini təmin etdi.
Eyni zamanda, Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi və həyata keçirdiyi rasional, praqmatik
xarici siyasət kursu sayəsində beynəlxalq münasibətlərin aktoru kimi çıxış edən milli dövlətlərlə milli maraqlara
müvafiq surətdə müxtəlif sahələrdə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa əsaslanan tərəfdaşlıq münasibətləri
formalaşdırıldı və Azərbaycan etibarlı tərəfdaş kimi tanınmağa başladı. “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasından
sonra Azərbaycan iqtisadiyyatında dönüş yarandı və böyük işlərə başlandı. Daha sonra Azərbaycan neftinin dünya
bazarlarına nəqli istiqamətində müstəsna əhəmiyyət kəsb edən tədbirlər görüldü və mühüm əməkdaşlıq layihələri
gerçəkləşdirildi. Digər tərəfdən, Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən xarici siyasət kursunun
mühüm prioritetlərindən birini Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq
normaları əsasında, yəni ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməsi təşkil edirdi. Məhz Ümummilli
Lider Heydər Əliyevin gərgin əməyi və ardıcıl səyləri nəticəsində bu problemin həllinə yönəlik məqsədyönlü,
sistemli və davamlı addımlar atıldı, məsələnin mahiyyəti dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırıldı. Ulu Öndər
Heydər Əliyev bir çox dünya dövlətləri ilə bu mövzuda danışıqlar apararaq beynəlxalq tədbirlərdə, o cümlədən
sammitlərdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün dəstəkləndiyi və Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin pisləndiyi
qətnamələrin və bəyanatların qəbul olunmasına nail oldu. Bütövlükdə, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin əsasını
qoyduğu praqmatik xarici siyasət kursu nəticəsində Azərbaycanın xarici əlaqələri genişlənməyə başladı,
ölkəmizin beynəlxalq mövqeyi möhkəmləndi.
Nəticə etibarilə, Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın müstəqilliyinin itirilməsi təhlükəsinin qarşısını
aldı, ölkəmizi tənəzzüldən xilas edərək tərəqqi yoluna çıxardı.
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Müstəqil Azərbaycan Ümummilli Liderin ideyaları əsasında uğurla inkişaf edərək yeni zirvələr fəth edir
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu siyasət Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla
davam etdirilir. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi: “Müstəqillik 1993-cü ildə də əldən gedirdi, əgər
Heydər Əliyev gəlməsəydi. O, müstəqilliyi qorudu, saxladı, gücləndirdi, bizi düz yola gətirdi. Biz də Onun yolu
ilə gedirik, müstəqilliyi möhkəmləndiririk və möhkəmləndirəcəyik”.
Uğurlu strateji kursun nəticəsində Azərbaycan dünya miqyasında qüdrətli və nüfuzlu dövlətə çevrilib.
Həyata keçirilən uğurlu sosial-iqtisadi siyasətin nəticəsi kimi, ötən illər ərzində ölkəmizin valyuta ehtiyatları artıb,
müxtəlif sahələri əhatə edən layihələr uğurla reallaşdırılıb, islahatlar müvəffəqiyyətlə davam etdirilib.
İqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə nail olmaq üçün reallaşdırılan islahat xarakterli tədbirlər, eyni zamanda, yeni
inkişaf perspektivlərinin meydana çıxmasını şərtləndirib.
Ümumiyyətlə, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə milli maraqlara əsaslanan, məqsədyönlü və prinsipial
siyasət həyata keçirilir, bunun nəticəsində Azərbaycan qüdrətli dövlət kimi tərəqqi yolunda əmin addımlarla
irəliləyir. Həyata keçirilən çoxvektorlu xarici siyasətin məntiqi nəticəsi kimi, Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyi
mütəmadi olaraq güclənir. Ölkəmizin təşəbbüsü və liderliyi ilə çox mühüm transmilli layihələr reallaşdırılır,
Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri uğurla inkişaf edir. Şübhəsiz ki, bütün bu müsbət reallıqlar Azərbaycan xalqı
tərəfindən yüksək qiymətləndirilir, xalqımız Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasəti tam
dəstəkləyir.
Yeni Azərbaycan. – 2020.- 4 iyun. – № 92. – S. 6.
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Milli-mənəvi dəyərlərimizin himayədarı
Ceyhun MƏMMƏDOV,
Milli Məclisin deputatı, ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Azərbaycan xalqının çoxəsrlik adət-ənənələrinin, milli-mənəvi dəyərlərinin qorunub saxlanılmasında və
tolerantlıq ənənələrinin möhkəmləndirilməsində ulu öndər Heydər Əliyevin müstəsna xidmətləri olmuşdur.
Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra ölkəmizdə dini etiqad azadlığının təmin olunması, dövlət-din
münasibətlərinin tənzimlənməsi, dini dözümlülük ənənələrinin möhkəmləndirilməsi, milli-mənəvi
dəyərlərimizin qorunması və dini abidələrimizin bərpası istiqamətində sistemli, ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlər
həyata keçirildi. Azərbaycan dövlət müstəqilliyi qazandıqdan sonra din sahəsində yeni bir mərhələ başlandı.
Dinlərin ölkədə sərbəst yayılması, dini icmaların fəaliyyətinə, dini ayinlərin icrasına, dini ədəbiyyatın nəşrinə
və yayılmasına qoyulmuş qadağalar aradan qaldırıldı. Uzun illər bağlı qalan ibadət ocaqları fəaliyyətini bərpa
etdi, yeni məscid, kilsə və sinaqoqlar inşa olundu.
Ulu öndər hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra din sahəsində gərginliyin azaldılması, dini durumun yaxşılaşdırılması, dövlət-din münasibətlərinin tənzimlənməsi və radikal qruplaşmaların fəaliyyətinin qarşısının alınması
məqsədilə mühüm qərarlar qəbul etdi.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına dini etiqad azadlığı ilə bağlı bir sıra mühüm müddəalar salındı.
Azərbaycan əhalisinin böyük əksəriyyətinin müsəlman olmasına baxmayaraq, konstitusiyada bütün dinlərin
bərabərhüquqlu, hər bir vətəndaşın etiqad azadlığının olduğu xüsusi vurğulandı. Bu müdrik yanaşma özünü 1996cı və 1997-ci illərdə “Dini etiqad azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa edilən dəyişikliklərdə
də açıq göstərdi.
Beləliklə, dövlət-din münasibətlərində yeni mərhələnin əsası qoyuldu, dövlətin din sahəsinə və dindarlara
qayğısı artdı. Heydər Əliyev davamlı olaraq dövlətin din sahəsində siyasətinin əsas istiqamətləri barədə ardıcıl
bəyanatlar verərək dövlətin milli-mənəvi dəyərlərin qorunmasına böyük önəm verəcəyini bildirdi: “Xalqımızın
çoxminillik tarixi var və çox əsrlərdir ki, İslam dininə itaət edirik. İslam dini bizim doğma dinimizdir. Xalqımızın
milli-mənəvi dəyərləri, dinimizin adət-ənənələri və dəyərləri – hamısı birlikdə bizim milli sərvətimizdir. Biz fəxr
edə bilərik ki, xalqımız çox dəyanətli xalqdır və zaman-zaman, əsrlər boyu cürbəcür məhrumiyyətlərə məruz
qalaraq bütün bu adət-ənənələri unutmayıbdır. Nə vaxt ki, rəsmi dairələr bunu qadağan edib, yaxud da buna mənfi
münasibət göstərib, insanlar bunu qəlbində, öz ailəsində, evində yaşadıblar. Hətta bizim bəzi fədakar insanlar bu
adət-ənənələrimizi yaşatdıqlarına görə çox əziyyətlər çəkiblər, bəzən də məhrumiyyətlərə, cəzalara məhkum
olublar”.
Ümummilli lider Heydər Əliyev öz çıxışlarında İslamın bütün dinlərə hörmətlə yanaşdığını, digər dinlərə
düşmən münasibəti bəsləmədiyini, başqa dinlərə etiqad edənlərin Azərbaycanın bərabərhüquqlu vətəndaşları
olduğunu xüsusi vurğuladı: “İslam dini başqa dinlərə qarşı heç vaxt düşmən olmamışdır. Çünki bu dinlərin hamısı
Allahdan gəlir. Azərbaycanda müsəlmanlarla yanaşı, başqa dinlərə etiqad edən adamlar da yaşayırlar. Onlar da
Azərbaycanın bərabərhüquqlu vətəndaşlarıdır. Çalışmalıyıq ki, dini, milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq,
Azərbaycanın bütün vətəndaşları eyni hüquqlu olsunlar və onların hamısının birliyini, vəhdətini təşkil edək. Bu
da Allah-Təalanın buyurduğu bizim yolumuzdur”.
Ulu öndər, həmçinin Azərbaycanda dini dözümlülüyün yüksək səviyyədə olmasını, dini zəmində
münaqişələrin baş verməməsini yüksək qiymətləndirərək, Azərbaycan xalqını bu ənənəni qorumağa çağırdı:
“Azərbaycanda qədim dövrlərdən müxtəlif xalqların nümayəndələri yaşamış, bir çox xalqların dinləri mövcud
olmuşdur. Azərbaycan və onun xalqı həmişə dini dözümlülüyü ilə fərqlənmişdir. Azərbaycanda heç vaxt dini
zəmində heç bir münaqişə, heç bir toqquşma olmamışdır. Hətta ötən əsrin 80-ci illərinin axırı – 90-cı illərinin
əvvəllərindəki ağır dövrdə belə heç bir mənfi fakt qeydə alınmamışdır. Bu gün də müstəqil Azərbaycanda biz hər
bir insanın azadlığı üçün, o cümlədən dini mənsubiyyət azadlığı, vicdan azadlığı üçün hər cür şərait yaratmışıq”.
Eyni zamanda, ulu öndər milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunmasına, gənc nəslin sağlam mənəvi ruhda
tərbiyəsinə qayğı göstərilməsinin zəruriliyini vurğulayaraq bildirirdi ki, biz öz milli-mənəvi dəyərlərimizi, adətənənələrimizi, əxlaqi dəyərlərimizi bütün istiqamətlərdə qorumalıyıq, saxlamalıyıq və gənc nəsli əsrlər boyu
böyük sınaqlardan keçmiş bu mənəvi, əxlaqi dəyərlər ruhunda tərbiyələndirməliyik.... Hər xalqın özünə, öz tarixi
köklərinə, əcdadları tərəfindən yaradılmış milli-mənəvi dəyərlərinə bağlılığı böyük amildir. Biz də indi dünyanın
mütərəqqi mənəvi dəyərlərindən istifadə edərək, xalqımızın mədəni səviyyəsini daha da inkişaf etdirərək, gənc
nəsli daha da sağlam əhval-ruhiyyədə, saf əxlaqi əhval-ruhiyyədə tərbiyələndirməliyik.
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Ulu öndər Heydər Əliyev məhz bu prinsiplərdən çıxış edərək, ölkəmizdə məscidlərin inşasına, təmir və
bərpasına da xüsusi önəm verdi. Onun həmin dövrdə din sahəsində verdiyi ilk önəmli qərarlardan biri Bibiheybət
məscidinin təmiri və bərpası ilə bağlı oldu. Məlum olduğu kimi, bu ibadət ocağı sovet hakimiyyəti illərində repressiyaya məruz qalaraq dağıdılmışdı. Ümummilli lider Heydər Əliyevin diqqət və qayğısı ilə sözügedən ibadət
ocağı qısa müddətdə təmir olunaraq dindarların istifadəsinə verildi. Məscidin açılışında Heydər Əliyev özü iştirak
edərək geniş nitq söylədi.
Ümummilli lider mütəmadi olaraq dini bayramlarda və əlamətdar günlərdə ibadət ocaqlarını ziyarət edər, din
xadimləri ilə görüşər, dini bayramlar və mərasimlər münasibətilə onlara təbriklər ünvanlayardı.
Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi dövründə atdığı ilk mühüm addımlardan biri də müqəddəs
məkanların ziyarəti oldu. Onun Məkkə və Mədinə şəhərlərini ziyarət etməsi İslam dəyərlərinə bağlılığının və
sadiqliyinin bariz göstəricisidir. Ziyarət zamanı İslam dəyərləri haqqında söylədiyi yüksək fikirlər bunu bir daha
təsdiq edir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Səudiyyə Ərəbistanına səfəri Azərbaycanın müsəlman ölkələri ilə
qarşılıqlı əlaqələrinin inkişafına və İslam dünyasına sürətli inteqrasiyasına da ciddi təsir göstərdi. Azərbaycan qısa
vaxtda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının fəal və aparıcı üzvlərindən birinə çevrildi.
Heydər Əliyevin Səudiyyə Ərəbistanına səfəri, Məkkə və Mədinə şəhərlərini ziyarət etməsi İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının rəhbərliyi ilə görüşməsi müsəlman dünyasında Azərbaycana diqqət və marağı artırdı.
Məhz bu uzaqgörən siyasət nəticəsində qurum dəfələrlə Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsini
qətiyyətlə pisləyən bəyanat verdi, müsəlman ölkələrini Ermənistanla əlaqə qurmamağa çağırdı. İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı Ermənistanı təcavüzkar dövlət, Xocalı faciəsini soyqırımı kimi tanıdı.
Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan müsəlmanlarının dini mərkəzi olan Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin
fəaliyyətinə də xüsusi önəm və dəstək verdi. Onun diqqət və qayğısı ilə bu qurumun fəaliyyəti daha da genişləndi,
nüfuzu artdı və Qafqazda ən böyük dini mərkəzə çevrildi. Bu idarənin siyasi rolunu və əhəmiyyətini dərk edən
ulu öndər davamlı olaraq Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə ilə görüşər və
dini məsələlərlə bağlı onunla məsləhətləşərdi.
Heydər Əliyev İslamın Qafqazda yayılmasının tarixinin öyrənilməsinə, bu sahədə tədqiqatların aparılmasına
da xüsusi önəm verirdi. Onun diqqət və qayğısı ilə Bakıda bir neçə beynəlxalq konfrans keçirildi və həmin
tədbirlər İslam dünyasında böyük əks-səda doğurdu.
Belə mühüm tədbirlərdən biri 1998-ci ildə İslam dünyasının tanınmış alim və ictimai xadimlərinin iştirakı
ilə “İslam sivilizasiyası Qafqazda” mövzusunda keçirildi. Bu tədbirdə ümummilli lider Heydər Əliyev İslamın
Qafqazda yayılmasının tədqiqi ilə bağlı mühüm tezislər irəli sürdü, bir sıra təşəbbüslər səsləndirdi: “Mən belə
fikrə gəlirəm ki, Azərbaycan Qafqazda İslam sivilizasiyası araşdırmalarının mərkəzi ola bilər. Azərbaycanın buna
haqqı da vardır... Əgər siz hamınız belə bir qərara gələ bilsəniz, Azərbaycanda bir mərkəz yaratmaq olar.
Azərbaycan dövləti də buna himayəçilik edə, kömək göstərə bilər. Məhz hər halda Azərbaycanın timsalında
demək istəyirəm ki, bu sahədə çox böyük işlər görülməlidir. Elmi tədqiqat üçün burada geniş imkanlar vardır”.
Heydər Əliyevin digər bir mühüm xidməti müsəlman ölkələri ilə əlaqələrin inkişafı ilə bağlıdır. O
hakimiyyətə gəldiyi ilk günlərdən müsəlman ölkələri ilə əlaqələrin inkişafına xüsusi önəm verdi, bu istiqamətdə
ciddi addımlar atdı. Azərbaycan qısa müddətdə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında təmsil olundu, bu qurumun aktiv
üzvlərindən birinə çevrildi. Heydər Əliyev siyasi qabiliyyət və bacarığına görə müsəlman ölkələri tərəfindən İslam
dünyasının böyük şəxsiyyətlərindən biri kimi qəbul edilir və hörmət olunurdu. O, Moskvada çalışdığı illərdə hələ
bir çox müsəlman ölkələrinin rəhbərləri ilə yüksək əlaqələr qura bilmişdi.
Məlum olduğu kimi, dini etiqad azadlığının təmin olunmasında və dini dözümlülük ənənələrinin
möhkəmləndirilməsində mədəniyyətlərarası dialoq və dinlərarası əməkdaşlıq xüsusi rol oynayır. Bu reallığı
nəzərə alan ümummilli lider bütün dinlərin dəyərlərinə hörmətlə yanaşır, tolerantlıq ənənələrini möhkəmləndirir,
dini ədavət və düşmənçilik çağırışlarının qarşısını alır, xalqlar, dinlər və sivilizasiyalararası dialoqun və
əməkdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində ciddi tədbirlər həyata keçirirdi. Onun diqqət və qayğısı təkcə
müsəlmanları deyil, Azərbaycanda yaşayan digər bütün dinlərin mənsublarını da əhatə etdi, ölkəmizdə
məscidlərlə bərabər sinaqoq və kilsələrin də bərpa və inşasına önəm verildi.
O, 1999-cu il noyabrın 16-da ölkəmizdə fəaliyyət göstərən dini konfessiyaların rəhbərləri ilə görüşdə bir sıra
vacib məqamlara toxundu: “Əlbəttə, Azərbaycanda mövcud olan millətlərarası, dinlərarası etnik vəziyyət yüksək
qiymətə layiqdir. Bu, hamının – həm azərbaycanlıların, həm rusların, həm ukraynalıların, həm yəhudilərin, digər
millətlərdən olan insanların, o cümlədən bizim dini konfessiyaların – Azərbaycanda başlıca dinimiz olan İslam
dinini, xristian-pravoslav, yəhudi dinlərinin səyləri ilə əldə edilmişdir”.
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Heydər Əliyev digər dini konfessiyaların rəhbərlərini qəbul edər, müxtəlif tədbirlərdə onlarla görüşər, fikir
mübadiləsi, məsləhətləşmələr aparar, əlamətdar günlər və bayramlar münasibətilə onları təbrik edərdi.
1920-ci ildə bağlanmış Cen Mironosets kilsəsinin binası 1991-ci ildə Rus Pravoslav kilsəsinə verildi. 2001ci ilin may ayında bütün Rusiyanın Patriarxı II Aleksi Azərbaycana səfərə gəldi. O, ölkəmizdəki toleranlıq
mühitinə heyranlığını ifadə etdi: “Burada pravoslavlar heç bir sıxışdırmaya məruz qalmadan öz dinlərinə və
əqidələrinə etiqad edirlər. Hətta, bu cür şərait, təəssüf ki, bəzi pravoslav ölkələrində belə yoxdur”.
Kilsənin açılış mərasimində ümummilli lider də iştirak edərək, bu ibadət ocağının təmir olunub dindarların
istifadəsinə verilməsini yüksək qiymətləndirdi.
1999-2001-ci illərdə Bakıda digər pravoslav məbəd -- Müqəddəs Məryəmin Miladı baş kilsəsi bərpa olundu.
1998-ci ildə Azərbaycanda Bakı və Xəzəryanı ölkələrin bölgə yepiskopluğu yaradıldı, tərkibinə Azərbaycan
ərazisindəki pravoslav kilsələri ilə yanaşı, Dağıstan və Çeçenistan respublikalarındakı pravoslav kilsələri də daxil
edildi.
2003-cü ilin aprel ayında ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin dəvəti ilə Rum patriarxı II Varfolomey dini
durumla tanış olmaq, dinlərarası dialoqu inkişaf etdirmək məqsədilə Azərbaycana rəsmi səfərə gəldi, dövlət
rəsmiləri, din xadimləri, müsəlman, xristian, yəhudi icmalarının rəhbərləri ilə görüşlər keçirdi və ölkədə fəaliyyət
göstərən ənənəvi və qeyri-ənənəvi konfessiyalar arasındakı mövcud münasibətləri yüksək qiymətləndirdi.
Məhz Heydər Əliyevin diqqət və qayğısı ilə 1999-cu ildə katolik icması dövlət qeydiyyatına alındı. Sonrakı
illərdə Azərbaycan hökuməti ilə Vatikan arasındakı razılığa əsasən, Bakıda Nobel prospektində Roma Katolik
Kilsəsi inşa olundu.
Eyni zamanda, Roma Katolik kilsəsinin başçısı II İohann Pavel Heydər Əliyevin dəvəti ilə 2002-ci ilin may
ayında Bakıya səfərə gəldi, ölkədəki dini durumla tanış oldu, ictimaiyyətin nümayəndələri və din xadimləri ilə
görüşlər keçirdi. Ölkədəki dini durumu və tolerantlıq mühitini yüksək qiymətləndirərək katolik icmasına yaradılan
şəraitdən məmnunluğunu ifadə etdi.
2003-cü ildə Azərbaycan hökumətinin diqqət və qayğısı ilə Alban-udi dini icması dövlət qeydiyyatına alındı.
1836-cı ildə Rusiya çarının fərmanı ilə Alban kilsəsi və katolikosluğu ləğv edilmiş, Alban məbədləri erməni
apostol kilsəsinə verilmişdi. Azərbaycan hökumətinin dini fəaliyyət sahəsində yeritdiyi uğurlu siyasət nəticəsində
udi etnosu itirilmiş hüquqlarını bərpa etdi. onların tarixi abidələrinin bir qismi yenidən bərpa olundu. Bunlardan
biri Qafqazda, eləcə də dünyada ən qədim xristianlıq məbədlərindən biri sayılan, vaxtilə Şəkinin Kiş kəndində
inşa edilən Alban kilsə-muzeyidir. Bu kilsə 2003-cü ildə əsaslı şəkildə bərpa olunaraq istifadəyə verildi.
2001-ci ildə Azərbaycan hökumətinin nümayəndələrinin və dünyanın bir çox ölkələrindən gələn qonaqların
iştirakı ilə yəhudilərin yığcam yaşadığı Qubanın “Qırmızı qəsəbə” adlanan ərazisində bərpa olunan sinaqoqun
açılış mərasimi keçirildi.
2003-cü ilin mart ayında Bakıda Avropada ən böyük yəhudi sinaqoqu istifadəyə verildi. Açılış mərasimində
dövlət rəsmiləri, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dini icmaların rəhbərləri və xarici ölkələrdən qonaqlar iştirak
etdilər. Sinaqoqun tikintisində xaricdə fəaliyyət göstərən yəhudi təşkilatları ilə yanaşı, Qafqaz Müsəlmanları
İdarəsi, Rus Pravoslav Kilsəsinin Qafqaz və Xəzəryanı Yeparxiyası yaxından iştirak etdilər. Müsəlmanlarla
xristianların yəhudi sinaqoqunun inşasında iştirakı və yardım göstərməsi dünyada analoqu olmayan
hadisələrdəndir.
Məhz o dövrdə həyata keçirilən uğurlu siyasətin nəticəsidir ki, əgər Azərbaycanda dövlət müstəqilliyindən
əvvəl 18 məscid mövcud idisə, hazırda ölkəmizdə 2166 məscid, 14 kilsə və 7 sinaqoq fəaliyyət göstərir.
Kilsələrdən 5-i pravoslav (Bakıda 3, Gəncə və Xaçmazda 1), 4-ü gürcü pravoslav (Qax rayonu), 1-i lüteran, 1-i
katolik və 2-si alban-udi dini icmasına məxsusdur. Yəhudi sinaqoqlarından 2-si Bakıda, 2-si Oğuzda, 3-ü Quba
rayonunun “Qırmızı qəsəbəsi”ndə yerləşir. Hazırda ölkədə 941 dini icma qeydiyyatdan keçmişdir, onlardan 35-i
qeyri-islam icmalarıdır. Sonunculardan 24-ü xristian, 8-i yəhudi, 2-si bəhai və 1-i krişna şüuru dini icmasıdır.
Bütün bunlara ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründən başlayaraq ölkəmizdə dövlət-din
münasibətlərinin yüksək səviyyədə tənzimlənməsi, bütün dinlərin fəaliyyətinə sərbəst şərait yaradılması
nəticəsində nail olunmuşdur.
Heydər Əliyevin dini fəaliyyət sahəsində ən böyük xidmətlərindən biri də 2001-ci ildə Dini Qurumlarla İş
üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması olmuşdur. Komitə fəaliyyətə başlayan dövrdə Azərbaycanda dini durumda
narahatlıq doğura biləcək məqamlar müşahidə olunurdu. Dövlətin dini etiqad və vicdan azadlığının təmin
olunması istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlərdən öz məqsədləri üçün istifadə etməyə cəhd edən radikal dini
qurumlar dini durumu gərginləşdirməyə çalışırdılar. Onlar bütün imkanlarını səfərbər edərək bir sıra hallarda
qeyri-ənənəvi radikal dini təlimləri təbliğ edir, dini durumun gərginləşdirilməsinə, radikal dini təriqətlərin
Azərbaycanda yayılmasına çalışırdılar. Belə bir ağır şəraitdə Azərbaycan hökumətinin üzərinə ciddi vəzifələr
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düşürdü. Dövlət dini fəaliyyət sahəsində cərəyan edən hadisələri ciddi təhlil etməli, dini durumu nəzarətdə saxlamalı, nəsillərdən-nəsillərə keçən dini dəyərlər sistemini kompleks şəkildə öyrənməli, olduğu kimi xalqa
çatdırmalı və dözümlülük ənənələrini qorumalı idi. Ancaq həmin dövrdə cərəyan edən hadisələr, iqtisadi və siyasi
durum bu vəzifələrin uğurla həyata keçirilməsində çətinliklər yaradırdı.
Dövlət komitəsi yaradıldıqdan sonra ölkədə dövlət-din münasibətlərində yeni bir mərhələ başlandı. Dini
etiqad azadlığı ilə bağlı qanunvericilik aktlarının tələblərinə riayət olunmasının təmin edilməsi, dini icmaların
qeydiyyata alınması, qeydiyyatının ləğvi, dini qurumların və təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin tənzimlənməsi
səlahiyyəti komitəyə həvalə olundu.
Həmin dövrdən başlayaraq din etiqad azadlığının təmin olunmasına, dini icmaların ayin və mərasimləri
sərbəst yerinə yetirməsinə, milli-mənəvi dəyərlərin təbliğinə və tolerantlıq ənənələrinin gücləndirilməsinə diqqət
daha da artırıldı. Azərbaycan hökuməti bütün dinlərin nümayəndələrinə dini ayin və mərasimləri sərbəst yerinə
yetirmək üçün bərabər imkanlar yaratdı, onların fəaliyyətinə əsassız müdaxilələrin qarşısını aldı. Eyni zamanda,
radikal dini qruplaşmaların fəaliyyətinə nəzarət daha da gücləndirildi.
Ulu öndərin başlatdığı həmin nəcib missiyanı bu gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva böyük uzaqgörənliklə və uğurla davam etdirirlər.
Ölkəmizdə yeni məscid, kilsə və sinaqoqlar inşa olunur, dini təhsil müəssisələri yaradılır. Həyata keçirilən müdrik
siyasət sayəsində Azərbaycan bu gün dünyanın multikulturalizm mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir.
Bu gün ulu öndərin adını şərəflə daşıyan Heydər Əliyev Fondu öz fəaliyyətində xeyirxahlıq qayəsini rəhbər
tutaraq, dini ibadət ocaqlarının təmir, bərpa və inşasına xüsusi əhəmiyyət verir. Fondun xətti ilə son illər bir çox
məscid, kilsə, sinaqoq təmir və bərpa olunmuşdur.
Müasir Azərbaycan bir müsəlman ölkəsi olaraq, İslam dəyərlərinə və mədəniyyətinə sadiqliyini qorumaqla
yanaşı, həm də Qərbin müasir nailiyyətlərindən bəhrələnir. Azərbaycan bir çox istiqamətlərdə olduğu kimi bu
sahədə də nümunəvi müsəlman ölkəsi sayılır. Bu gün qarşıda duran əsas hədəf və məqsədlərdən biri bu ənənəni
yaşatmaq və gələcək nəsillərə çatdırmaqdır.
Xalq qəzeti.-2020.-14 may.-№93.-S.6.
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Ümummilli lider və sosial-iqtisadi tərəqqi
Ziyad SƏMƏDZADƏ,
Milli Məclisin deputatı, akademik
Milli iqtisadiyyatın dinamik inkişafı əbədi müstəqilliyimizin etibarlı təminatçısıdır
Azərbaycan xalqının çoxminlik tarixində XX əsr mühüm yer tutur. XX yüzillikdə xalqımız bir neçə əsrə
bərabər inkişaf yolu keçmiş, özünün iqtisadi, mədəni tərəqqisinə nail olmuşdur. Tarixi inkişafın, demək olar,
bütün mərhələlərində müstəqillik qurbanlar, sarsıntılar tələb etmişdir və bu ağır mübarizədən heç də bütün
dövlətlər uğurla çıxmamışlar. Azadlıq əldə edən dövlətlərin bir qismi özlərini qoruyub saxlamış, bəziləri isə
dağılıb getmişlər. Bu kimi hadisələrlə zəngin olan tarixi inkişafın elmi təhlilini verərkən, obyektiv olaraq,
dövlət başçısının dövləti qoruyub saxlamaq məharəti, onun strategiyasına münasibət bildirilir. Belə bir təhlil
subyektiv baxışlardan yox, obyektiv tələbatdan, dövlətin inkişaf qanunauyğunluqlarını, dövlətin idarə
olunması prinsiplərini açmaq, gələcək inkişaf strategiyasını müəyyən etmək zərurətindən doğur. Bu gün də
əvvəlki dövrlərə nisbətən qat-qat mürəkkəbləşən, qloballaşan dünyada hər hansı bir dövlətin fəaliyyətinə, onun
inkişaf dinamikasına dövlət başçısının fəaliyyəti prizmasından baxılır. Dövlət başçısı dövlətin qarantıdır.
Müstəqil Azərbaycanın dinamik inkişafı və dünya inteqrasiyası sisteminə qovuşması mərhələsi
müqayisəedilməz dərəcədə məhsuldar və gərgin fəaliyyət göstərən ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə
bağlıdır.
Azərbaycan tarixinin mühüm dövrü ərzində dövlət başçısının respublikamızın sosial-iqtisadi həyatında
oynadığı rolu sistemli təhlil edən ən güclü politoloqlar, siyasi xadimlər, tələbkar ekspertlər belə bir nəticəyə
gəlirlər ki, Heydər Əliyev çoxsahəli fəaliyyəti və müdrik rəhbərliyi ilə Azərbaycan tarixində unudulmaz və
əvəzolunmaz şəxsiyyət, dünya miqyaslı siyasi xadim, bacarıqlı, fenomenal dövlət başçısı, ümummilli lider
səviyyəsinə yüksəlmişdir. Məhz onun rəhbərliyi ilə Azərbaycanın dövlət quruculuğunun əsasları qoyulmuş, onun
fəaliyyət mexanizmi formalaşmış, müstəqilliyimizin əbədi qorunması üçün fundamental zəmin yaranmışdır.
SSRİ-nin dağılması ərəfəsində respublikamızda mövcud siyasi, ictimai, sosial-iqtisadi vəziyyəti yadımıza
salaq. Bu dövrdə ittifaq hökuməti tərəfindən qəbul edilmiş dağıdıcı qərarlar, ölkənin idarə edilməsinin başabəla
radikal islahatçılara tapşırılması, “şok terapiyası” adı altında keçirilən sistemsiz islahatlar, dünyanın quru
ərazisinin 1/6 hissəsini təşkil edən bir məkanda bir-birilə zəncirvari şəkildə bağlı olan respublikalar arasında
əlaqələrin pozulması, ümumi bazar üçün işləyən müəssisələrin fəaliyyətində əsl xaosun yaranması, ənənəvi satış
bazarlarının itirilməsi keçmiş müttəfiq respublikaların iqtisadiyyatını, demək olar ki, iflic vəziyyətinə saldı. Bir
faktı qeyd etmək yerinə düşərdi. Rusiyanın XX əsrin 80-90-cı illərində böyük siyasi-iqtisadi sarsıntılar nəticəsində
itirdiyinin Vladimir Putin Almaniya və Yaponiyanın II Dünya müharibəsi dövründəki iqtisadi itkilərdən heç də
az olmadığını qeyd edir. Həmin dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatı da çox ağrılı proseslər keçirirdi. Bu elə bir
mərhələ idi ki, xalq təsərrüfatının bütün sahələrində tənəzzül davam edirdi, ölkənin maliyyə-kredit sistemi iflic
vəziyyətində idi, böyük zəhmət hesabına uzun illər ərzində qazanılmış mövqelər itirilirdi. Erməni işğalçıları
tərəfindən ərazimizin xeyli hissəsinin zəbt edilməsi şəraitində ölkə daxilindəki qeyri-sabit ictimai-siyasi vəziyyət,
hakimiyyət uğrunda çəkişmələr təsiri dağıdıcı olan bu neqativ meylləri daha da gücləndirdi. Heç 2 yaşı olmayan
müstəqil dövlətimiz yox olmaq təhlükəsinə məruz qalmışdı.
Bu barədə mən 1993-cü ilin avqust-sentyabr aylarında respublika mərkəzi mətbuatında bir neçə məqalə ilə,
o cümlədən “İqtisadiyyatı belə idarə etməzlər” başlıqlı yazılarla çıxış etdim. Bu yazılarda qeyd edilirdi ki,
professionallıqdan uzaq olan insanların dövlət aparatına idarəetmə qurumlarına cəlb edilməsi respublika
iqtisadiyyatına çox baha başa gəldi.
Dövlət rəhbərliyinə Heydər Əliyevin qayıtması ilə respublikamızda xaosun aradan qaldırılması, dövlətçiliyin
möhkəmləndirilməsi, intizamın yaradılması üçün düşünülmüş və əsaslandırılmış kurs həyata keçirilməyə başladı.
İctimai-siyasi, iqtisadi vəziyyətin sabitləşməsinə, suveren Azərbaycan dövlətinin iqtisadi əsaslarının
möhkəmləndirilməsinə xidmət edən kompleks addımlar atıldı. İqtisadiyyatda tənəzzülün qarşısının alınmasında,
xalq təsərrüfatında ahəngdarlığın təmin edilməsində həlledici rolu olan sahələrin fəaliyyətinə dair dövlət
başçısının iclas və müşavirələrdə çıxışları, problemlərə prinsipial münasibəti müharibə şəraitində olan respublikamız üçün çox böyük əməli, həm də mənəvi əhəmiyyət kəsb edirdi. Artıq 1996-cı ildə iqtisadiyyatda
tənəzzül meyllərinin qarşısı alındı. Bütün bunlar yaranmış xaosa, ümidsizliyə sarsıdıcı zərbə, dinamik iqtisadi
həyata, onun dirçəlməsinə aparan qələbə idi. Sanki tarix təkrar olunurdu.
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Keçən əsrin 60-cı illərinin axırlarında Azərbaycanın sosial-iqtisadi həyatında da gərgin vəziyyət yaranmışdı.
Respublikamızın xalq təsərrüfatının bir çox sahələrində geriləmə meylləri güclənir, mövcüd istehsal
potensialından istifadə səviyyəsi aşağı düşürdü.
Zəngin resurslara, əmək ehtiyatlarına, güclü istehsal potensialına malik olan respublikamızın ittifaqda
mövqeyi zəifləyirdi. Məsələn, Azərbaycanda milli gəlirin adambaşına artımı ittifaq üzrə göstəricidən 3 dəfə az
idi. Digər əsas göstəricilərə görə də respublikamız demək olar ki, əksər respublikalardan geri qalırdı.
1969-cu ilin avqustunda Heydər Əliyevin respublikamıza rəhbər seçildiyi andan onun apardığı sistemli təhlil,
görülmüş tədbirlər nəticəsində artıq 70-ci illərin ortalarında Azərbaycan milli gəlirin artım tempi və digər başlıca
göstəricilərə görə ittifaqda birinci yerə çıxdı. İqtisadiyyatın, o cümlədən sənayenin strukturunun təkmilləşməsi,
mütərəqqi istehsal sahələrinin üstün inkişafı ilə bağlı hazırlanmış xüsusi proqram müvəffəqiyyətlə həyata
keçirildi. On minlərlə yeni iş yerləri açıldı. Respublikanın orta və kiçik sahələrində tikinti materialları, yüngül və
yeyinti sənaye müəssisələri, iri maşınqayırma zavodlarının filialları yaradıldı. SSRİ kimi nəhəng ölkənin neft
sənayesinə vacib olan avadanlıqların 70 faizə qədəri Bakı müəssisələrinin payına düşürdü. Aqrar sektor o dövrün
tələblərinə uyğun olaraq normal fəaliyyət göstərir, respublika əhalisinin yarıya qədərinin yaşayış səviyyəsini
təmin edirdi. İttifaq əmək bölgüsünün tələblərinə uyğün, pambıqçılıq, üzümçülük, tərəvəzçilik, çayçılıq daha
sürətlə inkişaf etdirilirdi.
Azərbaycan kəndində qaynar həyat hökm sürürdü. Ümumiyyətlə, respublikamızın inkişaf dinamikasını
xarakterizə edən göstəricilər hamını heyrətə gətirdi. İstər miqyası, istərsə də sosial-iqtisadi nəticəsinə görə
Azərbaycanın müstəqilliyinə qədər olan heç bir dövründə belə dinamik inkişaf olmamışdı.
Əlbəttə, həll edilməyən problemlər də var idi. Axı Azərbaycan SSRİ-nin tərkib hissəsiydi və bütünlüklə bu
ittifaqın məlum nöqsanları, catışmamazlıqları respublikaların inkişafına da təsir edirdi. Lakin bu bir inkaredilməz
həqiqətdir ki, Azərbaycan respublikası SSRİ tərkibində əsrlərə bərabər böyük inkişaf yolu keçmişdir, həm də bu
inkişaf 70-80-ci illərdə özünün sürəti, miqyası sosial-iqtisadi nəticələrinə görə daha əzəmətli olmuşdur. Sovet
dövründə, o cümlədən 70-80-ci illərdə yaradılmış elmi-texniki istehsal potensialı olmasaydı, müstəqil dövlətimiz
bu gün də çoxlu çətinliklərlə üzləşə bilərdi. Mən bu barədə ona görə bir qədər ətraflı danışıram ki, hələ də bəziləri
sovet rejimi şəraitində yaradılan elmi-texniki, intellektual potensiala sovet ideologiyasının qalığı kimi baxır. Bu
mövqedə duranlar tarixdən dərs almalı, keçilən yolun, tarixi inkişafın hər bir mərhələsinin obyektiv
qiymətləndirilməsinin zəruriliyini dərk etməlidirlər. Bu gün dağılmış sovet sisteminin bərpası üçün heç bir əsas
yoxdur. Ancaq o dövrdə də, xüsusilə 70-ci illərdə Azərbaycan xalqı inkişaf etmiş, yaşayıb-yaratmışdır. Bu dövrün
elmi-texniki istehsal, intellektual potensialı müstəqil Azərbaycanın bu gününün və sabahının tərəqqisi üçün çox
lazımdır.
Qeyd etmək istərdim ki, Heydər Əliyevin, bir tarixi şəxsiyyət kimi, müstəqilliyinin sosial-iqtisadi inkişafla
əlaqəsi məsələlərinə münasibətdə çox güclü elmi mövqeyi və yüksək təfəkkür tərzi uğurlu dövlət siyasətinin
aparılması üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Dövlət başçısı haqlı olaraq bildirir ki, Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyi qazanması tarixi nailiyyətdir, ilkin qələbədir. Onun qorunması və möhkəmləndirilməsi qat-qat çətin
və mürəkkəb vəzifədir və bu müqəddəs vəzifənin sistemli həlli üçün Heydər Əliyev, zəngin dövlətçilik təcrübəsinə
malik olan ölkə başçısı kimi, dünya dövlətləri birliyinin əldə etdiyi meylləri nəzərə aldı və Azərbaycanın
xüsusiyyətlərinə, geopolitik şəraitinə, milli mənafelərinə uyğun inikşaf strategiyasını müəyyən etdi.
Ulu Tanrı Azərbaycanı sərvətlər baxımından da ehtiyac cəkməyə qoymayıb. Azərbaycan bu gün dünyanın
ən zəngin neft resurslarına malik olan regionlar sırasına daxildir. Respublikamızın, XX əsrdə olduğu kimi, XXI
əsrdə də inkişafı xeyli dərəcədə neft faktoru ilə bağlı olacaqdır. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ona
neft sərvətlərinin sahibi kimi tarixi şans verildi və bundan da dövlət başçısı böyük uzaqgörənliklə istifadə etdi.
Heydər Əliyev qəti əmin oldu ki, ağır vəziyyətdə olan respublika iqtisadiyyatını dirçəltmək, ölkənin dünya
inteqrasiyasında iştirakını canlandırmaq üçün ən sanballı mənbə neft faktoru ola bilər. Çünki ölkəmizin daxili
maliyyə mənbələri, demək olar ki, yox dərəcəsində idi. Ona görə də xarici investisiyaları cəlb etmək ən
məqsədəuyğun bir istiqamət kimi seçildi. 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi” imzalandı. Respublikaya güclü
investisiya axını başlandı. Azərbaycan iqtisadiyyatı, ilk növbədə onun neft sektoru beynəlxalq biznes həyatına
qoşuldu. Neft strategiyası müstəqil respublikamızda demokratiyanın inkişafı, ictimai-siyasi sabitliyin həmin
edilməsi, milli dövlət quruculuğunun möhkəmləndirilməsi, onun dünya iqtisadiyyatına qovuşması üçün baza
yaratdı.
Bizim hamımız bunun hər gün canlı şahidi oluruq. Biz neçə il ərzində ölkə iqtisadiyyatına 6,5 milyard ABŞ
dollarlıq investisiya qoyuluşu dövlət başçısının müstəqilliyimizin qorunması naminə titanik fəaliyyəti,
çətinliklərə, maneələrə baxmayaraq, mübarizliyi, prinsipiallığı nəticəsində mümkün olmuşdur. Ən əhəmiyyətli
cəhət ondadır ki, neft strategiyası təcrid edilmiş şəkildə deyil, bütunlükdə dövlətin milli təhlükəsizliyi, ümumi
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inkişafı, demokratik cəmiyyətin qurulması konteksində həyata keçirilir. Bu cəhəti ona görə xüsusi vurğulayıram
ki, dünyada çox zəngin ölkələr var, onlar respublikamızdan daha çox neft hasil edirlər, lakin bu ölkələrin heç də
hamısı bu amilin bəhrəsini görmürlər. Çünki bu ölkələr müstəqil olsalar da, onlarda milli inkişafla milli mənafelər
düzgün əlaqələndirilmədi, demokratik institutlar yaradılmadı, sabitliyin əldə edilməsinə xidmət edən sistemli
tədbirlər həyata keçirilmədi, ağır sosial sarsıntılara, milli dini, ərazi münaqişələrinə, sosial qurumlar arasındakı
təbəqələşmə proseslərinə biganəlik göstərildi. Bütün bunların nəticəsidir ki, bu kimi ölkələrdə inkişaf səviyyəsi
hələ də çox aşağıdır.
Azərbaycanın dövlət başçısı isə gənc müstəqil dövlətin strategiyasına sistemli yanaşmaya üstünlük verdi.
Dövlət quruculuğu, demokratik cəmiyyətin formalaşması, yeni iqtisadi sistemin hüquqi bazasının qorunması
prosesi beynəlxalq hüquq normaları, qarşılıqlı əməkdaşlıq prinsipləri ilə bilavasitə əlaqələndirildi. Məhz bütün
bunların nəticəsidir ki, müstəqilliyin ilk illərində ən riskli dövlətlər siyahısına daxil edilən Azərbaycan XX əsrin
sonuncu onilliyin ikinci yarısından investisiya qoyuluşu, kreditləri qaytarmaq iqtidarlı, böyük inkişaf imkanları
olan ölkə kimi tanındı. Respublikamız indi inkişafın yeni mərhələsindədir. 2002-ci ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan
kəmərinin tikintisinin özülünün qoyulması hadisəsini yada salaq. Tam qətiyyətlə demək istəyirəm ki, Azərbaycan
dövləti və onun başçısının uzaqgörən siyasətinin tarixi qələbəsi kimi qiymətləndirilən bu hadisə bütün dünyanı
özünə cəlb etdi.
Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulmuş investisiyaların dinamikasına nəzər salsaq, burada ətraflı şərhə ehtiyac
yoxdur. İnvestisiya varsa, deməli, həyat da dirçəlir, inkişaf edir, modernləşir. Xarici şirkətlərlə əməkdaşlıq
ödkəmizin kadr potensialının, onun intellektual mülkiyyətinin güclü olduğunu, neftçi alim və mütəxəssislərimizin
fədakarlığını, yaradıcılıq qabiliyyətinin yüksək olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. Eyni zamanda bu əməkdaşlıq
Azərbaycanın neft-qaz ehtiyatlarının iqtisadi dövriyyəyə cəlb olunmasına, kadr potensialının, beynəlxalq
standartlara, ən müasir texnologiyalara bələd olmasına, beynəlxalq biznesin təşkilinin prinsip və metodlarına
yiyələnməsinə şərait yaratdı.
Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, istər Çar Rusiyası dövründa istərsə də keçmiş SSRİ-nin tərkibində
Azərbaycanın iqtisadiyyatında həlledici rol neft sənayesinə məxsus idi. Kapital qoyuluşunun, demək olar ki, çox
hissəsi böyük ölkə, imperiya mənafelərinə tabe edilmiş bu sahənin payına düşürdü. Sovet dövründə, xüsusilə 70ci illərdə respublika iqtisadiyyatının inkişafının birtərəfliliyinin yumşaldılması istiqamətində xeyli işlər görüldü.
MDB məkanında ilk dəfə olaraq Azərbaycanda radikal torpaq islahatı aparılmış, torpaq kəndlinin xüsusi
mülkiyyətinə çevrilmişdir. Bu çox böyük tarixi hadisədir. Onun ilk nəticələri bəllidir. Bir sıra sahələrdə dinamik
artım əldə olunmuş, ölkə özünün taxılı hesabına ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmişdir, ildən-ilə daxili bazarda
yerli istehsalın xüsusi çəkisi artmağa meyl edir. Beynəlxalq qurumların, o cümlədən Dünya Bankınını köməyilə
özəl sektorun inkişafına kömək edən proqramlar həyata keçirilir. Bunun üçün hazırda İqtisadi İnkişaf Nazirliyi,
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi dövlət başçısının müəyyən etdiyi xəttə müvafiq olaraq sistemli
tədbirlər görürlər.
Respublika əhalisinin yarısı kənddə yaşayır. Kəndi qorumaq, kəndin abadlaşdırılmasına qayğını artırmaq,
kənddən şəhərə səmərəsiz əhali axınını minimuma endirmək dövlətimizin iqtisadi təhlükəsizliyi baxımından çox
zəruridir.
İqtisadiyyat sferası böyük və mürəkkəb bir sistemdir. Bu sistemin normal fəaliyyəti, təbii ki, sistemə daxil
olan alt sistemlərin fəaliyyətindən asılıdır. Respublikada aparılan islahatlar bu sahələr də əhatə etmişdir. Rabitə,
informasiya texnologiyaları, nəqliyyat, energetika, qaz təchizatı sistemində struktur dəyişiklikləri edilmiş, onların
səmərəliliyinin artırılması, normal fəaliyyətlərinin təmin edilməsinin hüquqi bazası əhəmiyyətli dərəcədə
möhkəmlənmişdir. Götürək rabitə sistemini. Son illərdə dövlət başçısının iştirakı ilə müasir tələblərə cavab verən
rabitə stansiyaları, qovşaqlarının açılması, o cümlədən ucqar kəndlərdə rabitə xidmətinnin yaxşılaşdırılması,
rabitə sistemində müasir, ən qabaqcıl texnologiyaların tətbiqi mühüm nailiyyətlər kimi qiymətləndirilməlidir.
Bununla belə, dövlət başçısı ölkədə enerji təchizatını, sosial sferanın, əhalinin enerji, qazla təminatının daha da
yaxşılaşdırılması, istehlakçıların hüquqlarının qorunması məsələlərinə diqqəti artırmağı müvafiq idarəetmə
strukturlarından tələb etmişdir. Çünki yanacaq-energetika sektorunun ahəngdar, səmərəli fəaliyyəti ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi iqtisadiyyatın dinamik inkişafı, əhaliyə qayğını yaxşılaşdırmaq üçün çox vacibdir.
Azərbaycan dünyanın ən əlverişli məkanlarının birində, Şərqlə Qərbin qovuşağında yerləşir. Ancaq bu bir
həqiqətdir ki, heç bir dövrdə nəqliyyat faktoru respublikamızın müstəqilliyi üçün indiki kimi fövqəladə rol
oynamayıb. Yuxarıda biz Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin müstəsna əhəmiyyətini qeyd etdik. Qədim “İpək
yolu”nun bərpası, həmin nəqliyyat dəhlizinin dinamik fəaliyyəti üçün strateji istiqamətlərin müəyyən edilməsində
mühüm rol oynadı.
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Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində SSRİ süquta uğradıqdan və yeni müstəqil dövlətlər yarandıqdan, o
cümlədən, Azərbaycan tarixdə ikinci müstəqilliyini qazandıqdan sonra ölkəmiz keçmiş İttifaq respublikalarından
biri kimi çox ağrılı proseslər yaşamasına baxmayaraq, bir sıra vacib və önəmli layihələr reallaşdırmağa başladı.
Onlardan biri də qədim böyük “İpək Yolu”nun bərpası istiqamətində atılan cəsarətli addımlar idi.
Prezident Heydər Əliyev 1998-ci ilin fevral ayında Yaponiyada ilk rəsmi səfərdə olarkən “En-Eyc-Key”
telekanalının müxbirinə demişdir: “İpək Yolu müasir infrastruktur yaradılmasını nəzərdə tutur. Buna görə də
Yaponiya bu infrastrukturun yaradılmasına öz maliyyə imkanları ilə, əlbəttə, böyük töhfə verə bilər. Məsələn,
Bakı dəniz limanını, Türkmənistanda Türkmənbaşı limanını inkişaf etdirmək olar. Gürcüstana Qara dəniz
sahilindəki Poti limanını inkişaf etdirmək lazımdır...”
Ulu öndər Avropa İttifaqı ilə apardığı danışıqlarda Azərbaycanın strateji mövqedə yerləşməsini, Şərqlə Qərb
arasında iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsində müstəsna rol oynadığını bildirir, Bakı dəniz limanının, Xəzər
Gəmiçilik İdarəsinin bu baxımdan böyük potensiala malik olduqlarını xüsusi olaraq vurğulayırdı. Avropa İttifaqı
“İpək Yolu” layihəsi ilə bağlı beynəlxalq səviyyəli bu tədbirin Azərbaycanda keçirilməsinə razılıq verdi. 1998-ci
il sentyabrın 20-də Bakı şəhərində “İpək Yolu” layihəsi ilə bağlı Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi geniş və yüksək
səviyyəli beynəlxalq konfrans keçirildi.
Belə bir yüksək səviyyəli toplantının baş tutmasında da, heç şübhəsiz ki, müstəqil Azərbaycan dövlətinin
qurucusu Heydər Əliyevin xidmətləri müstəsna idi. Tədbir Heydər Əliyevin parlaq, əhatəli, son dərəcədə
məzmunlu, gələcəyə hesablanmış giriş və yekun çıxışları ilə də yaddaşlarda qaldı. Konfrans müstəqil Azərbaycan
dövlətinin iqtisadi qüdrətinin, siyasi nüfuzunun artmasına xidmət edən Heydər Əliyev strategiyasının
düzgünlüyünü, reallığını bir daha təsdiq etdi. Bakı sammitinin ölkəmiz üçün, onun sülh, əməkdaşlıq, təhlükəsizlik
şəraitində yaşaması üçün nə qədər vacib olduğu barədə Heydər Əliyev demişdir:
“Konfransın Azərbaycanda keçirilməsi ölkəmiz üçün tarixi bir hadisədir. Beynəlxalq konfransın
Azərbaycanda keçirilməsi Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmlənməsini, inkişaf etməsini və beynəlxalq
aləmdə tamamilə tanınmasını nümayiş etdirir. Bu bizim müstəqilliyimizin, suverenliyimizin rəmzidir. Bu, böyük
tarixi hadisədir. Vətənini, torpağını, millətini, ölkəsini sevən hər bir azərbaycanlının, Azərbaycan vətəndaşının bu
hadisə ilə fəxr etməyə əsası vardır və bununla hər bir adam fəxr edə bilər. Çünki bu, bizim millətimizin, ölkəmizin,
dövlətimizin adıdır. Biz müstəqil dövlət kimi Bakı sammitində 32 dövlətin və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların
iştirakı ilə nümayəndə heyətlərini qəbul etdik və dünyanın böyük bir hissəsini əhatə edən əraziyə məxsus böyük
bir proqramın - tarixi İpək Yolunun bərpası proqramının əsasını qoyduq”.
Onu da qeyd edək ki, konfransda işğalçı Ermənistanın Baş naziri Armen Darbinyan da çıxış etdi. Açığı, onun
çıxışı müəmmalı idi və daha çox prosesə töhfə vermək deyil, proses ətrafında gərginliyi artırmaq məqsədi
güdürdü. Belə ki, onun səsləndirdiyi tezislər və təkliflər çox qaranlıq və həlli mümkün olmayan tezislər və təkliflər
idi. Məsələn, o, təklif edirdi ki, Gürcüstanın Batumi və Poti limanlarından başlayıb Yerevandan keçərək
Naxçıvana, oradan isə İran Culfasından keçib Tehrana, sonra Mərkəzi Asiya və İran körfəzi ölkələri istiqamətində
gedən dəmiryol marşrutu olsun. Yaxud təklif edirdi ki, Türkiyənin Qars şəhərindən başlayıb Ermənistanın Gümrü
şəhərindən keçərək Tbilisiyə gedən yüzillik dəmir yolu bərpa edilsin, Yerevan-Tbilisi avtomagistralı çəkilsin və
bununla Ermənistanın avtomobil yollarının Tbilisidən başlayıb Xəzər dənizi limanları vasitəsilə Asiyaya gedən
yollarla birləşdirilməsi mümkünləşsin və s.
Bunları genişliyi ilə xatırlatmaqda məqsədim odur ki, Azərbaycan dövləti və onun rəhbəri nəyi deyirsə, nəyə
söz verirsə, onu da edir, realaşdırır, gerçəkliyə çevirir. Ermənistan isə ötən illər ərzində elə hey “xəyal
etdikləri”nin, həmçinin illər öncə Bakıdakı “xəyalları”nın həsrəti ilə yaşamaqdadır. Ancaq reallıq və faktlar hər
şeyi ortalığa qoyur. Ermənistan və ermənilər məhz qeyri-konstruktiv, pozucu fəaliyyətlərinə görə Azərbaycan
tərəfindən bütün layihələrdən kənarda saxlanılıbdır. Çünki burada haqlı olan Azərbaycandır və Azərbaycanın da
sözü keçir. Dünya Ermənistanla deyil, məhz Azərbaycanla məsləhətləşir, razılaşır. Bunlar həm də Heydər
Əliyevin və onun siyasətinin layiqli davamçısı, ölkə Prezidenti İlham Əliyevin nə qədər uzaqgörən və müdrik
lider, dövlət və siyasət adamı olmasının əyani ifadəsidir.
Müstəqil Azərbaycan bu gün dünyada tanınmış, seçilən ölkələrdən sayılır. Qısa müddətdə respublikamız
dünyanın mötəbər iclaslarında, forumlarında, nüfuzlu qurumlarında öz sözünü deyir, qlobal məsələlərə
münasibətini bildirir. Dövlət başçısının xarici ölkələrə işgüzar səfəri, respublikamıza gələn rəsmi qonaqlarla
söhbət, imzalanan sazişlər, müqavilələr Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunun artmasından xəbər verir. Bu,
reallıqlar və bu faktla hesablaşmaq, onu respublikamızın xarici siyasətinin ən mühüm uğuru kimi
qiymətləndirmək lazımdır. Etiraf edək ki, beynəlxalq əməkdaşlıq, o cümlədən iqtisadi sahədə əməkdaşlığın
əsasını qoymaq və onu inkişaf etdirmək asan məsələ deyildir. Ölkəmizlə iş qurmaq istəyənlər buradakı siyasi,
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ictimai sosial-iqtisadi mühitin monitorinqini aparır, yaxın və uzaq gələcəyə hadisələrin inkişaf variantlarını
hazırlayırlar.
Heydər Əliyevin dünyanın ən nüfuzlu təşkilatları, güclü dövlətlərinin başçıları ilə Azərbaycanda yeni iqtisadi
sistemin qurulması, respublikamızın dünya inteqrasiyasına qovuşması kimi qlobal problemlərə dair apardığı
danışıqlar dünya ictimaiyyəti tərəfindən yüksək qiymətləndirilirdi. Məhz onun bilavasitə rəhbərliyi nəticəsində
dünyanın ən nüfuzlu təşkilatları, o cümlədən Ümumdünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Avropa
Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, İslam İnkişaf Bankı və s. qurumlarla sıx əməkdaşlıq yaranmışdı.
Hamının yadındadır ki, neft kontraktlarının bağlanılmasına, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərinin işə
salınmasına mane olmaq üçün dövlət başçısı Heydər Əliyevə nə qədər təzyiqlər edildi. Lakin Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti milli dövlət mənafelərini rəhbər tutaraq, qarşıya qoyulan məqsədlərə nail oldu.
SSRİ dağıldıqdan sonra yeni müstəqil dövlətlərin bir çoxunda ilk illərdə başabəla islahatçılar iqtisadiyyatda
dövlətin rolunun həddən artıq azaldılması, iqtisadiyyatın, demək olar ki, tam liberallaşdırılmasına nail oldular.
Belə bir elmi əsası olmayan baxışların reallaşması çox ağır itkilərlə nəticələndi. Məsələn, dünya təcrübəsi göstərir
ki, azad bazar münasibətləri qurmaq heç də o demək deyildir ki, ancaq iqtisadiyyatın həddi olmamalıdır, dövlət
iqtisadiyyatdan tam uzaqlaşdırılmalıdır. Bu fikirlər xaosa aparan yollardır. Bu gün hətta Qərbin ən məşhur
ekspertləri dövlətin əsassız olaraq rolunun azaldılmasının səhv olduğunu etiraf edirlər. Amma, necə deyərlər, iş
işdən keçmişdir. Ona görə də bu kimi fundamental probdemləri dövlət başçısı diqqətində saxlayır. Bu bir
həqiqətdir ki, Azərbaycan dövlətinin gücü, beynəlxalq aləmdə nüfuzu, iqtisadi qüdrəti müstəqilliyimizin ilk illəri
ilə müqayisədə xeyli dərəcədə atmışdır və bu gün o, milli təhlükəsizliyini, ərazi bütövlüyünü təmin etmək
iqtidarına, irimiqyaslı iqtisadi işlər görmək imkanına malikdir.
Yoxsulluqla mübarizə, ekoloji tarazlığın təmin olunması, milli iqtisadiyyatın stimullaşdırılması, ərzaq
təhlükəsizliyi, qloballaşma ilə milli suverenliklər arasında optimal əlaqənin tapılması, sosial müdafiə
məsələlərinin həlli dövlətin fəal iştirakı olmadan qeyri-mümkündür. Dövlətin müdaxiləsi, himayəsi aqrar sektorun
dinamik inkişafı üçün lazımdır. Dövlətin himayəsi iqtisadi inikşafın strateji resursu sayılan sahibkarlığın inkişafı
üçün lazımdır. Dövlətin himayəsi ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini həmin etmək üçün lazımdır.
Bir yazıda bütün məsələlərə münasibət bildirmək qeyri-mümkündür. Biz yalnız prinsipial xarakter daşıyan,
miqyası, sosial-iqtisadi nəticələri baxımından taleyüklü məsələləri qeyd etdik. İqtisadi proseslərin təhlilində
müqayisə metodu çox səmərə, düzgün inkişaf strategiyasını müəyyən etmək üçün zəngin informasiya verir. Bu
gün respublikamızın iqtisadi inkişafı dinamik və sabit xarakter almışdır. Artım tempi MDB məkanından, eləcə də
dünya iqtisadiyyatı üzrə olan göstəricilərdən xeyli yüksəkdir. Bu çox mütərəqqi meyldir və onun uzun bir dövr
üçün qalacağına əminəm. Belə inkişaf dinamikası keyfiyyətli inkişaf, keyfiyyətli həyat səviyyəsinə nail olmaq
üçün çox vacibdir.
Biz mürəkkəb, ziddiyyətli münasibətlər, konfliktlərlə dolu olan dünyada yaşayırıq. İnkişaf o vaxt olur ki,
ölkə daxilində taleyüklü prolemlərə baxışlarda konsensus əldə edilir. Cəmiyyətdə konsensus stabilliyin, tərəqqinin
təminatçısıdır. Dünyanın ən məşhur ekspertləri konsensusa tərəqqinin ən yaradıcı, ən güclü faktoru kimi baxırlar.
Heç şübhəsiz ki, ayrı-ayrı problemlər, onun həlli üsullarında fikir ayrılığı ola bilər və bu da təbiidir. Amma
cəsarətlə qeyd etmək olar ki, respublikamızın dinamik inkişafı əhəmiyyətli dərəcədə ölkədə konsensusun
mövcudluğu ilə bağlıdır.
Müstəqilliyin ilk illərində cəmiyyətimizdə ictimai, sosial-iqtisadi həyata dair radikal baxışların,
qarşıdurmanın nə qədər təhlükəli olduğunu bir anlığa xatırlayaq. Bu gün isə böyük sevinclə, bir ziyalı, bir vətəndaş
kimi, bildirmək istərdim ki, radikal baxışlar qat-qat azalmış, taleyüklü strateji sosial-iqtisadi problemlərə
münasibətdə konsensus formalaşmışdır ki, bunu heç bir qüvvə dəyişdirə bilməz.
Azərbaycanın taleyüklü inkişaf proqramı ətrafında cəmiyyət daxilində konsensusun yaradılması, milli
mənafelərə xidmət edən və yüksək həyat tərzinə təminat verən dövlətin strateji siyasəti qloballaşan dünyanın
inkişaf konteksində respublikamızın iqtisadi təhlükəsizliyinin təmini, Azərbaycanın gələcəyi naminə yaranmış
ümumxalq birliyi, hamımız üçün müqəddəslik qədər əziz, doğma nailiyyət Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinin tarixi uğurudur.
Xalq qəzeti.-2020.-14 may.-№93.-S.5.

109

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Gənclərin hamisi
Adil Əliyev,
Milli Məclis Sədrinin müavini, Milli Məclisin Gənclər və İdman Komitəsinin sədri
Bizim bugünkü gəncliyimiz sağlam düşüncəli gənclikdir, vətənpərvər gənclikdir, xalqını, millətini
sevən gənclikdir… Gənclərimiz mükəmməl təhsil almalı, həyatı dərindən öyrənməli, dünyada gedən
prosesləri bilməlidir. Lazımi fəaliyyət göstərib öz xalqına, dövlətinə xidmət etməlidir.
HEYDƏR ƏLİYEV
Ümummilli lider
Müstəqilliyimiz bərpa edildikdən günümüzədək Azərbaycan gəncliyi böyük inkişaf yolu keçmişdir.
Ölkəmizin ictimai-siyasi, sosial-mədəni arenasında fəal iştirakına həmçinin, sağlam bədənli, sağlam ruhlu,
düşünmək baxımından kreativ yeni nəslin formalaşmasına gəncliyin töhfəsinin təmin olunmasında ulu öndər
Heydər Əliyevin misilsiz xidmətləri vardır.
Hələ 1969-1982-ci illərdə ümummilli liderin respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrlərdə yüzlərlə yeni tədris
ocaqlarının, gənclik mərkəzlərinin, hərbi məktəblərin açılması, minlərlə azərbaycanlı gəncin keçmiş SSRİ-nin
nüfuzlu ali məktəblərində təhsil almağa, müasir ixtisaslara yiyələnmələri üçün göndərilməsi danılmaz
faktdır. Onun şəxsi təşəbbüsü və qayğsı sayəsində Sovetlər İttifaqının 50-dən artıq iri şəhərinin 170 nüfuzlu ali
məktəbində bütövlükdə 80-dək sahəni əhatə edən 150 ixtisas üzrə 15 mindən çox azərbaycanlı gəncin ali təhsil
almasına, yüksək ixtisaslı mütəxəssis kimi hazırlanmasına imkan və şərait yaradılmışdır. Ulu öndər Azərbaycan
gənclərinin l forumunda bu məsələyə toxunaraq demişdi: “Bütün bunların hamısı o vaxtlar Azərbaycanın gələcəyi
üçün yeni-yeni mütəxəssislər hazırlamaq məqsədi daşımışdır. Bu gənclər keçmiş SSRİ-nin aparıcı ali
məktəblərinə müxtəlif ixtisaslar üzrə ali təhsil almağa göndərilir və savadlı kadr kimi vətənə qayıdaraq fəaliyyət
göstərməyə başlayırdılar. Həmin gənclərin böyük bir qismi bu gün müstəqil Azərbaycan Respublikasının dövlət
quruculuğunda yaxından iştirak edir, hüquq-mühafizə orqanlarında rəhbər vəzifələrdə çalışır, elmimizin,
səhiyyəmizin, mədəniyyətimizin inkişafında əvəzsiz xidmət göstərirlər.
Bundan əlavə, sovet hökumətinin ən sərt dövründə Heydər Əliyev Azərbaycanda Cəmşid Naxçıvanski
adına Hərbi Liseyi yaratmağını xüsusi qeyd etməliyik. Bu gün gənclərin təhsil aldıqları xüsusi təyinatlı təhsil
müəsissəsinin əsası 1971-ci ildə məhz ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü və uzaqgörən siyasəti
nəticəsində qoyulmuşdur. Bu tədris ocağı fəaliyyətdə olduğu müddətdə burada ordu üçün yüzlərlə, minlərlə
peşəkar hərbçi kadrlar hazırlanmışdır. Sovet rejiminin hökmran olduğu bir vaxtda milli zabit kadrların
hazırlanmasına yönəldilmiş təşəbbüs böyük hünər tələb edirdi. Heç kim kommunist ideologiyasının hakim olduğu
bir məmləkətdə bu məsuliyyəti öhdəsinə götürməyə risk etməzdi. Lakin uzaqgörən liderimiz gənclərimizin hərbivətənpərvərlik hisslərinin yüksəldilməsi, onların bu istiqamətdə hazırlanması üçün son dərəcə vacib olan bir tədris
ocağını yaratmağa müyəssər olmuşdu.
Təəssüf ki, ölkəmizdə 1988-ci ildən 1993-cü ilə qədər hökm sürən gərgin və o qədər də qarışıq ictimaisiyasi proseslərin məngənəsində gənclər sektoru tənəzzülə uğradı. Gənclər ictimai-siyasi proseslərdən, böyük
idman arenalarından, demək olar ki, kənarda qalmışdı, gənclərin potensialı lazımınca qiymətləndirilmirdi. Ölkədə
gənclər siyasəti, demək olar ki, unudulmuş, ən yaxşı halda isə arxa plana keçirilmişdi. Ölkədəki qeyri-leqal,
siyasiləşmiş silahlı qruplaşmaların mövcudluğu və onların hakimiyyət və nüfuz uğrunda qeyri-sivil mübarizəsi
ağır olan vəziyyəti daha da ağırlaşdırırdı. Həmin dövrdə Azərbaycan gəncliyinin səmərəli inkişafı məsələsi
diqqətdən tamam kənarda qalmışdı, onlardan ancaq mənfur niyyətlərin həyata keçirilməsi istiqamətində bir vasitə
kimi istifadə edilirdi. Gənclərin böyük əksəriyyəti ayrı-ayrı hakimiyyət hərisləri tərəfindən yaradılmış qanunsuz
silahlı qruplaşmalara cəlb edilirdi. Bu isə xalqın nümayəndələrinin bir-birinə inam hissinin zəifləməsinə gətirib
çıxarmışdı.
Bu aksiomadır ki, dünyanın hər yerində dövlətçiliyin, müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi, davamlı sosialiqtisadi inkişaf fonunda gələcəyin etibarlı təminatı intellektual səviyyəsi və hərtərəfli potensialı yüksək olan
kadrların yetişdirilməsindən, cəmiyyətin bütün sahələrində gənclərin yaxından iştirakının təmin edilməsi ilə
onların imkanlarından səmərəli istifadə olunmasından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Bu baxımdan, xalqın təkidli
tələbi ilə siyasi hakimiyyətə qayıdan ümummilli lider Heydər Əliyev bütün sahələrdə inkişaf sıçrayışına nail
olduğu kimi, gənclər siyasəti sahəsində də konseptual əsasların yaradılmasının, bu sahənin inkişaf
etdirilməsinin vacibliyini müəyyənləşdirdi. Bundan sonra gənclər dövlət səviyyəsində, birbaşa ölkə başçısının
dəstəyi ilə himayə olunmağa başladı. Bu danılmaz gerçəkliyi siyasi fəaliyyəti boyunca dərindən anlayan, gəncliyə
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qayğını öz iş prinsipinə çevirən və onların inkişafı üçün hər cür lazımi tədbirlər həyata keçirən ümummilli lider
Heydər Əliyev faktoru bir reallıq idi. Ümummilli lider Heydər Əliyev ictimai-siyasi, mədəni həyatımızın müxtəlif
sahələrində sistemli islahatlar aparmaqla yanaşı, bütün bu proseslərdə gənclərin iştirakına, onların roluna xüsusi
diqqət yetirirdi. Müxtəlif qurumlarda, dövlət idarələrində, siyasi və iqtisadi arenalarda gənclərin fəal iştirakını
təmin edilməsi, onların irəli çəkilməsi onun əsas tapşırıqlarından biri idi.
Ulu öndərin hakimiyyətə qayıdışından sonra 1994-cü il iyulun 26-da verdiyi fərmanı ilə ölkəmizdə Gənclər
və İdman Nazirliyi yaradıldı. Bu, çox mühüm qərar idi. “Hər bir Azərbaycan gənci, hər şeydən çox, hər şeydən
artıq müstəqil Azərbaycanın bu günü, gələcəyi haqqında düşünməlidir”, – deyən ulu öndər sözügedən nazirliyin
əsasını qoymaqla bu sahənin inkişafına dövlət məsuliyyətini müəyyənləşdirdi. Bu qurum qısa vaxtda gənclər
siyasətinin əsas konturlarını müəyyənləşdirdi və reallaşdırmağa başladı. Dövlətin gənclər və idman siyasətinin
həyata keçirilməsi üçün 1994-cü ili respublikanın idman həyatında dönüş ili adlandırmaq olar. Xalqımızın
ümummilli lideri Heydər Əliyevin fərmanına əsasən, Azərbaycanda İdman Fondu yaradıldı. İdmanın inkişafı üçün
Prezident Fondundan vəsait ayrıldı. Azərbaycanda idmanın kütləviliyinə nail olmaq, bədən tərbiyəsi və idmanı
geniş coğrafi məkanda inkişaf və təbliğ etdirmək, yüksək nailiyyətlər əldə etmək və dünya şöhrətli idmançılar
hazırlamaq üçün bu sahədə birbaşa məşğul olan qurumlar qarşısında konkret vəzifələr qoydu. O deyirdi: “İdman
elə bir sahədir ki, idmançılarımız müxtəlif ölkələrdə yarışlarda iştirak edir, qələbələr qazanırlar və hər dəfə
müstəqil Azərbaycanın adını ucaldırlar. Müstəqil Azərbaycanın himni çalınır, müstəqil Azərbaycanın bayrağı
qaldırılır və müstəqil Azərbaycan dünyanın müxtəlif ölkələrində tanınır. Demək olar ki, idman kimi Azərbaycanın
müstəqilliyinin rəmzlərini nümayiş etdirən ikinci bir vasitə yoxdur.”
Azərbaycan gənclərinin cəmiyyətin inkişafında və bir çox vacib problemlərin həllində rolunu artırmaq,
ölkənin gələcək inkişafında iştirakını və məsuliyyətini yüksəltmək məqsədilə ümummilli lider Heydər Əliyev
tərəfindən hələ 1995-ci ildə Azərbaycan Gənclərinin Forumunun keçirilməsi təşəbbüsü irəli sürüldü. Beləliklə də,
2 fevral 1996-ci ildə gənclərin I forumu keçirildi. İlk forum Azərbaycanda gənclər siyasətinin müəyyən
olunmasında mühüm rol oynadı. Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, dünya üzrə gənclər günü yalnız 1999-cu ildə
BMT-nin qərarı ilə elan edildi. 1997-ci il fevralın 1-də forumun ildönümü münasibətilə gənclərin bir qrupunu
qəbul edən ulu öndər Heydər Əliyev 2 fevral – Azərbaycan Gəncləri Gününün elan edilməsi haqqında sərəncam
imzaladı.
Bundan əlavə, gənclərin II forumu, həmçinin imzalanmış “Dövlət gənclər siyasəti haqqında”, “Bədən
tərbiyəsi və idman haqqında”, “Gənc istedadlar üçün təqaüdlərin təsis edilməsi haqqında” fərmanlar, sərəncamlar,
eyni zamanda, qəbul edilmiş “Azərbaycanın gənc istedadlarına dövlət qayğısı haqqında”, “Gənc ailə”, “Gənclərdə
vətənpərvərlik və vətəndaşlıq hisslərinin yüksəldilməsi haqqında”, “İstedadlı yeniyetmələrin və yaradıcı gənclərin
sosial, iqtisadi və s. problemlərinin həllinə yönəlmiş, onların öz qabiliyyətlərini inkişaf etdirmələrinə kömək edən
Dövlət Proqramı”, “Ordudan tərxis olunmuş gənclərin məşğulluğu”, “Gənclər siyasəti haqqında” proqramlar,
qanunlar Azərbaycan gəncliyinin inkişafı yolunda çox mühüm faktora çevrildi. Prezident Heydər Əliyevin
verdiyi bu fərmanlar və atdığı davamlı, qətiyyətli addımlar sayəsində gənclər siyasətinin məqsədlərini,
prinsiplərini, istiqamətlərini, təşkilati-hüquqi əsaslarını müəyyən edən və bu sahədə yaranan münasibətləri
tənzimləyən sistem ərsəyə gəldi. Onun sayəsində gənclərin vətənpərvərlik, azərbaycançılıq, dövlətçilik,
dünyəvilik prinsipləri əsasında xalqımızın tarixinə, mədəni irsinə, adət-ənənələrinə, dövlət dilinə və
rəmzlərinə, milli -mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərə hörmət ruhunda tərbiyə olunması ənənəyə çevrildi.
Ulu öndər fərman və sərəncamları bu sahədə böyük inkişaf xəritəsi tərtib etdi. Gənclərimizin gələcəyini
müəyyənləşdirən bu qərarlar çox geniş spektri - gənclərin təhsili, tərbiyəsi, sağlamlığı, intellektual və mənəvi
inkişafı, asudə vaxtın təşkili problemlərinin həlli, hüquqların müdafiəsi, respublikanın ictimai-siyasi və mədəni
həyatında iştirakı ilə bağlı məsələləri əhatə edirdi. Bu tarixi fərmanları, əslində, Azərbaycan gənclərinin
həyatında yeni mərhələ, dönüş nöqtəsi hesab etsək, yanılmarıq.
Sözsüz ki, bu gün uğurla həyata keçirilən dövlət gənclər siyasəti Azərbaycan Respublikasını inkişafa
aparan təməl prinsiplərdən biri kimi qəbul olunur. Gənclər, əslində, cəmiyyətin və dövlətin səsidir.
Güclü cəmiyyətin və güclü dövlətin formalaşdırılması üçün sağlam bədənli və sağlam ruhlu gənclərin olması
mütləq vacib və əhəmiyyətlidir. Bu baxımdan, Heydər Əliyev siyasi kursunu layiqincə davam etdirən Prezident
İlham Əliyevin 2003-cü ildə ölkə rəhbərliyinə seçildiyi ilk günlərdən bu günədək gənclərlə iş məsələsinə eyni
səviyyədə diqqətlə yanaşılır.
Məhz Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2005-ci ildə "Azərbaycan Gəncliyi Dövlət Proqramı haqqında
(2005-2009)" fərmanın imzalanması, Gənclər Siyasəti üzrə I Qlobal Forumun Azərbaycanda keçirilməsi,
“Gənclər sahəsində Bakı Öhdəlikləri”nin qəbul edilməsi ölkəmizin gənclər siyasəti sahəsində uğurunu, yeni
yanaşmaların və standartların tətbiqini əks etdirir. Son illərdə ardıcıllıqla qəbul edilmiş və hazırda uğurla həyata
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keçirilməkdə olan “Azərbaycan gənclərinin İnkişaf Strategiyası (2015-2025-ci illər)”, “Azərbaycan gəncliyi
2017-2021-ci illərdə Dövlət Proqramı” gənclərin fərdi inkişafı və qərarların qəbulu prosesində iştirakının
artırılması istiqamətində yeni imkanları yaradır və bunun da əsasında dövlət başçısı İlham Əliyevin apardığı
gənclər siyasəti dayanır.
Fərəhli haldır ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 17 illik zaman kəsiyində
respublikamızda bədən tərbiyəsi və idman sahəsində bir sıra sərəncam və fərmanlarla tarixiləşdi. 2005-ci il 4 mart
tarixli “Əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi” fəxri adının və “Bədən tərbiyəsi və İdman Günü”nün təsis
edilməsi, 2005-ci il 10 oktyabr tarixli “Azərbaycan Respublikasında 2005-2015-ci illərdə futbolun inkişafına dair
Dövlət Proqramı” haqqında Prezidentin fərmanı bütün idman ictimaiyyətinə verilən yüksək qiymətin təzahürüdür.
Ölkəmizin tarixində ilk dəfə olaraq, Bakı şəhərinin 2016-cı il Yay Olimpiya Oyunlarına evsahibliyi etmək hüququ
uğrunda mübarizəyə qoşulması əlamətdar hadisə olmuşdur. Azərbaycan idmançılarının XXIX Yay Olimpiya
Oyunlarına hazırlığının daha yüksək səviyyədə, mütəşəkkil formada təşkil və təmin edilməsinə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı “XXIX Yay Olimpiya Oyunlarına hazırlıq haqqında”
sərəncamı əsas zəmin yaratmış oldu (24.07.2006-cı il). 27 avqust 2009-cu il tarixində “Bədən tərbiyəsi və idman
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev fərman imzalamışdır. Bakı şəhərinin 2020-ci il Yay Olimpiya Oyunlarına evsahibliyi etmək hüququ
uğrunda mübarizəyə qoşulması da növbəti əlamətdar hadisə olmuşdur. Prezident İlham Əliyevin hələ 16 yanvar
2012-ci il tarixli sərəncamı ilə 2012-ci il ölkədə “İdman ili” elan olunmuşdu. Bundan əlavə, 2015-ci ildə I Avropa
Oyunlarının, 2017-ci ildə İslam Həmrəyliyi Oyunları kimi möhtəşəm idman yarışlarının Bakıda keçirilməsi,
dünyada ən reytinqli idman yarışlarından sayılan “Formula-1”-in paytaxtımızda keçirilməsi ölkəmizin beynəlxalq
idman təşəbbüslərinə açıq olduğunu dəfələrlə təsdiqləmiş oldu.
Dövlət başçısı Birinci Avropa Oyunlarından sonra çıxış edərkən demişdi: Əlbəttə ki, bu yarışın yüksək
səviyyədə keçirilməsi bizim səylərimizdən asılı idi. Biz bu Oyunların standartlarını müəyyən etdik. Bu, ən yüksək
standartlar idi. Həm qonaqlar, həm Azərbaycan vətəndaşları bir daha gördülər ki, birinci Avropa Oyunları Yay
Olimpiya Oyunları səviyyəsində keçirilmişdir. Məhz qarşıya belə məqsəd qoyulmuşdu. Baxmayaraq ki, bu
Oyunların hazırlanmasında bizim cəmi 2 il yarım vaxtımız var idi. Həm yeni idman infrastrukturunun yaradılması,
həm mövcud idman obyektlərinin təmiri, bütün təşkilati məsələlərin həlli ən yüksək səviyyədə həyata
keçirilmişdir və şübhəsiz, bu işlərdə Təşkilat Komitəsinin xüsusi rolu və əməyi var idi. Avropa Oyunları bizə
imkan verdi ki, öz potensialımızı ortaya qoyaq. Azərbaycan Avropaya və bütün dünyaya bir daha göstərdi ki,
Azərbaycan sürətli inkişaf dövrünü yaşayır, Azərbaycan dostluq, əməkdaşlıq məkanıdır...İslam Oyunları da ilk
növbədə İslam həmrəyliyini gücləndirəcək, həm İslam aləminə, həm dünyaya bir daha göstərəcək ki, İslam dini
sülh, mərhəmət və qardaşlıq dinidir. Eyni zamanda, dünyaya göstərəcək ki, Azərbaycan böyük imkanlara malik
olan ölkədir və ən mötəbər beynəlxalq yarışları keçirməyə qadirdir.” Bəli məhz elə də oldu. IV İslam Həmrəyliyi
Oyunları sayəsində müsəlman dünyası həm mötəbər idman yarışlarına qatıldı, həm də Bakının tərəqqisini, eləcə
də Azərbaycanda idmanın sürətlə inkişafını seyr etdi.
Beləliklə, vaxtılə ulu öndər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu gənclər və idman siyasəti bu gün ən yüksək
mərtəbələrdə təmsil olunur və dövlətimizin, xalqımızın şan-şöhrətini ucaldır. Dövlət başçımız cənab İlham
Əliyevin apardığı islahatlarda gənclərin önə çəkilməsi yeni təyinatlarda aydın görünür. Yeni yaradılan strukturlar
da məhz gənclərin iştirakı və töhfəsi ilə həyata keçirilir. Artıq Azərbaycan gəncliyi güc strukturlarından tutmuş,
idarəetməyə qədər çox ciddi sahələrdə öz sözlərini deməkdədirlər. Əminik ki, ölkəmizin gələcəyi etibarlı
əllərdədir və ulu öndər Heydər Əliyevin bizə miras qoyduğu müstəqil Azərbaycan gələcəyə daha inamla və əzmlə
çıxacaqdır. Bu gün hər bir Azərbaycan gənci ümummilli lider Heydər Əliyevin ideyalarını öz fəaliyyətində daim
rəhbər tutmalı, onun şah əsəri olan müstəqil Azərbaycanı gələcək nəsillərə inamla, əzmlə ötürməlidir.
Xalq qəzeti.-2020.-12 may.-№91.-S.5.
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Dahilik və əbədilik simvolu
Məhərrəm ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – hərbi məsələlər şöbəsinin müdiri,
general-polkovnik
Biz dövlətçiliyimizin qorunması, müdafiəsi, vətəndaşlarımızın mühafizəsi, təhlükəsizliklərinin
qorunması, ölkəmizin
inkişafı naminə dönməz
mövqe
sərgiləməyi
məhz
ulu öndərimizin
qətiyyətindən öyrənmişik, bəhrələnmişik!
Tarix sübut edir ki, hər bir xalqın, dövlətin inkişaf və tərəqqisində dahi şəxsiyyətlərin, siyasi liderlərin çox
böyük rolu var və bu önəmli faktor xalqımızın da şərəf salnaməsinə yazılıb. Bu baxımdan, Azərbaycan xalqı
xoşbəxt xalqdır ki, onun taleyində əsaslı dönüş yaradan, müstəqilliyi itirmək təhlükəsindən xilas edən, dövlətçiliyi
əbədi və dönməz edən Heydər Əliyev kimi dahi rəhbəri olub.
Heydər Əliyev dühasının daha bir önəmi ondadır ki, bu böyük ad özündə əbədiyyəti nümayiş etdirir. Əbəs
deyil ki, müasir dövrümüzün ədibləri bu dahi insanı “Sönməz Günəş” deyə tərənnüm ediblər. Yaşadığımız hər bir
anın, hər bir ömür səhifəsinin vərəqində Heydər Əliyev mücəssəməsi yaşamaqdadır. Onunla bağlı olan əvəzsiz
xatirələrim də həmin reallığı əks etdirməkdədir. Belə ki, hələ Moskvada xüsusi orta milis məktəbində təhsil
aldığım illərdə ulu öndərin çıxışlarını izləyir, hətta imtahanlar verərkən Heydər Əliyevdən mühüm iqtibaslar,
qiymətli sitatlar gətirirdim. Ona görə də, həyatımın gələcək fəaliyyətinin müəyyənləşməsində Onun adının,
imzasının olması gerçəklikdir və əlbəttə ki, bu, eyni zamanda dahi şəxsiyyətə – ulu öndər Heydər Əliyevə olan
xüsusi rəğbətimin bariz təzahürü idi. Ancaq daha bir danılmaz amil bu idi ki, Heydər Əliyevə bütün dövrlərdə
tükənməz maraq olub. Təsadüfi deyil ki, hər kəs onun iti zəkasına, idarəçilik məharətinə həsəd aparır, barəsində
çox müsbət fikirlər səsləndirir, liderlik keyfiyyətlərinin özünəməxsusluğu barədə danışırdı. Yəni o da əbəs deyil
ki, Heydər Əliyevin qüsursuz, anlaşıqlı, dolğun, qətiyyətli, eləcə də mətnsiz şəkildə etdiyi çıxışları həm də onu
ustad bir müəllim kimi xarakterizə edirdi.
Həmin anda mən əmin idim ki, bu gediş deyil, tarixi dönüşün başlanğıcdır
Ən böyük xoşbəxtliyim və ömrüm boyu unutmayacağım hadisə isə Heydər Əliyevlə yaxından tanış olmaq
imkanının mənə nəsib olmasıdır. Ulu öndərlə ilk görüşüm isə məhz tarixi məqamlara söykənir. Belə ki, sovet
rəhbərliyinin 1990-cı ilin yanvarında xalqımıza qarşı qanlı faciə törətdiyi ən ağır vaxtda Heydər Əliyev həyatını
təhlükə altına ataraq, Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gələrək mətbuat konfransı keçirib, 20
Yanvar faciəsinə siyasi qiymət verərək, mərkəzin və respublika rəhbərliyinin hüquqazidd əməllərini ifşa etmişdi.
Tarixin məsuliyyətli və çətin, lakin şərəfli dövründə xalqı ilə olmağı, ona kömək etməyi vacib bilən Heydər Əliyev
həmin ilin iyulunda Bakıya gəlir və onu qarşılayanlardan biri kimi ulu öndərimizlə ilk tanışlığımız olur. Lakin
həmin çətin vaxtlarda qardaşı Cəlal Əliyevin evində qalan Heydər Əliyevə qarşı təhdidlər səngimir, xəyanətkar
qüvvələr isə onu Bakını tərk etmədiyi təqdirdə istənilən hadisənin baş verə biləcəyi ilə hədələyir, təhdid edirdilər.
Nəticədə Heydər Əliyev Naxçıvana getmək məcburiyyətində qalır. Yaxşı xatirimdədir, Cəlal Əliyevlə
görüşümüzdən sonra ertəsi gün Heydər Əliyevi Naxçıvana yola salmaq üçün aeroporta apardıq və onu təyyarənin
salonunadək ötürdük. Həmin anda mən əmin idim ki, bu gediş deyil, tarixi dönüşün başlanğıcı idi və bu an –
bilavasitə Heydər Əliyev dühasının qətiyyətli varlığı artıq müstəqil Azərbaycanın tarix salnaməsinə qızıl hərflərlə
həkk olunmağa başlamışdı.
Sonralar da Naxçıvanda olarkən, ulu öndərlə görüşlərimiz oldu. Yaşının çox və səhhətində müəyyən
problemlərin olmasına baxmayaraq, hər zaman qamətli duruşu, daxili gücə və özgüvənə sahib olması, simasında
ifadə olunan möhkəm iradə və qətiyyət, səsindəki amiranəlik ümummilli liderin bundan sonra da xalqına xidmət
etmək iqtidarında olduğunu kifayət qədər əks etdirirdi. Bu gerçəklilərdən həm də belə bir nəticə hasil olunurdu:
Təbiətən çox təmkinli olsa da, baş verən haqsızlıqlara qarşı hər zaman barışmaz mövqedə idi. O, güclü siyasi
fəhmə, taleyüklü məsələləri həll etmək bacarığına, dəmir iradəyə və zəngin idarəçilik təcrübəsinə malik şəxsiyyət
idi!
Ulu öndərin apardığı müdrik siyasət nəticəsində müstəqilliyimiz qorunub, atəşkəsə nail olunub, dövlətlə
xalqın birliyi təmin edilib
Biz əminliklə vurğulaya bilərik ki, tükənməz Azərbaycançılıq məfkurəsinin parlaq mücəssəməsi olan
Heydər Əliyev faktoru öz müdrik siyasəti, dönməz əqidəsi və tarixi uzaqgörənliyi sayəsində milli dövlətçilik
ideyasının gerçəkləşdirilməsinə, müasir Azərbaycan dövlətinin qurulmasına və xalqımızın müstəqillik arzusuna
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çatmasına, milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunub-saxlanılmasına, dünyaya örnək olaraq təqdim olunmasına nail
olub. Hadisələrə şahidlik edən tariximiz də bunu mərhələlərlə sübut edir.
1991-ci ildə öz dövlət müstəqilliyini bərpa edən xalqımız çox çətin sınaqlardan keçmiş, qanı bahasına
qazandığı müstəqilliyi yenidən itirmək təhlükəsi ilə üzləşmişdi. Həmin dövrdə Azərbaycanda müstəqil dövlətçilik
maraqları ilə üst-üstə düşməyən, bir çox hallarda isə onlara zidd olan qeyri-ardıcıl, səriştəsiz siyasətin aparılması,
silahlı birləşmələrin özbaşınalığı, xaos və vətəndaş qarşıdurması, erməni təcavüzü bu təhlükəni daha da
dərinləşdirirdi.
Məhz belə bir ağır dövrdə – 1993-cü ildə xalqımızın təkidi və iradəsi ilə ümummilli lider Heydər Əliyev
hakimiyyətə qayıdaraq müstəqilliyimizi məhv olmaqdan xilas etmək kimi çox çətin və şərəfli missiyanı öz üzərinə
götürdü. Hətta o dövrdə təsəvvür etmək çətin idi ki, ömrünün müdrik çağında olan və çoxsaylı təhdidlərə məruz
qalan Heydər Əliyev yenidən hakimiyyətə qayıtsın. Lakin buna rəğmən, o güclü şəxsiyyətin heç nədən
çəkinmədən, öz həyatını belə təhlükəyə ataraq meydana atılması xalqı və dövləti qarşısında misilsiz fədakarlığı
idi. Şübhəsizdir ki, ulu öndərin apardığı müdrik siyasət nəticəsində müstəqilliyimiz qorunub, atəşkəsə nail olunub,
dövlətlə xalqın birliyi təmin edilib.
Dahi rəhbərin qarşımızda qoyduğu tapşırıqları yerinə yetirmək ən ümdə vəzifəmiz idi
Həyatımın hər bir anında keçirdiyim qürur hissim sonsuz və tükənməzdir. Belə ki, 10 ilə yaxın müddətdə
Heydər Əliyev kimi dünya şöhrətli dahi şəxsiyyətlə birgə çalışmağım, onun rəhbərliyi ilə keçirilən tədbirlərdə
iştirak etməyim mənə həmin hissləri yaşatmaqdadır.
Ümummilli liderimizin müvafiq qərarı ilə 1993-cü ildən uzun müddət Bakı şəhəri Baş Polis İdarəsinin rəisi
vəzifəsində fəaliyyət göstərmişəm. Müstəqilliyini itirmək təhlükəsindən yenicə xilas olmuş ölkəmizdə həqiqətən
də gərginlik müşahidə olunurdu. 1993-1998-ci illərdə paytaxt Bakı kimi böyük bir şəhərin təhlükəsizliyi, sözsüz
ki, təmin olunmalı idi. Xaricdən təlimatlandırılmış qaragüruhçu qüvvələr demək olar ki, günaşırı mitinqlər,
aksiyalar, küçə yürüşləri keçirir, müxtəlif sifariş və təxribat xarakterli addımlar atılırdı. Bütün bunların öhdəsindən
gəlmək isə asan iş deyildi. Ancaq dahi rəhbərin qarşımızda qoyduğu tapşırıqları yerinə yetirmək ən ümdə
vəzifəmiz idi. Biz dövlətçiliyimizin qorunması, müdafiəsi, vətəndaşlarımızın mühafizəsi, təhlükəsizliklərinin
qorunması, ən nəhayəti isə, ölkəmizin inkişafı naminə dönməz mövqe sərgiləməyi məhz ulu öndərimizin
qətiyyətindən öyrənmişdik, bəhrələnmişdik!
Ümumiyyətlə, Heydər Əliyevin böyüklüyü, dövlətçilik səriştəsi həm də onda idi ki, o, hüquqi dövlət
quruculuğu işində humanizm prinsiplərindən yerində və düzgün istifadə etməyi uzaqgörənliklə, müdrikliklə bacarırdı. Onun hər zaman xalqının yanında olduğuna, onu böyük bir izdihamın müşayiət etdiyinə, hər bir vətəndaşa
qayğı ilə yanaşdığına şahid olmuşam. Heydər Əliyev Azərbaycanı Vətən, dövlət olaraq çox sevirdi, azərbaycanlı
olması ilə fəxr edirdi. Azərbaycan kəlməsini gözləri yaşara-yaşara söyləməsi onun Vətənə olan sevgisinin əyani
təzahürü idi. Xalqın əbədi sevgisini qazanan ulu öndər Heydər Əliyev daxili və xarici qüvvələrin dövlət çevrilişi,
sui-qəsd və təxribat cəhdlərinə baxmayaraq, öz həyatı, sağlamlığı bahasına gecəli-gündüzlü fədakar əməyi
hesabına dövlət müstəqilliyimizi yenidən bərqərar etdi. Azərbaycan dağılmaqda olan ölkədən inkişaf edən ölkəyə,
vətəndaş müharibəsi astanasında olan ölkədən vətəndaş həmrəyliyi olan ölkəyə çevrildi. Məhz belə bir
məqamlarda Heydər Əliyev şəxsiyyətinin rəhbərliyi altında çalışmaq mənə, mənimlə çalışan əməkdaşlara davamlı
stimul verirdi. Bütün bunlar unudulmayacaq qürur, yaddan çıxmayacaq fərəh və şərəf gerçəkliyidir.
Bu gün Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı, Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev çağdaş
dünyamızın müasir liderlik faktoru olaraq dəyərləndirilməkdədir. Söz yox ki, ölkəmiz müasir dövrün yenilənən
çağırışlarına uyğun olaraq bütün sahələrdə dərin islahatlar yolu ilə uğur sözünü deməkdədir. Düşünürəm ki, bizim
buradakı ən böyük vəzifəmiz ümummilli liderin ideyalarının inkişafı və Azərbaycan tarixinin yeni şanlı
səhifələrinin yazılması naminə Prezident İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşməyimiz, ona öz fəaliyyətimizlə
dəstək olmağımızdır. Belə ki, hər kəs üzərinə düşən vəzifənin məsuliyyətini dərindən anlamalı və ulu öndər
Heydər Əliyevin bu tarixi kəlamını xatırlamalıdır: “Vəzifəli adam öz xalqına qulluq etməlidir”. Bəli, məhz birinci
növbədə vəzifə sahibləri xalqa ləyaqətlə xidmət etməlidirlər. Bunu cənab Prezident İlham Əliyev də dəfələrlə öz
çıxışında vurğulayıb və qeyd edib ki, hər bir dövlət məmuru xalqının xidmətçisi olmalıdır, bu faktor dövlət
idarəçiliyinin başlıca məqsədidir!
Heydər Əliyev dühasının əbədiliyini İlham Əliyev cənablarının müəyyən etdiyi dönməz, qətiyyətli,
müdrik siyasətinə dəstək verməklə yaşatmalı, inkişaf etdirməliyik!
Daha bir məqama toxunmaq istərdim ki, bu gün Azərbaycanda Ordu quruculuğu prosesi də Heydər Əliyev
siyasətinin davamı olaraq inkişaf etməkdədir. Güclü orduya və ən müasir hərbi sənaye imkanlarına malik olan
Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri beynəlxalq aləmin müxtəlif ordu reytinqlərini müəyyən edən cədvəllərində, sorğu
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nəticələrində yüksək mövqeyə sahibdir. Bütün bunlar eyni zamanda, Ali Baş Komandanımız cənab İlham
Əliyevin bu sahəyə göstərdiyi diqqət və qayğısının bariz nəticəsidir.
Düzdür, bu gün ərazilərimizin 20 faizini işğal altında saxlayan təcavüzkar Ermənistan dövlətinin rəhbərliyi
müxtəlif bəhanələri ilə danışıqlar prosesini pozmağa cəhdlər göstərirlər, amma fakt budur ki, artıq onların qaçacaq
bir yerləri də yoxdur. Azərbaycanın 2016-cı ildəki Aprel uğuru, habelə 2018-ci ildə əldə etdiyi Günnüt qələbəsi
davam edə və zəfər bayrağımız işğal edilmiş bütün ərazilərimizdə dalğalana bilər. Artıq Azərbaycanın qüdrətli
silahlı qüvvələri nəinki regionun, eləcə də beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin olunmasında, qorunmasında əsaslı
mövqeyə malikdir. İllərdir ki, Azərbaycan zabiti və əsgəri istər NATO təlimləri çərçivəsində, istərsə də ayrı-ayrı
ölkələrlə keçirilən irimiqyaslı hərbi təlimlərdə, habelə beynəlxalq terrorla mübarizə məsələlərində öncül yerlərə
sahib olmaqdadır. Bu isə, eyni zamanda Azərbaycan dövlətinin ildən-ilə daha da gücləndiyini, beynəlxalq nüfuzunun artdığını, dünyada sayılıb-seçilən, mövqeyinə hörmətlə yanaşılan ölkələrdən birinə çevrildiyini göstərən
sübutdur. Bu baxımdan da çıxış edərək belə nəticəyə gələ bilərik ki, torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad
etmək üçün bundan sonra da ordumuzun gücünü artırmalıyıq. Silahlı qüvvələrimizin maddi-texniki bazası
gücləndirilməkdə davam edir, hərbçilərimizin xidmət şəraiti, sosial vəziyyətlərinin daha da yaxşılaşdırılması
istiqamətində münbit addımlar atılır.
Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycan dövləti və xalqı işğal faktı ilə heç vaxt barışmaq fikrində deyil,
hər an torpaqlarını düşməndən azad etməyə hazırdır. Ona görə də xalqımız bir olmalı, dövlətimizin apardığı
siyasəti və ulu öndər Heydər Əliyevin bizlərə miras qoyduğu müstəqil Azərbaycanın inkişafını dəstəkləməli, Ali
Baş Komandan, ölkə rəhbərimiz cənab İlham Əliyevin ətrafında daha da sıx birləşməlidir. Biz, Heydər Əliyev
dühasının əbədiliyini İlham Əliyev cənablarının müəyyən etdiyi dönməz, qətiyyətli, müdrik siyasətinə dəstək
verməklə yaşatmalı, inkişaf etdirməliyik!
Xalq qəzeti.-2020.-9 may.-№91.-S.3.
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Heydər Əliyevin Azərbaycanı - sosial ədalət və sosial rifah dövləti
Musa QULİYEV,
Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədri
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında xidmətləri heç bir tarixi şəxsiyyətlə
müqayisəolunmaz dərəcədə böyükdür, çoxşaxəlidir və qiymətlidir. Heydər Əliyev təkcə bir tarixi şəxsiyyət,
yaxud böyük dövlət xadimi deyil, eyni zamanda bu dövlətin - müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi və
qurucusudur. Məhz Heydər Əliyevin siyasi dühası, iradəsi, enerjisi, ağlı, təcrübəsi, xarizması və s. kimi mühüm
dövlət xadimi keyfiyyətləri, yorulmaz fəaliyyəti, xalqına və vətəninə sevgisi sayəsində müstəqil Azərbaycan
dövləti quruldu, möhkəmləndi və əbədi yaşarlıq qazandı.
Məhz Ümummilli Lider Heydər Əliyevin parlaq siyasi zəkası və iradəsi sayəsində müasir Azərbaycan
dövləti yarandı, möhkəmləndi, regionun güc və nüfuz mərkəzinə çevrildi. Dünya şöhrətli böyük qırğız yazıçısı və
diplomat Çingiz Aytmatov çox haqlı olaraq qeyd edirdi ki: "Heydər Əlirza oğlu XX əsrin ən böyük
liderlərindəndir. O, müasir demokratik Avrasiyanın yeni tarixinin bugünkü yaradıcılarından biridir”. Heydər
Əliyevin müasir dövlətçilik siyasətinin başlıca prinsipi "dövlət xalq üçündür” ideyasıdır. Ümummilli liderin
müəllifi olduğu Konstitusiyamızda bu ideyanın sosial mahiyyəti bariz şəkildə öz təsdiqini tapmışdır.
Heydər Əliyevin qurduğu müasir Azərbaycan dövlətinin daxili siyasətində sosial ədalət, sosial rifah, sosial
müdafiə xətti həmişə prioritet istiqamət kimi müəyyən olunur. Heç təsadüfi deyildir ki, bizim dövlət büdcəmizdə
sosial xərclərin payının 30%-dən yuxarı olması artıq ənənə halını almışdır. Müstəqil Azərbaycanın dövlət
quruculuğu və inkişafı strategiyasını müəyyən edərkən Ümummilli Lider Heydər Əliyev sosial siyasəti prioritet
istiqamətlərdən biri olaraq müəyyən etmiş, milli sərvətlərin xalqın bütün təbəqələrinə mənsub olması, sosial ədalət
prinsipinin qorunması, əhalinin aztəminatlı hissəsinə dövlət qayğısının artırılması məsələlərini həmişə diqqət
mərkəzində saxlamışdır.
Sosial siyasətin təminatlı və əhatəli olması üçün möhkəm iqtisadi təməl və hüquqi bazanın olması mühüm
şərtdir. Məhz buna görə də müstəqil Azərbaycanın sosial siyasət strategiyasını müəyyənləşdirən zaman
Ümummilli Lider Heydər Əliyev bir tərəfdən sosial siyasətin ölkənin real iqtisadi imkanlarına
uyğunlaşdırılmasına, digər tərəfdən isə müvafiq normativ-hüquqi bazanın yaradılmasına ciddi önəm verirdi.
Modern dövlət quruculuğu yoluna qədəm qoymuş müstəqil Azərbaycanın sosial siyasətinin təməlində iki
klassik prinsip dayanır: sosial ədalət və sosial rifah. Ümummilli Lider Heydər Əliyev sosial sahədə dövlətin
vəzifəsini bunda görürdü: "Bir dövlət olaraq, hökumət olaraq biz xalqımızın, millətimizin, vətəndaşlarımızın
sosial tələblərini təmin etməliyik…”
1995-ci ildən başlayaraq ölkədə iqtisadi tənəzzül dayandı və bu, sosial sahədə siyasətin konkret
istiqamətlərinin müəyyənləşməsinə, islahatlar aparılmasına və sosial siyasətin geniş hüquqi bazasının
yaranmasına təkan verdi. Hazırda Azərbaycanda sosial siyasətin əsas istiqamətləri liberal iqtisadiyyata, insan
haqlarına və demokratik dəyərlərə əsaslanan sosial dövlətin iqtisadi-siyasi sisteminə uyğundur və başlıca olaraq
əmək münasibətləri, aztəminatlı təbəqənin sosial müdafiəsi, pensiya təminatı, sosial müavinətlər, sosial xidmət,
sosial sahələrin inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi, sosial infrastruktur kimi məsələri əhatə edir.
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə dövlət mülkiyyətində olan əmlakın ədalətli
bölgüsünə - özəlləşdirilməsinə başlanıldı, hər bir Azərbaycan vətəndaşına ümumi mülkiyyətdən bərabər pay özəlləşmə çekləri verildi. Kəndlərdə yaşayanlara isə torpaq payı eyni prinsiplə bölündü. Bazar münasibətlərinə
əsaslanan, eyni zamanda sosial ədalətə söykənən sığorta sisteminin yaranması, bunun üçün qanunvericilik
bazasının formalaşması ("Sosial sığorta haqqında”, "Dövlət sosial sığorta sistemində fərdi uçot haqqında”, "İcbari
tibbi sığorta haqqında” və s. qanunlar), sığorta prinsipinə əsaslanan yeni pensiya sisteminin yaranmasının
konseptual əsaslarını müəyyən edən "Azərbaycan Respublikasında pensiya islahatları Konsepsiyasının”
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 2001-ci il 17 iyul tarixli sərəncamı ilə təsdiq olunması, əlil probleminin
kompleks həlli məqsədi ilə Prezidentin 14 may 1998-ci il tarixli sərəncamı ilə "1998-2001-ci illər üçün əlilliyin
qarşısının alınması, əlillərin reabilitasiyası və sosial müdafiəsi üzrə Dövlət Proqramının” təsdiq edilməsi və s.
kimi addımlar müasir Azərbaycan dövlətinin sosial siyasətinin yeni dövrün çağırışına uyğun formalaşmasına
xidmət edirdi.
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin başladığı sosial islahatlar 2003-cü ildən sonra cənab Prezident İlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməkdədir. Proqramlarla idarə etmək metoduna üstünlük verən cənab
Prezident İlham Əliyevin fərmanları ilə "Regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramları”, təhsil,
səhiyyə, sosial müdafiə, demoqrafik inkişaf, məşğulluq, yoxsulluğun azaldılması, sosial evlər, məcburi
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köçkünlərin məskunlaşması, ünvanlı sosial yardım, özünüməşğulluq və s. sahələrdə onlarca digər proqramlar
qəbul edilib həyata keçirilməkdədir.
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə bir çox
sosial, humanitar layihələr, o cümlədən ailə quran şəxslərin nikahöncəsi icbari tibbi müayinəsinin həyata
keçirilməsi, ana və uşaqların mühafizəsi, talassemiya və hemofiliya xəstələrinə dəstək haqqında, habelə valideyn
himayəsindən məhrum uşaqların, I və II qrup əlil uşaqların təhsil haqlarının ödənilməsinin dövlət büdcəsi
tərəfindən həyata keçirilməsini təmin edən qanunvericilik aktlarının qəbul edilməsi təhsil və səhiyyə sahəsində
islahatların növbəti addımı kimi olduqca əhəmiyyətlidir.
2014-cü ildə ümumdünya maliyyə-iqtisadi böhranının 3-cü mərhələsi baş verdi və bu böhran iqtisadiyyatı
neftlə bağlı olan digər ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanın da milli valyutasının kəskin ucuzlaşmasına gətirib
çıxardı. Cənab Prezidentin regionların harmonik inkişafı və iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi konsepsiyasını uğurla
həyata keçirən hökumətimiz böhranın mənfi təsirlərini qısa müddətdə aradan qaldıra bildi.
Cənab Prezidentin müvafiq fərmanı ilə 2016-cı ildə qəbul edilmiş "Milli iqtisadiyyatımızın perspektivləri
üzrə strateji yol xəritəsi” 11 prioritet istiqaməti müəyyənləşdirdi və sosial iqtisadi inkişafımızın yeni mərhələsinə
qədəm qoyduğumuzu bəyan etdi.
2018-ci ildə iqtisadiyyatımızın yüksəlməsi sosial islahatların yeni mərhələsinə başlamaq üçün maliyyə
təminatları yaratmış oldu. ASAN, ABAD, DOST xidmətlərinin, özünüməşğulluq proqramlarının uğurla icra
edilməsi də sosial islahatların əməli nəticəsi kimi qiymətlidir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev hər zaman söyləyir ki, bizim siyasətin
mərkəzində Azərbaycan xalqı və onun sosial rifah halı dayanır. Azərbaycan Prezidenti sözün birbaşa mənasında
həmişə aztəminatlı insanların yanındadır. 2018-ci ilin sonunda ölkə başçısı öz ad günündə 1000 məcburi köçkün
ailəsi üçün Abşeron rayonunda salınmış yaşayış kompleksinin açılışı mərasimində iştirak etdi. Daha sonra 2019cu ilin ilk ayında bir qrup şəhid ailəsini qəbul etdi, onlarla görüşdü və bu görüşdən sonra imzaladığı sərəncamla
1997-ci ilə qədər şəhid olmuş, lakin sığorta haqqını almamış, yaxud da o dövrün məzənnəsi ilə sığorta haqqını
almış 12 min 750 nəfərə 11 min manatlıq birdəfəlik müavinətin verilməsi ilə bağlı sərəncam imzaladı. Dövlət
büdcəsindən bu məqsədlə təxminən 130 milyon manat vəsait ayrıldı.
2019-cu il xalqımızın və dövlətimizin həyatında kifayət qədər uğurlu il olmuşdur. Bu il ərzində qarşıya
qoyulan bütün sosial-iqtisadi vəzifələr icra olunmuş, ölkə iqtisadiyyatı böyümüş, vətəndaşlarımızın sosial rifah
halı nəzərəçarpacaq dərəcədə yüksəlmişdir. Mübaliğəsiz deyə bilərəm ki, 2019-cu il müstəqil dövlətimizin
tarixində dərin sosial islahatlar ili kimi qalacaqdır.
Cənab Prezident İlham Əliyevin 2018-ci ildə başladığı iqtisadi sahədə islahatların davamı olaraq 2019-cu
ildə dərin sosial, idarəetmə və struktur islahatları aparılmışdır. Cənab Prezidentin 30-a yaxın fərman və
sərəncamını əhatə edən 2 sosial islahatlar zərfi 4,2 milyon vətəndaşımızın sosial rifah halının ciddi şəkildə
yaxşılaşmasına maddi təminat yaratmışdır.
2018-ci ildə vergi və gömrük sahəsində başlanan islahatlar bu sistemdə aparılan şəffaflıq və kölgə
iqtisadiyyatının məhdudlaşdırılması tədbirləri vergi və gömrük daxilolmaları üzrə büdcəyə 1 milyard manatdan
çox əlavə vəsait gətirmişdir ki, bu vəsait də xalqımızın sosial rifahının yüksəldilməsinə yönəldilmişdir.
Ötən il pensiya təminatı sahəsində aparılan islahatlar nəticəsində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlirləri
364,4 milyon manat artaraq 4 milyard 116 milyon 700 min manat təşkil etmiş, ölkə üzrə əmək pensiyalarının orta
aylıq məbləği 256 manatdan 295 manata yüksəlmiş, başqa sözlə, 15.3% artmışdır.
Əmək pensiyalarının minimum məbləği isə 119 manatdan 200 manata, başqa sözlə, 72% artmışdır. Bu
artım 600 min nəfər pensiyaçının həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə xidmət etmişdir. İslahatlar nəticəsində
minimum pensiyanın alıcılıq qabiliyyətinə görə Azərbaycan MDB məkanında 1-ci yerə yüksəlmişdir.
Ötən il aparılan islahatlar nəticəsində ölkə üzrə minimum əmək haqqının məbləği 2 dəfəyə yaxın artaraq
130 manatdan 250 manata çatdırılmışdır. Ölkə üzrə 1 milyon 350 min işçinin əmək haqqı əhəmiyyətli dərəcədə
yüksəlmişdir.
Cənab Prezidentin fərmanlarının icrası ilə əlaqədar olaraq 12 min şəhidin 18 min vərəsəsinə 11 min manat
məbləğində birdəfəlik ödənişlərin verilməsi təmin olunmuşdur. Problemli kreditlərin həlli ilə bağlı dövlət
büdcəsindən 640 milyon manat məbləğində vəsait ayrılmış, 900 minə qədər vətəndaşın kredit borcu dövlət
tərəfindən qarşılanmışdır.
Ötən il əhalinin pul gəlirləri inflyasiyanı 3 dəfə üstələmiş, yoxsulluq 5%, işsizlik 4,8% təşkil etmişdir.
Minimum əmək haqqının artırılması qeyri-leqal məşğulluğun xeyli azalmasına səbəb olmuşdur.
Özünüməşğulluq proqramının genişlənməsini, 132 növ xidmət təklif edən DOST mərkəzlərin yaranmasını,
21 sosial təminat növü üzrə elektron təyinat sistemlərinin istifadəyə verilməsini, ünvanlı sosial yardım və əlillik
117

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

təyinatı sahəsində şəffaflığın təmin edilməsini, əhalinin həssas qrupları olan şəhid ailələrinin, Qarabağ əlillərinin,
məcburi köçkünlərin mənzil təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində görülən işləri də sosial sahədə hökumətin
uğurlu fəaliyyəti siyahısına əlavə etmək yerinə düşərdi.
Əhalinin xidmət sahələrində məmnunluğunun təmin edilməsi üçün məmur-vətəndaş kontaktlarının
minimuma endirilməsi, vətəndaşların müraciətlərinə yüksək mədəniyyətlə və şəfqətlə yanaşılması, eyni zamanda
bu müraciətlərin qısa müddət ərzində baxılması və təmin olunması vətəndaşın dövlətə olan inamını, sevgisini
artıran amillərdir. Buna görə də Prezident İlham Əliyev sosial sahələrdə olan problemlərin günümüzün
çağırışlarına uyğun şəkildə həlli üçün çox ciddi islahatların aparılmasına start verib.
Dünyanı çənginə almış koronavirus pandemiyası 2020-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq bütün dövlətləri və
xalqları sınağa çəkməkdədir. Bir çox ölkələrin liderləri "öncə iqtisadiyyatı, yoxsa insanları xilas etməli”
dilemmasını müzakirəyə çıxaranda Azərbaycan Prezidenti öz doğma xalqının əsl Lideri kimi birmənalı və qəti
şəkildə söylədi: "Burada biz iki amil arasında seçim etməliyik - iqtisadi fəallıq, insanların sağlamlığı. Mənim
seçimim birmənalıdır - insanların sağlamlığı!”
Cənab Prezidentin 19 mart 2020-ci il tarixində imzaladığı koronavirus pandemiyasının ölkənin sosialiqtisadi həyatına mənfi təsirlərinin azaldılmasını və postpandemiya dövrünün inkişaf perspektivlərini nəzərdə
tutan "Koronavirus (COVID-19) pandemiyasının və bundan irəli gələrək dünya enerji və səhm bazarlarında baş
verən kəskin dalğalanmaların Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına, makroiqtisadi sabitliyə, ölkədə
məşğulluq məsələlərinə və sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirinin azaldılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər
haqqında” Sərəncam əhalinin sosial müdafiəsinin qorunması baxımından olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Daxili siyasətdə vətəndaşların sosial müdafiəsini və sosial rifahını prioritet istiqamət kimi müəyyən edən
Azərbaycan dövləti hər zamankı kimi bu çətin vaxtda da xalqın yanında olduğunu öz əməli fəaliyyəti ilə bir daha
təsdiq etdi. Cənab Prezident İlham Əliyevin koronavirus pandemiyasının ölkə iqtisadiyyatına və vətəndaşların
həyat səviyyəsinə mənfi təsirlərinin azaldılması ilə bağlı 10 mart 2020-ci il tarixli sərəncamının icrası ilə əlaqədar
olaraq Nazirlər Kabineti Tədbirlər Planı hazırladı. Tədbirlər planında nəzərdə tutulan maliyyə-iqtisadi tənzimləmə
tədbirləri ilə yanaşı, hökumət məşğulluq və sosial müdafiə ilə bağlı mühüm addımlar atdı.
Azərbaycan dövləti sosial yönümlü bir dövlətdir. Cənab Prezidentin də siyasəti həmişə ondan ibarətdir ki,
bizim iqtisadiyyatımız inkişaf etdikcə əhalimizin də sosial müdafiəsi gücləndirilsin. Yəni iqtisadiyyatdan əldə
olunan gəlirlər əhalinin sosial müdafiəsinə, sosial rifah halının güclənməsinə yönəldilsin. Bu hər zaman belə olub
və həmişə Azərbaycanın siyasətində sosial siyasət prioritet istiqamət təşkil edib.
Bu gün Azərbaycan vətəndaşı inamlı və sabahından arxayındır! O inanır ki, Azərbaycan dövləti hər an
Azərbaycan vətəndaşının arxasındadır. O inanır ki, cənab Prezident hər an Azərbaycan vətəndaşının sosial rifah
halının gücləndirilməsi barədə düşünür və sosial müdafiə dövlət başçısının diqqəti və qayğısı altındadır.
Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyev qurduğu dövlətin İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
daha da inkişaf edərək qüdrətli bir dövlətə çevriləcəyini hiss edir və böyük uzaqgörənliklə söyləyirdi:
"Azərbaycan dünyaya Günəş kimi doğacaq!”
Ulu Öndərin bir peyğəmbər müdrikliyi ilə söylədiyi sözlər bu gün real həyatda öz təsdiqini tapmış, onun
qurduğu Azərbaycan dövləti dünyanın ən azad, ən demokratik, inkişaf etmiş, sosial rifah dövlətinə çevrilmişdir.
Azərbaycan.-2020.-9 may.-№91.-S.3.

118

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Heydər Əliyev mövqeyi
İsa HƏBİBBƏYLİ,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının birinci vitse-prezidenti,
Milli Məclisin deputatı, akademik
Bütün böyük və müdrik dühalar kimi, Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyev də yaşadığı
dövrün real mahiyyətini dərindən görmüş, özünün aydın siyasi mövqeyi, möhkəm iradəsi və uzaqgörənliyi ilə
zamanı irəli aparmaq qüdrətinə malik olmuşdur.
Bu görkəmli dövlət xadimi heç vaxt zamanın arxası ilə getməmiş, əksinə, zamanı öz arxasınca aparmağı
bacarmışdır. Heydər Əliyevin fəth etdiyi zaman tarixə çevrilmiş və həm də növbəti sabahlara yol açmışdır. Bu
mənada Ulu Öndər Heydər Əliyev epoxası sadəcə Azərbaycan xalqının və dövlətinin yalnız fərqli tarixi deyil,
həm də daha işıqlı sabahı deməkdir.
Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının əbədiyyət günəşidir. Heydər Əliyevin yaratdığı müstəqil Azərbaycan
həm milli iftixar duyğusu, həm də bugünümüzün və sabahımızın mahiyyətidir, hərəkətverici qüvvəsidir. Qüdrətli
tarixi şəxsiyyət olan Heydər Əliyevin müstəqil dövlətçilik idealları Azərbaycan xalqının əbədiyyət yoludur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev müstəqil dövlətçilik yollarındakı dönməz mövqeyi, yaradıcı
dühası, yorulmaz fəaliyyəti ilə Heydər Əliyev epoxasını tamamlamış və yeni tarixi era yaratmışdır.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətinin əbədiyyət rəmzi, Prezident İlham
Əliyev isə qüdrətli lideri və uzaqgörən sükançısıdır. Heydər Əliyev özünün çoxillik tarixi xidmətləri ilə tarixdə
şəxsiyyətin böyük rolunu isbat etmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mənsub olduğu
xalqı və rəhbərlik etdiyi müstəqil dövləti daim qabağa aparmağı bacarmış, müasir tarixin yeni üfüqlərini müəyyən
etmiş, dönmədən bu yolla gedərək böyük əməlləri ilə daha böyük zəfərlər qazanmağın mümkünlüyünü meydana
qoymuşdur.
Ümummilli Lider Heydər Əliyev Azərbaycanın çoxəsrlik dövlətçilik tarixinin nadir simasıdır. Heydər
Əliyev ölkəsinin inkişafı və xalqımızın taleyi baxımından böyük tarix yaratmış görkəmli tarixi şəxsiyyətdir.
Heydər Əliyev tarixin ən çətin və məsuliyyətli zamanlarında da tarix yaratmağın əsl nümunəsini göstərmişdir.
Böyük dövlət xadimi Heydər Əliyevdə tarixi şəxsiyyətlər üçün zəruri olan bütün keyfiyyətlər cəmləşmişdir.
Hər şeydən əvvəl, qeyd etmək lazımdır ki, möhkəm siyasi iradə, aydın dövlətçilik mövqeyi və ümummilli mənafe
bu böyük tarixi şəxsiyyətin həyatının və mübarizəsinin əsas istiqamətlərini müəyyən etmişdir. Heydər Əliyevin
şəxsiyyətində və fəaliyyətində dəmir kimi möhkəm general iradəsi ilə əsl liderin aydın və qəti mövqeyi, habelə
uzaqgörənliyi birləşir. Heydər Əliyev üçün möhkəm iradə ilə aydın siyasi mövqe onun çoxcəhətli fəaliyyətinin
qoşa dəmir yolu kimi ən mühüm zəruri faktorlarından biri idi. Bunlardan hər hansı biri olmazsa, lokomotivin
hərəkəti mümkün olmadığı kimi, liderin də lokomotivə çevrilmək şansının baş tutması mümkün deyildir.
Görkəmli dövlət xadimi kimi Heydər Əliyevin qüdrəti onun aydın siyasətində, qətiyyətli dövlətçilik mövqeyində,
ümummilli maraqlara və bəşəri dəyərlərə əsaslanan dönməz iradəsində idi. Və yaxud da əksinə, Heydər Əliyevin
möhkəm siyasi iradəsi onun aydın siyasi və dövlətçilik mövqeyini həyata keçirməsini, habelə ümummilli
maraqlarını cəmiyyətdə gerçəkləşdirməsini təmin etmişdir. Qüdrətli dövlət xadimi və böyük siyasi lider kimi
Heydər Əliyevin simasında aydın siyasi mövqe ilə dönməz müstəqil dövlətçilik maraqlarına təminat verən
möhkəm iradə bir-birini üzvi surətdə tamamlamışdır. Naxçıvanda sadə bir dəmiryolçu ailəsində ilkin zəruri
təməlləri atılmış, Dövlət Təhlükəsizlik orqanlarında formalaşmış, Azərbaycan Sovet Respublikasına rəhbərlik
edərkən böyük sınaqlardan uğurla çıxmış Heydər Əliyevin siyasi və dövlətçilik mövqeyi, möhkəm iradəsi
Sovetlər İttifaqının baş qərargahı olan Siyasi Büroda cərəyan edən Kreml "döyüşlərində” özünü isbat etmişdir.
Beləliklə, aydın siyasi və dövlətçilik mövqeyi görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev üçün hədəf olaraq qəbul
etdiyi ideyanı müəyyən edən strategiya, möhkəm iradə isə həmin düşünülmüş strategiyanı həyata keçirmək
baxımından seçilmiş taktika idi. Tərcümeyi-halının bütün mərhələlərində Ulu Öndər Heydər Əliyevin dövlətçilik
strategiyasının baş məqsədi Azərbaycan xalqına sədaqətlə xidmət etməkdən və müstəqil dövlət qurmağa nail
olmaqdan ibarət olmuşdur. Bu düşünülmüş, əqidə kimi qəbul edilmiş ümummilli mövqe və müstəqil dövlətçilik
strategiyası Heydər Əliyev tərəfindən seçilmiş ən ağıllı və məqsədəuyğun taktika ilə dönmədən həyata
keçirilmişdir. Buna görə də haqlı olaraq Heydər Əliyev dünya miqyasında böyük siyasətin qrossmeysteri və əsl
strateq kimi qəbul olunur. Hətta Azərbaycan xalqının Ümummilli Liderinə məxsus olan "mövqeyini bildir” ifadəsi
Azərbaycanın siyasi və mənəvi mühitində atalar məsəlinə çevrilmişdir. Ümumiyyətlə, bütün məqamlarda aydın
və konkret mövqe nümayiş etdirmək tələbi görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin dövlət idarəçiliyi məktəbinin
açıq dərsidir. Bu, hər bir insanın cəmiyyət qarşısındakı vətəndaşlıq missiyasını yerinə yetirməyə borclu olduğunu,
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bununla proseslərin aydınlaşdırılmasına və ya inkişaf etdirilməsinə xidmət etdiyini müəyyən edən mənəvi
məsuliyyətinin ifadəsidir.
Azərbaycan Sovet Respublikasını geridə qalmış bir respublikadan hərtərəfli şəkildə inkişaf etmiş ölkəyə
çevirmək Heydər Əliyevin siyasi məqsədi, strategiyası idi. Bu uzunmüddətli strategiyanı mərhələ-mərhələ həyata
keçirmək üçün SSRİ rəhbərliyində apardığı danışıqlar, müzakirələr, bunların əsasında ümumittifaq miqyasında
və respublika səviyyəsində qəbul etdirməyə nail olduğu qərarlar görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin konkret
və aydın mövqeyinin ifadəsi idi. Tarix üçün çox da böyük olmayan 1969-1982-ci illər ərzində Azərbaycan Sovet
Respublikasını keçmiş SSRİ-də bütün istiqamətlər üzrə inkişaf etmiş bir ölkə səviyyəsinə çatdırmaq Heydər
Əliyevin yorulmaz fəaliyyətinin və böyük iradəsinin nəticəsi idi. Bundan başqa, sovet dövrünün çətin, sərt siyasiideoloji mühiti çərçivəsində Azərbaycanda həm də milli maraqların inkişaf etdirildiyi bir dövlətçilik sistemi
formalaşdırmaq Heydər Əliyevin müəyyən olunmuş mövqeyi və düşünülmüş strategiyası idi. Həmin ümummilli
strategiyanı gerçəkləşdirmək üçün seçilmiş Sovet dövlətinin siyasi-ideoloji prinsiplərinin əleyhinə getmədən
müdrik bir taktika ilə ölkədə ədəbiyyat və incəsənətin inkişaf etdirilməsi vasitəsilə məqsədinə çatmaq yollarında
atdığı qətiyyətli addımlar yalnız və yalnız Heydər Əliyevin sarsılmaz iradəsinin sayəsində mümkün olmuşdu.
Nəinki böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin və Mirzə Fətəli Axundzadənin, hətta yalnız xalq həyatı ilə
bağlı olan ustad Aşıq Ələsgərin də yubileylərini həm respublikada, həm də ümumittifaq miqyasında yüksək
səviyyədə qeyd edilməsinə nail olmaq yolu ilə Azərbaycanda milli mədəniyyətin, milli-mənəvi dəyərlərin və
nəticə etibarilə milli şüurun inkişaf etdirilməsinə nail olan Heydər Əliyev Sovetlər İttifaqının tərkibində olan digər
respublikalarda bu işin həyata keçirilməsinə yol açmışdır. Sovet dövründə erməni-bolşevik qruplaşması tərəfindən
məqsədli şəkildə "millətçi” damğası vurulmuş görkəmli dövlət xadimi və böyük yazıçı Nəriman Nərimanova
əzəmətli heykəl ucaltmaq niyyətini həyata keçirmək məqamında da Heydər Əliyevin siyasi mövqeyi ilə iradəsinin
sarsılmaz vəhdəti onu qələbəyə çatdırmışdı. Fikrimizcə, sovet hakimiyyətinin ən güclü olduğu, hətta Sovetlər
İttifaqının tərkibindəki xalqları manqurtlaşdırıb əridərək vahid sovet xalqı formalaşdırmaq siyasətinin həyata
keçirildiyi çətin bir şəraitdə Azərbaycan dilini Respublikanın Konstitusiyasına dövlət dili kimi daxil etdirməsi
görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin apardığı ümummilli siyasətin qələbəsi idi. Dövrün özünəməxsus siyasiideoloji çətinliklərini nəzərə almaqla, 1978-ci ildə Azərbaycan dilinin Respublika Konstitusiyasında dövlət dili
kimi ayrıca maddədə öz ifadəsini tapması əsl dövlət xadiminin yerinə yetirdiyi qəhrəmanlıq hadisəsidir. Və bu
təkrarsız qəhrəmanlıq hadisəsi də görkəmli dövlət xadiminin aydın siyasi və dövlətçilik mövqeyi ilə möhkəm
iradəsinin nəticəsində baş vermişdir.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi dövründə də Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin
aydın və qəti siyasi mövqeyi ilə möhkəm iradəsi xalqımıza və dövlətimizə uğur və qürur gətirmiş,
müstəqilliyimizin daha da inkişaf etdirilib möhkəmləndirilməsinə xidmət etmişdir. Bu məqamda ali məqsədlərinə
çatmaq üçün sovet dövründə siyasi rejimin dəmir sədlərini aşmağın çətinliklərini yaşamış Heydər Əliyev yeni
mürəkkəb tarixi şəraitdə Sovet İmperiyasının dağılması dalğasında meydana çıxmış və kütlə psixologiyasından
uzağa gedə bilməyən naşı, başabəla "kiçik padşahların” yaratdıqları süni maneələri dəf etmək vəzifələrini həyata
keçirməli olmuşdur. Azərbaycan xalqı, həmişə olduğu kimi, bu taleyüklü həlledici məqamda da dırnaqarası
bəyləri deyil, bütün sınaqlardan uğurla çıxmış Heydər Əliyev mövqeyini dəstəkləmişdir. Heydər Əliyevin ikinci
dəfə Azərbaycanda böyük siyasətə qayıdışı, dövlət rəhbərliyinə gəlməsi mənsub olduğu xalqın dönməz
mövqeyinin ifadəsi idi. Bu məqamda ölkəsinə, xalqına, vətəninə, torpağına xidmət etməyi mənəvi borcu hesab
edən Heydər Əliyevin siyasi mövqeyi ilə xalqın milli mənafeləri üst-üstə düşmüşdür.
Sovet dövləti rəhbərliyindən istefaya göndərilməsindən sonra 21 yanvar 1991-ci ildə görkəmli dövlət
xadimi Heydər Əliyev Moskvadakı Azərbaycan Daimi Nümayəndəliyinə gələrək, Bakıda 20 Yanvar 1990-cı il
faciəsini törətdiyinə görə SSRİ rəhbərliyini sərt tənqid etməklə doğma xalqını müdafiə etməsi Ulu Öndərin kəskin
mövqeyini bəyanat səviyyəsinə qaldırmışdır.
Dövlət müstəqilliyi illərində hələ Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri ikən SSRİ-nin
saxlanılmasına "yox” deməsi, Naxçıvanda həmin məqsədlə ölkə üzrə təşkil edilmiş referendumda Naxçıvan
əhalisini iştirak etməməyə çağırması və buna nail olması Heydər Əliyevin siyasi mövqeyinin əməli təzahürü idi.
Hələ SSRİ-nin mövcud olduğu dövrdə Sovetlər İttifaqının bayrağını Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin binası üzərindən endirərək, üçrəngli Azərbaycan bayrağını dövlət rəmzi kimi rəsmi şəkildə qəbul
etdirməsi Heydər Əliyev mövqeyinin və iradəsinin qələbəsi idi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi 1994-cü ildə "Əsrin müqaviləsi” Neft Kontraktının beynəlxalq
birlik tərəfindən imzalanması vəzifəsini qətiyyətlə həyata keçirməsi Heydər Əliyevin siyasi mövqeyinin və
möhkəm iradəsinin təntənəsi idi. "Əsrin müqaviləsi”ni beynəlxalq miqyasda qəbul etdirmiş görkəmli dövlət
xadimi Heydər Əliyev zamanı qabaqlayaraq əsrin Prezidenti mövqeyinə yüksəlmişdir. Bunun ardınca
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dövlətlərarası böyük maraqların arasında ortaq mövqe tapmaqla Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Tbilisi-Ərzurum
neft-qaz kəmərlərini çəkdirməyə nail olmaq Heydər Əliyevin siyasi mövqeyi və möhkəm iradəsi olmadan heç cür
baş tuta bilməzdi. Azərbaycanın üçrəngli dövlət bayrağını Avropa İttifaqının önündə, dünya ölkələrinin
bayraqlarının cərgəsində dalğalandırmaq üçün də xalqımıza və müstəqil dövlətimizə uzaqgörən, müdrik və
qətiyyətli Heydər Əliyev mövqeyi və iradəsi lazım idi.
XX əsrin doxsanıncı illərində Bakıda və Naxçıvanda xarici siyasi-hərbi qüvvələrin dəstəyi ilə müxalifət
qüvvələri tərəfindən törədilmiş dövlət çevrilişi cəhdlərindən Heydər Əliyev mövqeyi və iradəsi olmadan çıxmağın
mümkün ola bilməsi müsbət cavabı olmayan ritorik sualdır. Heydər Əliyev mövqeyi və iradəsi Azərbaycanda
müstəqil dövlətçiliyin taleyini həll edən de-faktdır. Ulu Öndər xalq və dövlətçilik mənasında əsl xilaskarlıq
missiyasını həyata keçirmiş liderdir.
Məhz Heydər Əliyev mövqeyi və iradəsi siyasi hakimiyyətdə olduğu dövrdə Azərbaycan xalqını və
müstəqil Azərbaycan dövlətini neçə-neçə böyük imtahanlardan çıxarmış, böyük xilaskarlıq missiyasını həyata
keçirməyin, ölkəni qoruyub saxlamağın və inkişaf etdirməyin əsl yoluna çevrilmişdir.
Aydın siyasi və dövlətçilik mövqeyi, sarsılmaz iradə Heydər Əliyevin simasında geniş dünyagörüş və
zəngin həyat təcrübəsi ilə zənginləşdirilmiş və bütövləşmişdir. Böyük tarixi şəxsiyyət və görkəmli dövlət xadimi
olmağın düsturu olan bu xüsusiyyətlərə malik olması Heydər Əliyevi Azərbaycan xalqının və dövlətçiliyinin
çoxəsrlik tarixinin əbədiyyət qazanmış, nadir tarixi şəxsiyyəti səviyyəsinə yüksəltmişdir.
Müstəqil Azərbaycan görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev mövqeyinin və iradəsinin şah əsəridir. Heydər
Əliyevin mövqeyi və iradəsi onun böyük şəxsiyyətinin meyarlarıdır. Konkret mövqe ifadə etmək və aydın siyasimənəvi iradəyə malik olmaq Ulu Öndər Heydər Əliyevin nümunəsində sınaqlardan çıxmış dəyərlərdir. Bu da
böyük siyasətdə Heydər Əliyev dövlətçilik məktəbinin ibrətamiz dərsləridir.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev Azərbaycanın tarixində də, sabahında da iştirak edən, xalqımızın
və ölkəmizin yollarına daim işıq salan tarixi şəxsiyyətdir. Möhkəm müstəqil dövlətçilik mövqeyi, dönməz iradə
və ümummilli ideallar Heydər Əliyevi Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri mövqeyinə çatdırmışdır. Heydər
Əliyevin qazandığı ümummilli liderlik ucalığı Azərbaycan xalqının siyasi və mənəvi ucalığının rəmzidir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dünya dövlətləri içərisində özünəməxsus aydın
mövqeyi və möhkəm siyasi iradəsi, konkret dövlətçilik strategiyası və taktikası olan beynəlxalq səviyyədə həm
də qlobal baxışları ilə səciyyələndirilən qüdrətli liderdir.
Prezident İlham Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətinin mövqeyini heç nə ilə dəyişməyən, əksinə, hər dəfə
inkişaf etdirib möhkəmləndirən görkəmli dövlət xadimidir.
Azərbaycan Respublikasının bütün istiqamətlər üzrə inkişaf etdirilərək dünyanın böyük dövlətlərinin
orbitinə gətirib çıxarmaq İlham Əliyevin siyasi iradəsinin möhtəşəm yekunudur.
Bu gün dünya dövlətləri arasında müstəqil Azərbaycan Respublikasının, ölkələrin və xalqların cərgəsində
isə Azərbaycan xalqının yerinin, nüfuzunun, sözünün qüvvətləndirilməsi Prezident İlham Əliyevin aydın siyasi
mövqeyi ilə möhkəm iradəsinin mühüm yekunudur.
Azərbaycan Respublikasının müstəqillik tarixi ərzində bütün məqamlarda dövlət rəhbəri ilə daim həmrəylik
nümayiş etdirməsi artıq Azərbaycan xalqının mövqeyinin ifadəsidir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin koronavirusla mübarizə dövründə ölkə daxilində
dövlət səviyyəsində həyata keçirdiyi tədbirlər, vaxtında atdığı qətiyyətli addımlar ölkəmizdə illərdən bəri
formalaşmış birlik və həmrəyliyin daha da inkişaf etdirilərək möhkəmləndirilməsinə təkan vermişdir.
Pandemiya günlərində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin koronavirus bəlasına qarşı birlikdə mübarizə
aparmaq mövqeyi beynəlxalq birlik tərəfindən də dəstəklənmişdir. Türk Dövlətləri Əməkdaşlıq Şurasına üzv olan
dövlətlərin prezidentləri və Qoşulmama Hərəkatının Təmas Qrupu ölkələrinin başçıları, bir sıra beynəlxalq
təşkilatların rəhbərləri ilə Prezident İlham Əliyevin keçirdiyi onlayn Zirvə görüşləri Azərbaycan dövlətinin
mövqeyini bəyan edən və qlobal çağırışları meydana qoyan nadir tarixi hadisələrdir. Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatı kimi nüfuzlu bir beynəlxalq qurumun sədrinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin çoxcəhətli
fəaliyyətinə verdiyi yüksək qiymət nəticə etibarilə dövlət başçısının timsalında Azərbaycan dövlətinin tarixin bu
məsuliyyətli dövründə nümayiş etdirdiyi mövqeyin dünya miqyasında dəstəklənməsi deməkdir. Sözün əsl
mənasında, koronavirusla mübarizə günlərində Azərbaycan Respublikası Birləşmiş Millətlər Təşkilatına məxsus
ali keyfiyyətlərə malik olduğunu nümayiş etdirir. Ölkə daxilində koronavirusa qarşı aparılan mübarizənin "Biz
birlikdə güclüyük!” və Qoşulmama Hərəkatı səviyyəsində beynəlxalq miqyasda nümayiş etdirilən mövqeyin
"COVID-19-a qarşı birlikdə” adlandırılması Prezident İlham Əliyevin səylərinin və təşəbbüslərinin mahiyyətini
və mənasını dolğun şəkildə ifadə edir. Bununla da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti öz ölkəsi ilə dünya
dövlətlərinin mövqelərini yaxınlaşdırmaq, birləşdirmək üçün konkret və aydın mövqe meydana qoyur. Vaxtilə
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görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin Sovetlər İttifaqı və Azərbaycan masştabında göstərdiyi siyasi mövqeyin
sərhədləri daha da genişləndirilərək beynəlxalq miqyas səviyyəsinə qaldırılmış olur. Bu, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin ölkəsini və xalqını dünya miqyasına çıxarmaq istiqamətindəki dönməz
mövqeyinin növbəti qələbəsidir.
Dünya ölkələrində siyasi hakimiyyətlərin böhranla üzləşdiyi çətin zamanda Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin doxsan beş faiz reytinq nümayiş etdirməsi dövlət başçısına qədirbilən xalqımızın
bəslədiyi aydın mövqeyinin konkret əməli təzahürüdür. Bu məqamda xalqını və dövlətini inkişaf etdirmək üçün
var qüvvəsi ilə çalışaraq böyük nailiyyətlərə imza atmış Prezident İlham Əliyevin mövqeyi ilə onu ürəkdən
dəstəkləyən xalqın mövqeyi üst-üstə düşür və vəhdət təşkil edir.
Azərbaycan dövlətçiliyini çətin sınaqlardan çıxarmış Heydər Əliyevin mövqeyi Prezident İlham Əliyevin
ölkə daxilində və beynəlxalq aləmdə nümayiş etdirdiyi aydın siyasi mövqe və möhkəm iradə ilə birlikdə xalqımıza
və ölkəmizə böyük nüfuz qazandırır, daha geniş üfüqlərə doğru addımlamaqda güc və qüvvət verir.
Azərbaycan.-2020.-9 may.-№91.-S.1,4.
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Müasir, müstəqil, qüdrətli Azərbaycan dövlətinin banisi
Ümummilli Liderin ideyaları ölkəmizdə həyata keçirilən çoxşaxəli islahatlar strategiyasının əsasını təşkil edir
Sahibə QAFAROVA,
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Hər bir dövlətin, xalqın taleyində həlledici məqamlarda məsuliyyəti üzərinə götürərək xalqının, millətinin
gələcəyini müəyyən etmiş, dövlətini bəlalardan qorumuş böyük şəxsiyyətlər olmuşdur. Belə şəxsiyyətlər öz
xalqını zamanın ən sərt sınaqlarından uğurla çıxararaq milli dövlətçilik, azadlıq və müstəqillik ideallarını
gerçəkləşdirmiş, xalqının xilaskarına çevrilmişlər. Azərbaycan xalqı üçün belə möhtəşəm əməllərə, misilsiz
xidmətlərə imza atmış böyük öndər şübhəsiz ki, Ümummilli Lider Heydər Əliyevdir. O, hər zaman xalqının
xilaskarı, bayraqdarı missiyasını uğurla və şərəflə həyata keçirmiş, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin
arxitekturasını yaratmış, onun sosial-iqtisadi və siyasi əsaslarının möhkəmləndirilməsini, ölkəmizin dünya
dövlətləri sırasında öz layiqli yerini tutmasını təmin etmişdir. "İstər bir azərbaycanlı, Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşı, istərsə də onun rəhbəri, Prezidenti kimi mənim həyat amalım yalnız sizə - bütün varlığım qədər
sevdiyim Azərbaycan xalqına, dövlətçiliyimizə, ölkəmizin iqtisadi, siyasi, mənəvi inkişafına xidmət olmuşdur”,
- deyən və bütün ömrünü Azərbaycan xalqının firavan həyatına, dövlətimizin möhkəmlənməsinə həsr edən Ulu
Öndər öz fəaliyyəti, xalqımız və dövlətçiliyimiz qarşısındakı misilsiz xidmətləri ilə əsl dövlət xadimi, dahi
şəxsiyyət, vətənini, xalqını sevən böyük vətənpərvər olduğunu sübuta yetirmişdir.
İki fərqli ictimai quruluşda Azərbaycana rəhbərlik edən Heydər Əliyev formasiyaların və sistemlərin
müxtəlifliyinə baxmayaraq, zəngin dövlətçilik təcrübəsi, möhkəm iradəsi, tükənməz enerjisi, yüksək təşkilatçılıq
bacarığı və ən mürəkkəb vəziyyətlərdə belə məsuliyyəti öz üzərinə götürərək ən düzgün qərarları qəbul etmək
səriştəsi ilə əsl liderlik nümunəsi göstərmişdir. Məlumdur ki, 1969-cu ildə Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycana
rəhbərlik etməyə başlayanda ölkəmiz iqtisadi göstəricilərinə görə keçmiş Sovet respublikaları sırasında ən geridə
qalmışlardan biri idi. 1960-cı illərin sonlarına doğru sosial-iqtisadi həyatın bütün sahələrində geriləmə müşahidə
olunur, respublika iqtisadiyyatı dərin böhran keçirirdi. Məhz belə bir şəraitdə Azərbaycanda hakimiyyətə gələn
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə bütün sahələrdə yenidənqurmanı və dinamik inkişafı təmin etmək məqsədilə ayrıayrı proqramlar, planlar hazırlanaraq icrasına başlanılmışdı. Bu tədbirlər nəticəsində qısa müddətdə respublikanın
milli gəliri 2,5, sənaye istehsalının və kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi həcmi isə 2,7 dəfə artmışdı.
İqtisadiyyatın inkişafına əsaslı vəsait qoyuluşunun həcmi əvvəlki 50 il üçün müvafiq göstəricidən 1,4 dəfə çox
olmuşdu. Azərbaycanda neft-kimya, maşınqayırma, energetika, metallurgiya, mədənçıxarma və digər sahələr
əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etməyə başlamış, 400-ə yaxın yeni sənaye obyekti yaradılmışdı. 1969-cu ildə sənaye
müəssisələrinin sayı 735 idisə, 1982-ci ildə bu rəqəm 1048-ə çatmışdı.
Həyatın digər sahələrində də tamamilə yeni yanaşmanın ortaya qoyulması və yeni dəyərlərin formalaşması
Ümummilli Lider tərəfindən həyata keçirilən məqsədyönlü strateji siyasətin tərkib hissəsi idi. Müasir müstəqil
Azərbaycan dövlətçiliyinin ideoloji əsasını təşkil edən azərbaycançılıq ideyasının bünövrəsi də həmin dövrdə
yaradılmışdır. 1978-ci ildə qəbul edilmiş Konstitusiyaya Azərbaycan dilinin dövlət dili olması haqda məşhur 73cü maddənin daxil edilməsi məhz Heydər Əliyevin cəsarəti və əzminin nəticəsi idi. Milli təhsil sisteminin yenidən
formalaşdırılması və bu sahədə fəaliyyət göstərən kadrların milliləşdirilməsi istiqamətində atılan addımlar, hər il
təxminən 800-ə qədər azərbaycanlı tələbənin keçmiş İttifaq miqyasında ən aparıcı ali təhsil müəssisələrinə təhsil
almağa göndərilməsi Azərbaycanın gələcəyi üçün çox mühüm əhəmiyyətə malik olmuşdur. Məhz həmin dövrdə
yaradılmış milli kadr potensialı bu gün müstəqil Azərbaycanın uğurlu inkişafına xidmət edir. O cümlədən milli
hərbi kadrların hazırlanmasına da xüsusi diqqət göstərən Ulu Öndər 1971-ci ildə Bakıda Cəmşid Naxçıvanski
adına Hərbi Liseyin açılmasına nail olmuşdur.
Ulu Öndərin məqsədyönlü fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanda bütün geriliklər aradan qaldırılmış və 1982ci ildə respublikamız artıq SSRİ-nin ən inkişaf etmiş respublikalarından birinə çevrilmişdi. Bununla da Ulu Öndər
Heydər Əliyev 1969-1982-ci illərdə gələcəyin müstəqil Azərbaycanının güclü bünövrəsini formalaşdırmış,
ölkəmizin inkişafına xidmət edən iqtisadi, siyasi, sosial, hərbi, mədəni, ictimai potensial məhz həmin illərdə onun
uzaqgörənliyi və dönməz iradəsi sayəsində yaradılmışdır.
Ulu Öndər Heydər Əliyev harada çalışmasından asılı olmayaraq həmişə xalqına, Vətəninə sədaqətlə xidmət
etmiş, doğma Azərbaycanı ilə əlaqələrini kəsməmişdir. O, Moskvada SSRİ rəhbərliyində təmsil olunduğu dövrdə
də respublikanın inkişafı üçün əlindən gələni əsirgəməmişdir. 1987-ci ildə Sov. İKP MK Siyasi Bürosunun və
şəxsən baş katib M.S.Qorbaçovun yeritdiyi yanlış xəttə, onun anti-Azərbaycan siyasətinə etiraz əlaməti olaraq
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tutduğu vəzifələrdən istefa versə də, Azərbaycanda baş verənləri diqqətlə izləmişdir. Sovet qoşunlarının 1990-cı
ilin 20 yanvarında Bakıda törətdiyi qanlı qırğınla əlaqədar Heydər Əliyevin ertəsi gün, Kreml rejiminin təqiblərinə
və səhhətinin ağır olmasına baxmayaraq öz ailə üzvləri ilə birlikdə Azərbaycanın Moskvadakı Daimi
Nümayəndəliyinə gedərək orada bəyanat verməsi, SSRİ hakimiyyətinin Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi
kütləvi qırğın əməliyyatını pisləməsi bu çətin məqamda Azərbaycan xalqının ehtiyac duyduğu əsl liderin cəsarəti
və qətiyyəti idi.
1991-ci ildə SSRİ-nin süqutu ilə həm beynəlxalq münasibətlər sistemində yeni bir era, həm də regionda
yeni bir situasiya yarandı. Digər İttifaq dövlətləri ilə yanaşı, Azərbaycan da öz müstəqilliyini elan etmiş və
idarəçilik formasından ictimai şüura qədər hər şey dəyişmişdi. Buna görə də ölkəyə rəhbərlik etməyə bütün bu
çağırışlara cavab vermək iqtidarında olan bacarıqlı bir dövlət xadimi gərək idi. Çox təəssüflər olsun ki,
müstəqilliyimizin ilk illərində dövlət idarəçilik sükanında məhz belə bir liderin olmaması Azərbaycan üçün ağır
fəsadlar ortaya çıxarmışdı. Həm müəyyən dairələrin direktivləri ilə hərəkət edən qrupların, həm də siyasi
hakimiyyəti qeyri-qanuni, antidemokratik yolla ələ keçirən AXC-Müsavat iqtidarının zamanında Azərbaycan
dövləti çox ciddi böhran və tənəzzüllə üz-üzə qalmışdı. Siyasi sistemin və cəmiyyət həyatının bütün qatlarına
sirayət etmiş nizamsızlıq, xaos və qanuna tabe olmamaq vərdişləri ictimai münasibətlər sistemində də ciddi
böhranı meydana çıxarmışdı.
Digər tərəfdən, Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti getdikcə genişlənmiş, hakimiyyət
dairələrinin səriştəsizliyi nəticəsində 1993-cü ilin may-iyun aylarında ölkədə siyasi böhran son həddə çatmış,
vətəndaş müharibəsi və müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi yaranmışdı. Belə bir şəraitdə Azərbaycan xalqının
diqqəti yenidən xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyevə yönəlmişdi. Bu dəfə də xilaskarlıq missiyasını öz üzərinə
götürən Ulu Öndər xalqın tələb və təkidlərinə cavab verərək ölkəmizdə növbəti dəfə hakimiyyətə gəldi. Bu qayıdış
Azərbaycanın dövlətçilik tarixində qurtuluş, yüksəliş, inkişaf və sabitlik dövrünün əsasını qoydu.
Cəmiyyətlərin sosial quruculuğu prosesində liderlərin şəxsi keyfiyyətləri, enerjisi və zəkası ilə yanaşı,
novator və konstruktiv ideyalar irəli sürmək və gerçəkləşdirmək məharəti də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ulu
Öndər Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətinə rəhbərlik etdiyi ilk günlərdən etibarən yeni cəmiyyət
quruculuğunda, ictimai münasibətlər sistemində yeni dəyərlərin formalaşmasında tarixi şəraitin ruhuna və
tələblərinə uyğun olaraq rasional ideyalar irəli sürmüş və onların həyata keçirilməsini təmin etmişdir. Ulu Öndər
milli-mənəvi dəyərlərə, xalqımızın zəngin tarixinə və mədəniyyətinə bağlı lider olduğu kimi, Azərbaycanın
gələcəyini təmin edən strateji planları müəyyənləşdirən novator islahatçı idi. Onun qəbul etdiyi qərarlarda, strateji
inkişaf proqramlarında birmənalı olaraq milli maraqlar və vətəndaş mənafeyinin bütün spektrləri dolğun əks
olunmuşdur. Heydər Əliyev dövlətin və cəmiyyətin resurslarını ümummilli məqsədlər naminə böyük ustalıqla
səfərbər edən, milli potensialı doğru yönləndirməyi bacaran böyük təşkilatçı kimi bir çoxları üçün əlçatmaz
görünən layihələri, strateji inkişaf proqramlarını reallığa çevirirdi.
Ümummilli Lider Heydər Əliyev ölkəmizdə, ilk növbədə, uğurlu dövlət-vətəndaş birliyi platformasına
söykənərək ictimai nizam-intizamı, siyasi sabitliyi təmin etmiş, milli təhlükəsizliyin sarsılmaz əsaslarını
yaratmışdır. O, "Xalqın, Vətənin taleyi hər bir insanın taleyinə çevrilməlidir!” tezisi ilə əsl vətəndaş mövqeyi
ortaya qoyaraq milli təəssübkeşliyin nümunəsini göstərmişdir. Böyük və bənzərsiz şəxsiyyət millətini bütün
bəlalardan qorumuş, vətəndaş qarşıdurmasını aradan qaldırmış, ölkənin parçalanmasının qarşısını almaqla milli
qurtuluşu təmin etmişdir. Azərbaycan Respublikasının demokratik inkişaf yolu ilə inamla irəliləməsi üçün
ölkəmizdə zəruri olan təsisatlar və hüquqi baza formalaşdırılmış, Ulu Öndərin birbaşa rəhbərliyi ilə müstəqil
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası işlənib hazırlanmış və ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul
edilmişdir. Həmçinin sosial-iqtisadi və dövlət quruculuğu sahələrində, insan hüquqları və azadlıqlarının təmin
edilməsi istiqamətində ciddi konseptual qərarlar qəbul olunmuş, sağlam hüquqi bünövrə yaradılmışdır.
Yeri gəlmişkən, qeyd etmək yerinə düşər ki, Heydər Əliyevin Azərbaycan parlamentinə rəhbərlik etdiyi
dövr Azərbaycan parlamentarizminin ən parlaq səhifələrini təşkil edir. Xalqımızın böyük oğlunun rəhbərliyi ilə
parlament ali qanunverici orqan kimi, ölkəmizin problemlərinin həlli ilə bağlı demokratik müzakirələrin
keçirildiyi və siyasi mədəniyyətin hökm sürdüyü bir tribunaya çevrilmişdir. Parlamentin ictimai nüfuzu yüksəlmiş
və effektiv qanunvericilik fəaliyyəti həyata keçirilmiş, mühüm qanunlar qəbul olunmuşdur.
Ümummilli Liderin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən hüquqi islahatlara paralel olaraq, dövlət aparatının
möhkəmləndirilməsi və yeni təsisatlarının formalaşdırılması, siyasi mühitin sağlamlaşdırılması və vətəndaş
cəmiyyəti institutlarının fəaliyyətinə geniş imkanların yaradılması, müasir və döyüş qabiliyyətli ordunun
formalaşdırılması, neft strategiyasının hazırlanması, bu strategiyanın əsası olan "Əsrin müqaviləsi” sazişinin
imzalanması ilə Azərbaycanın qlobal enerji bazarında və beynəlxalq münasibətlərdə aktiv iştirakının təmin
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olunması, yeni və praqmatik xarici siyasət strategiyasının müəyyənləşdirilməsi və uğurla həyata keçirilməsi
həmin dövrdə ölkəmizin qarşısında tamamilə yeni inkişaf paradiqmalarının meydana gəlməsini şərtləndirmişdir.
İdarəçilik sahəsində böyük təcrübəyə malik olan Heydər Əliyev həmişə xüsusi olaraq vurğulayırdı ki,
iqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir. Baxmayaraq ki, bütün digər sahələrdə olduğu kimi,
iqtisadiyyatda da ölkəmizin öncəki siyasi rəhbərliyindən çox ağır miras qalmışdı, Ulu Öndər Azərbaycanın
müstəqilliyinin iqtisadi əsaslarını gücləndirmək, ölkənin iqtisadi qüdrətini artırmaq üçün ciddi islahatlara start
vermişdir. Həmişə, ən çətin məqamlarda belə optimal strateji xətti düzgün müəyyənləşdirməyi bacaran
Ümummilli Lider yaranmış vəziyyəti, reallıqları dəyərləndirərək qəti şəkildə bildirirdi ki, keçmiş sovet dövrünün
idarəçilik metodları ilə yeni dönəmin iqtisadiyyatını qurmaq mümkün deyil, yolumuz liberal iqtisadiyyata
transformasiya yolu olmalıdır.
Ulu Öndərin müəyyənləşdirdiyi strateji kurs islahatlar yolu ilə müstəqil Azərbaycanın keyfiyyətcə yeni və
daha funksional iqtisadiyyatının qurulmasını hədəfləyirdi. Bu məqsədlə 100-dən çox fərman və sərəncam
imzalanmış, onun təşəbbüsü əsasında parlamentdə yeni qanunlar qəbul edilmiş, Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasında da liberal iqtisadiyyata keçidi təmin etməyə hüquqi əsaslar yaradan bir sıra müddəalar öz əksini
tapmışdır. Ulu Öndərin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə respublikamızda MDB məkanında ilk dəfə olaraq geniş torpaq
islahatı aparılmış, Azərbaycan vətəndaşlarının heç bir əvəz ödəmədən torpaq mülkiyyətçilərinə çevrilməsi təmin
edilmişdir. Bu addım respublikanın kənd təsərrüfatında da, sözün əsl mənasında, dönüş yaratmışdır.
Beləliklə, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin parlaq zəkası sayəsində iki əsrin və iki minilliyin kəsişməsində
Azərbaycan öz milli-mənəvi dəyərlərini qoruyaraq üçüncü minilliyə inamla qədəm qoymuşdur. Bugünkü güclü,
qüdrətli Azərbaycanı öz əlləri ilə yaratmış, onun müstəqilliyini yaşatmış və inkişaf etdirmişdir. Möhtərəm
Prezidentimiz İlham Əliyevin də qeyd etdiyi kimi, Heydər Əliyev öz həyatını doğma xalqına həsr etmişdir və
bütün dövrlərdə xalqa ləyaqətlə, sədaqətlə xidmət etmişdir: "Cəmiyyətin ictimai-siyasi quruluşundan asılı
olmayaraq, Heydər Əliyev bütün dövrlərdə xalqın dəstəyini hiss edərək Azərbaycanı inamla irəliyə aparırdı. Sovet
dönəmində və müstəqillik dövründə Azərbaycan üçün, xalqımız üçün ən həlledici anlarda Heydər Əliyevin
liderlik keyfiyyətləri, onun müdrikliyi, düşünülmüş siyasəti və cəsarətli addımları xalqımızı böyük bəlalardan
xilas etmişdir”.
Tam qətiyyətlə deyə bilərik ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin ən böyük xidmətlərindən biri də özündən sonra
Azərbaycanı uğurlu inkişaf etdirəcək, ölkəmizi dünya dövlətləri sırasında layiqli zirvələrə daşıyacaq və ötən
illərdə başlanılmış böyük layihələri, genişmiqyaslı islahatları müvəffəqiyyətlə həyata keçirəcək uğurlu lideri
yetişdirmək olmuşdur. Bu mənada müstəqil Azərbaycan dövlətinin 2003-cü ildən bu günə qət etdiyi inkişaf yolu,
əldə etdiyi möhtəşəm nailiyyətlər bu seçimin nə qədər mühüm tarixi əhəmiyyətə malik olduğunu, Azərbaycanın
davamlı inkişafı üçün Ümummilli Liderin siyasi kursunun yeganə düzgün yol olduğunu bir daha sübuta
yetirmişdir. Prezident İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi ötən dövr Azərbaycan tarixinə sabitlik və hərtərəfli
inkişaf dövrü kimi daxil olmuşdur.
Tarixi təcrübə göstərir ki, milli həmrəyliyə malik olan, iqtidar - xalq birliyi yüksək səviyyədə təmin edilən
ölkələr qarşıya qoyulan hədəflərə müvəffəqiyyətlə çatırlar. Ölkəmizin də inkişafını fərqləndirən əsas cəhətlərdən
biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda dövlət siyasətinin müəyyənləşməsində cəmiyyətdən gələn sifarişlər əsas
götürülür və Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasətin ana xəttini məhz xəlqilik təşkil edir.
Möhtərəm Prezident İlham Əliyev 2003-cü ildə öz vəzifəsinin icrasına başlayarkən "Mən hər bir azərbaycanlının
Prezidenti olacağam” demişdi. Və ötən dövrdə Prezident İlham Əliyev öz əməli fəaliyyəti ilə xalqımızın böyük
dəstək və ehtiramını qazanmış, hər bir vətəndaşımızın Prezidenti olduğunu sübuta yetirmişdir.
Gənc dövlətin əsaslarının möhkəmliyi, həyata keçirilən strategiyanın səmərəliliyi məhz Prezident İlham
Əliyevin liderlik keyfiyyətləri, zəkası, siyasi iradəsi, uzaqgörənliyi sayəsində mümkün olmuşdur. Azərbaycanın
əldə etdiyi genişmiqyaslı nailiyyətlər dövlət başçısının qətiyyətli, yaradıcı və milli maraqlara söykənən
fəaliyyətinin nəticəsidir. Ölkəmizin hərtərəfli inkişafı ciddi konseptual əsaslara malikdir və hər bir sahə üzrə
bitkin, siyasi, iqtisadi və sosial cəhətdən əsaslandırılmış fəaliyyət proqramları həyata keçirilir. Prezident İlham
Əliyevin qeyd etdiyi kimi, ləyaqətli siyasət, kifayət qədər cəsarət və ölkənin gələcəyi üçün aydın strategiya
mövcud olduğu halda müstəqil siyasət yeritmək mümkündür. Bu müstəqil siyasət, ilk növbədə, Azərbaycan
xalqının iradəsinə əsaslanır və xalqımızın maraqlarını təmin edir.
Ölkəmizin dinamik inkişafını şərtləndirən digər mühüm məsələlərdən biri də həyata keçirilən islahatların
ardıcıllığının təmin olunmasıdır. Dövlət başçısı bu islahatların vacibliyini vurğulayaraq inkişaf və tərəqqinin
islahatlarsız mümkün olmadığını qeyd edib: "İslahatlar yeniləşmə, yeni yanaşma, müasir şəraitə uyğunlaşma
deməkdir. Biz islahatlar aparmaqla ölkəmizi gücləndiririk və ölkəmizin gələcək dayanıqlı inkişafını
şərtləndiririk”.
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Böyük müvəffəqiyyətlə həyata keçirilən islahatlar çərçivəsində qeyri-neft sektorunun üstün inkişafına nail
olunması, azad sahibkarlığın inkişafına əlverişli şərait yaradılması, bazar iqtisadiyyatının gücləndirilməsi, xarici
investisiyaların regionların inkişafına cəlb edilməsi, regional inkişaf proqramlarının uğurlu icrası və iqtisadi
aktivlik coğrafiyasının regionlara doğru genişlənməsi Azərbaycanın iqtisadi həyatında çox ciddi nailiyyətlərin
qazanılmasını şərtləndirmişdir. Həmçinin yeni istehsal sahələrinin yaradılması, qlobal iqtisadi layihələrin həyata
keçirilməsi, makroiqtisadi sabitliyin qorunub saxlanılması, milli istehsalın və ixracın genişləndirilməsi, modern
sənaye quruculuğu kimi başlıca strateji vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəticəsində Azərbaycan dünyanın iqtisadi
cəhətdən ən sürətlə inkişaf edən ölkələrindən birinə çevrilmişdir. Ölkəmizdə liberal, rəqabətədavamlı, ixrac
tutumu böyük olan diversifikasiya edilmiş iqtisadiyyat quruculuğu ilə bağlı yeni hədəflər müəyyənləşdirilmiş və
hazırda bu strateji vəzifələr uğurla icra olunur. Bu illər ərzində milli iqtisadiyyatımız 3,4 dəfə genişlənmişdir ki,
bu da bütün dünya üzrə ən yaxşı göstəricilərdən biridir. Bu gün Azərbaycan Cənubi Qafqazda ən güclü
iqtisadiyyata malik ölkədir. Qlobal iqtisadi sferada müşahidə olunan mənfi tendensiyalar və risklər fonunda
Azərbaycan özünün iqtisadi məkanını mənfi təsirlərdən qoruya bilir və milli iqtisadiyyatımız
rəqabətqabiliyyətliliyinə görə MDB-də lider mövqeni tutur. Prezident İlham Əliyev altıncı çağırış Milli Məclisin
birinci iclasında söylədiyi dərinməzmunlu nitqində respublikamızın iqtisadi sahədə qazandığı uğurlardan bəhs
edərək deyib: "Son 16 il ərzində iqtisadi sahədə əldə edilmiş uğurların dünyada bərabəri yoxdur. Əgər varsa,
desinlər, götürsünlər statistikaya baxsınlar, hansı ölkə 16 il ərzində öz iqtisadiyyatını 3,4 dəfə artıra bilib”.
Əlamətdar haldır ki, ölkəmizin iqtisadi imkanlarının genişlənməsi və iqtisadi qüdrətinin artması daha
səmərəli və çoxşaxəli sosial müdafiə tədbirlərinin həyata keçirilməsi ilə müşayiət olunur. Möhtərəm Prezident
İlham Əliyevin ardıcıl və davamlı islahatlar kursu, qazanılan iqtisadi nailiyyətlər ölkə vətəndaşlarının rifahının
daha da yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. Bu siyasətə uyğun olaraq son 16 ildə respublikamızda geniş və modern
infrastruktur quruculuğu həyata keçirilmiş, təxminən 3500 məktəb, 750-dən çox xəstəxana tikilmiş, yaxud əsaslı
şəkildə yenidən qurulmuş, bütün şəhər və rayonlarda mədəniyyət mərkəzləri, idman və olimpiya qurğuları
istifadəyə verilmiş, 15 min kilometrdən artıq yol çəkilmiş, əhalinin elektrik enerjisi, təbii qaz və içməli su ilə
təminatı məsələləri həll edilmişdir. 2003-2019-cu illər ərzində respublikamızda təxminən 2 milyon yeni iş yeri
açılmış, işsizlik səviyyəsi 5 faizədək aşağı endirilmişdir ki, bu da dünya üzrə ən yaxşı göstəricilərdən biridir.
İşsizliyin aşağı səviyyədə olması həmçinin respublikamızda yoxsulluğun da azalmasını - 49 faizdən 5,4 faizə
enməsini şərtləndirmişdir. Bu müsbət dinamikanı biz əməkhaqlarının və pensiyaların, həssas qruplara dövlət
dəstəyinin davamlı olaraq artırılmasında da müşahidə edirik. Təkcə ötən il həyata keçirilən böyük sosial paket 4,2
milyon vətəndaşımızı əhatə etməklə, onların maddi-rifah halının əsaslı şəkildə yaxşılaşmasını təmin etmişdir. Cari
ildə də sosial layihələrin davam etdirilməsi, bu sahədə heç bir proqramın ixtisar edilməməsi sübut edir ki,
Azərbaycan dövləti yalnız öz gücünə, imkanlarına arxalanaraq genişmiqyaslı sosial proqramlar həyata keçirir,
dövlətimizin və xalqımızın maraqlarına, mənafeyinə söykənən qərarlar qəbul edir. Möhtərəm Prezident İlham
Əliyev dəfələrlə bəyan edib ki, sosial siyasət Azərbaycanın dövlət siyasətinin ayrılmaz hissəsidir: "Bizim
siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır”.
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu demokratikləşmə prosesi və siyasi islahatlar da dövlət
başçısının rəhbərliyi ilə 2003-cü ildən yeni keyfiyyətdə davam etdirilir. Başqa sözlə, iqtisadi islahatlar mükəmməl
siyasi islahatlarla tamamlanır. Həm konseptual, həm də struktur xarakteri daşıyan bu islahatlar dövlət idarəçiliyi
sisteminin təkmilləşdirilməsi, optimallaşdırılması, səmərəliliyinin artırılması, qərarların icrası mexanizminin
müasir tələblərə uyğunlaşdırılması və yeni keyfiyyət mərhələsinə yüksəldilməsi məqsədlərinə xidmət edir. Eyni
zamanda Azərbaycanda demokratik təsisatların möhkəmləndirilməsi, siyasi plüralizmin və çoxpartiyalı
demokratik siyasi sistemin inkişaf etdirilməsi, insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi, vətəndaş cəmiyyəti
institutlarının fəaliyyətinə geniş imkanların yaradılması, dövlət və özəl qurumların fəaliyyətində şəffaflığın və
hesabatlılığın təmin olunması, ictimai və sosial xidmətlər sahəsində institusional islahatların reallaşdırılması ilə
yeni və ciddi keyfiyyət dəyişikliyinə nail olunması, həyata keçirilən kadr islahatları müasir mərhələdə
Azərbaycanda praqmatik, düşünülmüş siyasi kursun reallaşdırılmasını təsdiq edir. Hazırda Azərbaycanda yeni
siyasi konfiqurasiya formalaşmaqdadır və siyasi sistemin komponentləri arasında dialoq mühitinin
genişləndirilməsi, münasibətlərin sağlamlaşdırılması istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atılır.
Təbii ki, həyata keçirilən islahatlar Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin də qarşısında yeni vəzifələr
qoyur. Azərbaycan parlamenti bundan sonra da ölkəmizin dayanıqlı inkişafının təmin edilməsinə yönələn strateji
xəttin uğurla həyata keçirilməsinə öz töhfəsini verəcək və möhtərəm Prezidentimizin rəhbərliyi ilə reallaşdırılan
sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasını dəstəkləməkdə davam edəcəkdir.
Bu gün ciddi əsaslara malik ictimai-siyasi sabitliyin hökm sürdüyü, demokratik, hüquqi, sivil, dünyəvi,
iqtisadiyyatı inkişaf edən, əhalinin etibarlı sosial müdafiəsini təmin edən müstəqil Azərbaycan xarici siyasət
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sahəsində də fəal diplomatik əlaqələrə və geniş imkanlara malikdir. Dövlət başçısının rəhbərliyi ilə ölkəmiz dünya
iqtisadi və siyasi birliyinə uğurla inteqrasiya etmiş, qlobal layihələrin mərkəzinə, dünyanın aparıcı dövlətlərinin,
beynəlxalq təşkilatların hörmət və diqqətlə yanaşdığı nüfuzlu dövlətə çevrilmişdir. Azərbaycan işğalçı Ermənistan
istisna olmaqla, dünya birliyinə üzv olan bütün dövlətlərlə qarşılıqlı hörmət və etimada söykənən səmərəli
münasibətlər qurmuş, beynəlxalq təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq əlaqələri yaratmışdır. Azərbaycanın 155 ölkənin
dəstəyini qazanaraq BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2012-1013-cü illərdə qeyri-daimi üzvü seçilməsi bunun parlaq
təzahürüdür. Ölkəmiz BMT-dən sonra dünyanın ən böyük ikinci təşkilatı olan Qoşulmama Hərəkatının da fəal
üzvlərindən biridir və hazırda bu təşkilata uğurla sədrlik etməkdədir. Eyni zamanda digər mühüm beynəlxalq
təşkilatlarla əməkdaşlıq Azərbaycana inteqrasiyanın dərinləşməsinə, ölkə reallıqlarını dünya ictimaiyyətinə
obyektiv və dolğun çatdırmağa imkan vermişdir.
Azərbaycan dinlər və mədəniyyətlərarası dialoqun inkişaf etdirilməsi ilə bağlı mühüm beynəlxalq
təşəbbüslər irəli sürmüş, sülh və əməkdaşlıq məkanı kimi özünü təsdiq etmişdir. Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə Azərbaycanda nəhəng transmilli energetika və nəqliyyat layihələri həyata keçirilmiş,
respublikamızın müəllifi olduğu layihələr dünyanın enerji xəritəsini dəyişdirmiş, Avropa və Asiyanı birləşdirən
Şərq-Qərb və Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılması istiqamətində böyük işlər görülmüşdür.
Beləliklə, sadalanan faktlar qurucusu və banisi xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyev olan müstəqil
Azərbaycan dövlətinin əldə etdiyi möhtəşəm uğurların sadəcə bir qismini ifadə edir. Azərbaycan gözlərimizin
önündə hər gün dəyişir, inkişaf edir və gələcəyə doğru inamla, qətiyyətlə addımlayır. Əminik ki, möhtərəm
Prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmiz bundan sonra da müstəqil, dinamik, hərtərəfli inkişafını
davam etdirəcək və Heydər Əliyevin əsəri olan müasir Azərbaycan dövləti daha da qüdrətli, zəngin və hərtərəfli
inkişafa nail olacaqdır.
Azərbaycan.-2020.-8 may.-№90.-S.7.
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Heydər Əliyevin iqtisadi siyasətində şəffafliq amili və təhlükəsizlik siyasəti yeni mərhələdə
Vahid NOVRUZOV,
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri,
iqtisad elmləri doktoru, professor.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi ulu öndərimiz Heydər Əliyevin dövlət quruculuğu
siyasətində şəffaflığın artırılması daim diqqət mərkəzində saxlanılan məsələlərdən biri olmuşdur. Hələ
yenidən Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıtdığı ilk vaxtlar dövlətin iqtisadi və siyasi əsaslarının
təhlükəsizliyi, vətəndaşların mülkiyyət hüquqları əleyhinə cinayətlər, maliyyə-kredit fırıldaqları və iqtisadi
xarakterli başqa pozuntular çoxalaraq, cəmiyyət üçün təhlükəli bir həddə gəlib çatdığı bir dönəmdə ulu
öndər 1993-cü il dekabrın 8-də keçirilən müşavirədə çıxış edərkən demişdi: “Respublikamız ağır bir dövr
keçirir, iqtisadiyyat böhran vəziyyətindədir. Maliyyə bizim üçün əsaslı bir sahədir. Əgər bu sahədə işləyən
şəxslər ayrı-ayrı kooperativlərin, assosiasiyaların, şirkətlərin mənafeyini, yaxud da onlarla əlaqəli olaraq
öz şəxsi mənafelərini ölkənin, xalqın, dövlətin mənafeyindən üstün tutursa və cürbəcür qeyri-qanuni
yollarla gedirlərsə, bütün bunlar dəhşət doğurur və bir daha sübut edir ki, son illərdə respublika
iqtisadiyyatının, çox mühüm sahə olan maliyyənin dağılmasının, böhran halına düşməsinin səbəbləri də
birinci növbədə buradadır”. Bunu nəzərə alan ölkə rəhbəri təsirli tədbirlər gördü. “Cinayətkarlığa qarşı
mübarizənin gücləndirilməsi, qanunçuluğun və hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsi tədbirləri
haqqında” 1994-cü il 9 avqust tarixli fərman bu cəhətdən xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi.
Azərbaycan cəmiyyətində şəffaflığın bərqərar olunması sahəsində Prezidentin “İstehsal, xidmət, maliyyə-kredit
fəaliyyətinə dövlət nəzarətinin qaydaya salınması və əsassız yoxlamaların qadağan edilməsi barədə” 1996-cı il 17
iyun tarixli fərmanı və “Azərbaycan Respublikasında iqtisadi cinayətkarlığa qarşı mübarizə sahəsində bəzi
tədbirlər haqqında” 1998-ci il 27 yanvar tarixli sərəncamı da xüsusi qeyd olunmalıdır.
Ölkə vətəndaşları tərəfindən yüksək qiymətləndirilən bu dövlət sənədləri bazar münasibətlərindən irəli
gələn yeni növ cinayətlərin aradan qaldırılmasında mühüm rol oynadı. Xarici ölkələrə milyardlarla manat
məbləğində mal göndərilib haqqının ödənilməməsi, ayrı-ayrı adamların belə vəziyyətdən istifadə edərək dövlətin,
xalqın vəsaitini mənimsəməsi, idxal əməliyyatlarından respublikaya gəlməli olan vəsaitlərin başqa ölkələrin
banklarında “ilişib” qalması və s. Heydər Əliyevin kəskin etirazına səbəb olurdu.
Qeyri-qanuni yollarla mənimsənilmiş pulların leqallaşdırılmasına və digər cinayətlərin törədilməsinə
əlverişli şərait yaradan halların qarşısını almaq tədbirlərinə dair Dövlət Proqramının təxirə salınmadan
hazırlanmasını tələb edən Heydər Əliyev cəmiyyətimizdə şəffaflığın artırılması istiqamətində ardıcıl mübariz
olduğunu bir daha sübut etdi.
Araşdırmalar göstərir ki, bu cür neqativ və cəmiyyət üçün təhlükəli vəziyyət ölkəmizdə 1995-ci ilədək
müşahidə edilmişdir. Memarı ulu öndərimiz Heydər Əliyev olan və ölkəmizdə uğurla həyata keçirilən cəsarətli
iqtisadi islahatlar konsepsiyası reallaşdırılarkən şəffaflıq üçün zəruri olan və idarəetmənin mühüm vəsiləsi olan
nəzarətin beynəlxalq praktikaya uyğun şəkildə yenidən qurulması mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Məhz elə buna
görə ulu öndərin imzaladığı vergitutmaya və maliyyə nəzarətinə dair silsilə qanunlarla ölkəmizdə şəffaflığın
hüquqi
təminatının
əsası
qoyulmuşdur.
Xüsusilə əlamətdardır ki, Prezident cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkəmizdə həyata keçirilən iqtisadi
inkişaf və tərəqqi konsepsiyası reallaşdırılarkən şəffalığın təmin edilməsi sahəsində işlər qabaqcıl dünya təcrübəsi
nəzərə alınmaqla daha da gücləndirilmişdir. Azərbaycan Prezidentinin son dövrlərdə imzaladığı fərman və
sərəncamlarda maliyyə vəsaitlərindən səmərəli istifadə edilməsi, təkmil nəzarət mexanizminin tətbiqi və
bütövlükdə maliyyə intizamının möhkəmləndirilməsi ölkədə sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsinin mühüm
bir istiqaməti kimi təsbit olunmuşdur.
Bu mənada aprelin 14-də Prezident cənab İlham Əliyevin sədrliyi ilə 2020-ci ilin I rübünün sosial-iqtisadi
yekunlarına həsr olunan video konfransda qeyd etdiyi belə bir tapşırığı xatırlatmaq yerinə düşərdi: “Vəsaitin
xərclənməsinə çox ciddi nəzarət mexanizmi tətbiq olunmalıdır”.
Dünyanı bürüyən pandemiya şəraitində bütün ölkələrin iqtisadiyatında qeyri-müəyyənliyin hakim olduğu
müasir durumda idarəetmənin mühüm vəsiləsi olan nəzarətin rolu qat-qat artır. İqtisadi tarix sübut edir ki, belə
çətin durumlarda vəsaitlərdən səmərəli, düzgün və qənaətlə istifadə qələbə üçün çox mühüm amildir. Eyni
zamanda çox önəmlidir ki, hələ 2003-cü il 24 noyabr tarixində imzaladığı “Azərbaycan Respublikasında sosialiqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında” fərmanda cənab İlham Əliyev ölkənin sosial-iqtisadi
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problemlərinin həlli üçün ayrılan vəsaitin şəffaflığının qorunmasını, müəssisələrdə maliyyə intizamının
möhkəmləndirilməsini və bu sahələrdə mövcud olan nöqsanların aradan qaldırılmasını mühüm vəzifə kimi qarşıya
qoymuşdu.
Azərbaycan Respublikasında dərin sosial-iqtisadi dəyişikliklərin getdiyi, büdcə və vergi intizamının
möhkəmləndirilməsinin dövlət siyasətində üstünlük təşkil etdiyi, daim güclənən investisiya və sosial yönümlü
iqtisadiyyatın bərqərar olduğu şəraitdə ümumi nəzarətin mühüm bir qolu olan maliyyə nəzarətinin rolu ikiqat artır.
Məhz mükəmməl maliyyə nəzarətinin mövcudluğu: a) idarəetmədə optimal qərarların qəbul edilməsi və normal
fəaliyyətin təmin olunması üçün əsas verən informasiya bazasının formalaşmasına (informasiya funksiyası); b)
mövcud nöqsan və çatışmazlıqların üzə çıxarılması ilə yanaşı, onların gələcəkdə təkrar olunmamasına zəmin
yaratmağa (profilaktik funksiya); c) təsərrüfat subyektlərinə bütün ehtiyat və vəsaitlərdən səmərəli və
məqsədyönlü istifadə edilməsi istiqamətində öhdəliklərə əməl edilməsinə (səfərbəredici funksiya); və ç) məsul
şəxslərə qanunvericiliyin tələblərinə ciddi əməl edilməsi və öz öhdəliklərinin dəqiq yerinə yetirilməsi sahəsində
tələblər aşılanmasına (tərbiyəvi funksiya) yardım edir.
Qeyd etmək lazımdır ki, son dövrlərdə ölkəmizdə nəzarətin təkmilləşdirilməsi, dövlət nəzarəti ilə bərabər
qeyri-dövlət nəzarətinin, o cümlədən ictimai nəzarətin və kənar auditin geniş tətbiqi istiqamətində mühüm
addımlar atılmaqdadır. Buna ən son nümunələrdən biri kimi Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 11 aprel tarixli
“Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fondunun vəsaitindən səmərəli istifadə ilə bağlı tədbirlər haqqında”
Sərəncamı ilə Nazirlər Kabineti yanında İctimai Nəzarət Şurasının yaradılmasını göstərmək olar. Təəssüf hissi ilə
qeyd etmək lazımdır ki, son illərdə ölkəmizdə həyata keçirilən kompleks tədbirlər nəticəsində əldə edilən uğurlu
nəticələrlə yanaşı, maliyyə resurslarından səmərəsiz istifadə, vergidən yayınma, qanunsuz sahibkarlıq,
inhisarçılıq, qeyri-formal məşğulluq və digər qanunazidd hərəkətlər hələ də tam aradan qaldırılmamışdır ki, bunlar
da öz növbəsində, ölkə iqtisadiyyatında şəffaflıq probleminin həlli yolunda əngəllər yaradır.
Belə halların yolverilməzliyini kəskin və davamlı olaraq tənqid edən Prezident İlham Əliyev 2020-ci il
17 aprel tarixində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və İqtisadiyyat nazirlərinin iştirakı ilə
videobağlantı formatında keçirdiyi iclasında vurğulamışdır: “... indiki şərait bundan sonra iqtisadi sahədə
qanunları pozmaq istəyənlərin üzərinə çox böyük mənəvi yük qoyacaqdır. Çünki bir daha demək istəyirəm ki,
indiki
şəraitdə
dövləti
aldatmaq
cəhdləri
xəyanətə
bərabər
tutulacaqdır”.
Hər bir ölkədə mövcud nəzarətin təkmilliyinə dəlalət edən amillərdən biri, bəlkə də birincisi müşahidə olunan
kölgə iqtisadiyyatının səviyyəsidir.
Aparılan təhlillər göstərir ki, iqtisadi inkişaf dərəcəsindən və siyasi sistemin xarakterindən asılı olmayaraq
kölgə iqtisadiyyatı bütün ölkələrdə və bütün növ iqtisadiyyatlarda bu və ya digər dərəcədə mövcuddur. Bəzi
hesablamalara görə, bu fərq İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrində 8,5%-dən 30%-ə qədər (Ümumi Daxili
Məhsul), keçid iqtisadiyyatı ölkələrində 18,1%-dən 65,8%-ə qədər, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə 12,8%-dən
66,6%-ə qədər fərqlənir. Son illərdə Avropada aparılan tədqiqatların nəticələri göstərir ki, kölgə iqtisadiyyatının
ümumi həcmi 2,15% trilyon avro təşkil etmişdir ki, bunun da üçdə iki hissəsi bəyan edilməmiş işlərin, üçdə bir
hissəsi isə keyfiyyətsiz hesabatlılığın payına düşür. Bütün dünyada isə kölgə iqtisadiyyatının həcmi 10 trilyon
dollar həcmində qiymətləndirilir. Əgər kölgə iqtisadiyyatı ayrıca bir milli dövlət kimi təsəvvür edilərsə, onun
iqtisadiyyatının ölçüsü dünyada 2-ci, əhalisinin sayı isə 1,8 milyard nəfər olardı.
ACCA-in 2018-ci ildə hazırladığı “Kölgədən çıxış: 2025-ci ilə qədər kölgə iqtisadiyyatı” adlı hesabatında
göstərilir ki, dünya üzrə kölgə iqtisadiyyatının həcminin Ümumi Daxili Məhsula nisbəti 2011-2025-ci illər ərzində
23%-dən 21%-ə qədər azalması gözlənilir. Təbii ki, bu dinamika müxtəlif inkişaf səviyyəsinə malik ölkələrdə
özünü fərqli şəkildə büruzə verəcəkdir. Hesablamalara görə, ən yüksək ÜDM-in həcminə malik olan ABŞ-ın
Kaliforniya ştatında işçi qüvvəsinin 15-17%-i gizli iqtisadiyyatda çalışır. Kaliforniyanın kölgə iqtisadiyyatı ildə
60-140 milyard dollar həcmində məhsul istehsal edir. Hesablamalara görə, mövcud kölgə iqtisadiyyatı digər
müəssisələr kimi öz vergilərini ödəmiş olsaydılar Kaliforniya 8,5-28 milyard dollar gəlir əldə etmiş olardı.
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı tərəfindən 21 ölkədə kölgə iqtisadiyyatının təhlili göstərir ki, 30 il ərzində
kölgə iqtisadiyyatının ölçüsü 2 dəfə, yəni Ümumi Daxili Məhsul 10%-dən (1970-ci ildə) 20%-ə qədər artmışdır.
Bununla belə mükəmməl nəzarətin məhsulu kimi dəyərləndirilən şəffaflıqla kölgə iqtisadiyyatının
səviyyəsi arasında güclü əlaqənin mövcudluğu bütün mütəxəssislər tərəfindən etiraf edilir. Ona görə də
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin iqtisadi strategiyasında kölgə iqtisadiyyatına qarşı
mübarizə və nəzarətin təkmilləşdirilməsi üzvi surətdə əlaqələndirilir. Məsələn, 2020-ci ilin I rübünün sosialiqtisadi yekunlarına həsr edilmiş video konfransda ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev demişdir: “... hesab edirəm
ki, burada hələ ehtiyatlar var, həm investisiya xərclərinə, eyni zamanda cari xərclərə yenidən baxılmalıdır. Çünki
bəzi hallarda cari xərclər şişirdilir. Xüsusilə dövlət təşkilatlarının, dövlət şirkətlərinin cari xərcləri əfsuslar olsun
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ki, şişirdilir və bu sahəyə çox ciddi diqqət göstərilməlidir. Bu sahədə şəffaflığın tam təmin olunması istiqamətində
əlavə addımların atılması zəruridir. Hesab edirəm ki, biz bunun hesabına, əlbəttə, öz iqtisadi-maliyyə
vəziyyətimizi sabit saxlayacağıq”.
Bir qədər əvvəl isə mart ayının 31-də cənab Prezident İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovu qəbul
edərkən demişdir: “Bizim əsas məqsədimiz, - mən bu vəzifəni İqtisadiyyat Nazirliyi qarşısında qoymuşdum, kölgə iqtisadiyyatının miqyasının daraldılmasıdır. Hesab edirəm ki, bu istiqamətdə çox ciddi addımlar atılıb.
Keçən il vergi və gömrük orqanları xəzinəyə proqnozdan artıq bir milyard manat vəsait daxil etdilər. Nəyin
hesabına? Kölgə iqtisadiyyatının kiçilməsi hesabına.
Bu ili çox gözəl başlamışdıq. İki ayda 250 milyon manatdan çox gəlir olmuşdu. Nəyin hesabına? Kölgə
iqtisadiyyatına qarşı mübarizə hesabına. Bu proses davam etdiriləcəkdir. Bir daha özəl sektorun nümayəndələrinə
müraciət etmək istərdim və artıq mən bunu bir neçə dəfə demişəm ki, biz köklü islahatlar aparırıq. Bu, kölgə
iqtisadiyyatının sonu deməkdir”.
Bu sahədə indiyə kimi səbir göstərildiyini xatırladan Prezident cənab İlham Əliyev demişdir: “Bir çox
sahibkarlar artıq kölgə iqtisadiyyatından çıxıb və ağ iqtisadiyyatda fəaliyyət göstərir, dövlətin vergisini ödəyir,
qeyri-formal məşğulluğu öz gündəliyindən çıxarıbdır. Amma elə sahibkarlar var ki, hələ də hesab edirlər, köhnə
qayda ilə işləyəcəklər. Mən onlara birmənalı demək istəyirəm ki, bu, keçməyəcək və heç kim onlara kömək
etməyəcək. Əgər kimsə hansısa tanışlara, qohumlara, yaxud da ki, vəzifədə olan dostlara arxalanırsa səhv
yoldadır. Özü də cəzalandırılacaq, ona himayədarlıq edən də cəzalandırılacaq. Heç kimə güzəşt yoxdur. Mən sizə
bir daha tapşırıram və bütün Azərbaycan vətəndaşları mənim tapşırığımı eşidir və görür ki, istisnasız bütün
sahibkarlıq subyektləri kölgə iqtisadiyyatından çıxmalıdır. Beləliklə, hesab edirəm ki, bizim bütövlükdə
təmizləmə siyasətimiz öz gözəl nəticələrini verəcək, Azərbaycan iqtisadiyyatı dayanıqlı inkişafını davam
etdirəcək”.
Ölkə iqtisadiyyatında yüksək şəffaflığa nail olunmasının istiqamətlərindən biri kimi beynəlxalq
standartların və qabaqcıl xarici təcrübənin tətbiqi zərurəti xüsusi qeyd olunmalıdır. Bu zaman beynəlxalq
standartlar dedikdə, istər beynəlxalq maliyyə hesabatı standartları, istər beynəlxalq mühasibat uçotu və audit
standartları, istərsə də beynəlxalq nəzarət prosedur və qaydaları əhatə olunmalıdır. Bütün bunlar möhtərəm
Prezidentimizin diqqətində olan və təxirəsalınmaz həllini gözləyən məsələlərdir.
Şəffaflığı cəmiyyətin səmərəli inkişafının mühüm ünsürü hesab edən ölkə başçısı hələ 2008-ci il fevralın
11-də “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrasının dördillik
yekunlarına həsr olunmuş konfransdakı yekun nitqində demişdir: “Bizim bütün maliyyə sistemimiz şəffaf
olmalıdır. Bütün biznes strukturları şəffaf olmalıdır. Biznes strukturları başa düşməlidirlər ki, əgər onlar dünya
iqtisadiyyatına inteqrasiya etmək istəyirlərsə, öz biznesini böyütmək və xarici bazarlara çıxmaq istəyirlərsə, - mən
görürəm ki, bu var, - onlar mütləq və mütləq dünya praktikasını tətbiq etməlidirlər. Onlar beynəlxalq auditə məruz
qalmalıdırlar, bütün mühasibat sistemini müasir səviyyəyə qaldırmalıdırlar. Bütün pul əməliyyatları şəffaf
olmalıdır. Belə olmasa, onları dünya biznes məkanında heç kim qəbul etməyəcəkdir”.
I rübün yekunlarına həsr olunmuş video konfransda şəffaflığın əhəmiyyətindən danışarkən cənab İlham
Əliyev demişdir: “Eyni zamanda, hökumətə tapşırıram ki, yeni gəlir mənbələri aşkar edilməlidir. Yenə də demək
istəyirəm ki, ehtiyatlar var, çoxdur. Son müddət ərzində ehtiyatların bir hissəsi artıq üzə çıxıb və büdcəyə
daxilolmalar artır, keçən il və bu il. Keçən il büdcəyə proqnozdan əlavə 1 milyard manatdan çox vəsait daxil
edilibdir, bu ilin 3 ayında 300 milyon manatdan çox. Ona görə bu məsələyə çox diqqətlə baxmaq lazımdır, təkliflər
hazırlanmalıdır”.
Göründüyü kimi, maliyyə şəffaflığı dedikdə, ölkə Prezidenti təkcə büdcə vəsaitlərinin xərclənməsini yox,
eyni zamanda və bəlkə də, ilk növbədə, büdcəyə daxilolmalarda şəffaflığın təmin olunmasını zəruri hesab edir.
İqtisadi təhlükəsizlik baxımından milli iqtisadiyyatın dözümlülüyü və sabitliyinin mahiyyəti ölkə
iqtisadiyyatının bütün elementlərinin etibarlılığını və bütün mülkiyyət formalarının müdafiəsini nəzərdə tutur.
İqtisadi təhlükəsizliyin inkişaf və tərəqqi yönümünün gücləndirilməsi yolları, o cümlədən istehsalın
müntəzəm olaraq modernləşdirilməsi, səmərəli investisiya və innovasiya siyasətinin aparılması, intellektual
mülkiyyətin inkişafı və ölkənin əmək potensialından səmərəli istifadə edilməsi Azərbaycan Prezidenti cənab
İlham Əliyevin daim diqqət mərkəzində saxladığı məsələlərdəndir.
Dünya praktikası göstərir ki, iqtisadi təhlükəsizlik hakimiyyətin bütün qollarının və səviyyələrinin birgə
fəaliyyətindən, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşma dərəcəsindən birbaşa asılıdır. Bu ilk növbədə, onunla
əlaqədardır ki, iqtisadi təhlükəsizliyin obyektləri sırasına dövlətlə yanaşı, həm də cəmiyyət, ailə, ayrı-ayrı
vətəndaşlar, müəssisələr, təşkilatlar, ərazi vahidləri daxildir. Xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, son illərdə ölkə
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başçısı tərəfindən vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar olması, ailə və qadın problemləri, gənclər siyasəti üzrə böyük
miqyaslı tədbirlər sistemi işlənib hazırlanmış və həyata keçirilməkdədir.
İlham Əliyevin dövlət quruculuğu siyasətində xüsusi önəm verdiyi məsələlərdən biri də vətəndaşlarla
dövlət məmurları arasında yaranan ziddiyyətlərdə vətəndaşların iqtisadi təhlükəsizliyinin qorunmasıdır.
Sübut etməyə ehtiyac yoxdur ki, istər ulu öndərimiz Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycana rəhbərlik etdiyi
dövrdə və hətta ondan da əvvəlki onilliklərdə (Naxçıvanski adına hərbi məktəbin yaradılması, Azərbaycanda son
məhsul istehsalı ilə məşğul olan və dünya bazarına rəqabət qabiliyyətli məhsul ixrac edən müəssisələrin
yaradılması; elmin, təhsilin, mədəniyyətin inkişafı istiqamətində atılan uzaqgörən addımlar və s.), istərsə də ölkə
Prezidenti cənab İlham Əliyevin son illərdə həyata keçirdiyi dövlət quruculuğu siyasəti ölkəmizin milli
təhlükəsizliyinin qorunması və möhkəmləndirilməsi istiqamətində kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi göz
qabağındadır.
İqtisadi təhlükəsizliyin inkişaf və tərəqqi yönümünün gücləndirilməsi yolları, o cümlədən istehsalın
müntəzəm olaraq modernləşdirilməsi, səmərəli investisiya və innovasiya siyasətinin aparılması, intellektual
mülkiyyətin inkişafı və ölkənin əmək potensialından səmərəli istifadə edilməsi Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin daim diqqət mərkəzində saxladığı məsələlərdəndir.
Şübhə yoxdur ki, ulu öndər Heydər Əliyevin iqtisadi siyasətində mühüm yer tutan, Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin imzaladığı fərman və sərəncamlarda, söylədiyi proqram xarakterli nitqlərdə həlli vacib mühüm
vəzifə kimi qarşıya qoyulan maliyyə nəzarəti və şəffaflıq problemləri ilə bağlı məsələlərin tam həcmdə yerinə
yetirilməsi ölkəmizdə sosial-iqtisadi münasibətlərin daha sağlam əsaslar üzərində formalaşmasına, iqtisadimaliyyə fəaliyyətində şəffaflığın tam təmin edilməsinə şərait yaradan ciddi amilə çevriləcəkdir.
Respublika.-2020.-8 may.-№90.-S.10.
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Müasir Azərbaycan parlamentinin banisi
Əli HÜSEYNLİ,
Milli Məclisin Sədrinin birinci müavini
Azərbaycanın çağdaş tarixini Ulu Öndər Heydər Əliyevin fəaliyyətindən kənar təsəvvür etməyin
mümkünsüzlüyü ictimai fikirdə birmənalı şəkildə qəbul edilən real həyat həqiqətidir. Bu həqiqət nəinki
Azərbaycanın müasir mövcudluğunda, həm də ona aparan yollarda qarşıya çıxan saysız-hesabsız maneələrin
aradan qaldırılmasında Heydər Əliyevin nümayiş etdirdiyi uzaqgörənlikdə, iradə və qətiyyətdə, müdriklik və dərin
zəkada təzahür edir.
Heç kimdə şübhə yoxdur ki, Heydər Əliyevə məxsus dahilik keyfiyyətləri olmasaydı, həmin maneələr
aradan qalxmaz və həmin maneələr aradan qalxmasa isə həyatımızın indiki gerçəkliyi olmazdı. Milli tariximizin
Heydər Əliyev dövrü Azərbaycanın inkişafında keyfiyyətcə yeni bir eranın başlanğıcı kimi dəyərləndirilir.
Dövlətçiliyimizin ən ağır günlərində, mürəkkəb siyasi şəraitdə xalqımızın böyük oğlunun göstərdiyi qətiyyət və
iradə onun sonsuz vətən sevgisinin parlaq nümunəsidir. Heydər Əliyev irsi xalqımızın dövlətçilik və
azərbaycançılıq şüurunu, ictimai-siyasi fikrin ən ümdə keyfiyyətlərini özündə ehtiva edir. Onun müasir dövlətçilik
konsepsiyası tarixi ənənələri və bəşəri dəyərləri birləşdirən yeni inkişaf modeli kimi bugünkü Azərbaycanın
simasında öz əksini tapmışdır.
Heydər Əliyev uzaqgörən siyasətçi olduğunu hələ ölkəyə rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci illərdə sübut
etmişdir. Həmin illərdə Azərbaycanda dövlət quruculuğunda, iqtisadiyyatın, elmin, mədəniyyətin, bir sözlə,
həyatın müxtəlif sahələrində böyük nailiyyətlər qazanıldı. Məhz bu dövrdə milli və mənəvi dəyərlərin
qorunmasında, o cümlədən parlamentarizm ənənələrinin inkişafı istiqamətində əməli addımlar atıldı,
məqsədyönlü siyasət sayəsində xalqın milli oyanışı üçün əlverişli şərait formalaşdı.
Bu dövrdə Azərbaycan parlamenti Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə respublikada aparılan quruculuq işlərinin
hüquqi bazasının yaradılmasında mühüm rol oynadı. Ulu Öndər parlamentin cəmiyyətin həyatındakı rolunu yaxşı
bilir, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı və ölkə rəhbəri kimi ali qanunvericilik orqanı ilə sıx əlaqədə
fəaliyyət göstərirdi. O, parlamentdə bu dövrü əhatə edən beşillik proqramların təsdiq olunmasında və hər il
respublika büdcəsinin qəbulunda yaxından iştirak edir, parlamentarizm ənənələrinin bərpası və inkişafı üçün
əlindən gələni əsirgəmir, bu məsələ ilə bağlı tövsiyələrini verirdi. Heydər Əliyev Azərbaycan SSR Ali Sovetinin
və SSRİ Ali Sovetinin tribunalarından müdrikliklə istifadə edir, deputat qrupunun Moskvadakı fəaliyyətini
Azərbaycanın mənafeyi baxımından məharətlə istiqamətləndirirdi.
Bu siyasətin məntiqi nəticəsi kimi kommunist ideologiyasının tüğyan etdiyi bir vaxtda Heydər Əliyev
Azərbaycana demokratik və azad düşüncə tərzi, milli özünüdərk duyğusu gətirdi. O dövrdə keçmiş İttifaqın
aparıcı təhsil ocaqlarında gənclərimiz lazımi ixtisaslara yiyələndilər, milli kadr korpusu formalaşdı. Həmin illərdə,
sonralar SSRİ rəhbərliyində təmsil olunduğu vaxtlarda Heydər Əliyev Azərbaycanı yüksəkliklərə qaldırmaqla özü
də dünyanın görkəmli siyasi və dövlət xadimlərindən birinə çevrildi. Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev tariximizin bu dövrünü belə şərh edir: "O illərdə Heydər Əliyev idarəetmə fəlsəfəsinin başlıca
ideya istiqamətini milli özünüdərkin güclənməsinə imkan verən sürətli inkişaf strategiyası təşkil etmişdir”.
Ötən əsrin 80-ci illərinin sonunda isə SSRİ adlı böyük bir məkanda baş verən ictimai-siyasi proseslər və
xalqımızın azadlıq mücadiləsi nəticəsində Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdi. Lakin çoxsaylı
problemlərlə üzləşmiş Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində mövcud olmuş Xalq Cümhuriyyətinin aqibətini
yaşamağa çox yaxın idi. Bütün çətinliklərə rəğmən xalqımızın xoşbəxtliyi onda idi ki, bu dövrdə onun Heydər
Əliyev kimi milli lideri var idi.
Ulu Öndər çağdaş Azərbaycan dövlətinin qurucusu olmaqla yanaşı, həm də haqlı olaraq müasir Azərbaycan
parlamentinin banisi sayılır. Sovet dövründə Azərbaycanda parlamentin qəbul etdiyi qanunlar kommunist
partiyasının ideoloji məqsədlərinə xidmət edirdi. Buna baxmayaraq, Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi
ilk dövrdə hakimiyyət orqanlarının, o cümlədən parlamentin işini xalqın iqtisadi, mədəni tərəqqisinə, milli dirçəliş
siyasətinin reallaşmasına yönəldə bildi.
Əslində Heydər Əliyevin 30 ildən artıq siyasi hakimiyyət dövrü tariximizin ən parlaq səhifəsini, ölkənin
inkişaf mərhələsini təşkil edir. Azərbaycanda müstəqil dövlət təsisatlarının yaradılması, vətəndaş cəmiyyətinin
formalaşdırılması və yeni iqtisadi kursun müəyyənləşməsi məhz Ulu Öndərin şərəfli adı ilə bağlıdır. Bu baxımdan
Heydər Əliyevin 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycanın Ali Sovetinə sədr seçilməsi ölkənin ən yeni tarixinə Milli
Qurtuluş Günü kimi daxil oldu.
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Bu dövrdə öz dövlət müstəqilliyini yeni elan etmiş Azərbaycanın qarşısında mühüm tarixi vəzifələr
dururdu. Təəssüf ki, o dövrkü iqtidar baş verən proseslərdən düzgün nəticə çıxara bilmədi. Torpaqlarımız
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olundu. Dağlıq Qarabağ məsələsi erməni ideoloqları tərəfindən süni
şəkildə şişirdilərək beynəlxalq arenaya çıxarıldı. AXC-Müsavat cütlüyünün birillik hakimiyyəti dövründə ölkə
anarxiyaya sürüklənir, ekstremist meyillər getdikcə güclənirdi. Azərbaycan vətəndaş müharibəsi kimi real
təhlükənin bir addımlığında idi.
Belə bir vaxtda Heydər Əliyevin ölkə parlamentinə sədr seçilməsi - onun siyasi hakimiyyətə yenidən
qayıdışı xalqda gələcəyə ümid yaratdı. Sonrakı proseslər göstərdi ki, bu qayıdış müstəqillik tariximizdə
keyfiyyətcə yeni siyasi bir eranın başlanğıcı idi.
Heydər Əliyev müdrik dövlət xadimi kimi parlamentin milli dövlətçilik sistemində yerini və rolunu
lazımınca dəyərləndirir, ölkə qarşısında duran məsələlərin həllində qanunverici orqanın imkanlarından maksimum
yararlanmaq nümunəsi göstərirdi.
Ali Sovetin Sədri kimi Ulu Öndər ilk gündən parlamentarizm ənənələrinə sadiq qalaraq aşkarlıq prinsipinə
üstünlük verdi. Milli Məclisin iclasları, mətbuat konfransları, respublika əhəmiyyətli müşavirələr birbaşa yayımla
televiziya ekranlarına verildi. Ölkədəki vəziyyət olduğu kimi xalqa çatdırıldı. İctimai-siyasi həyatdakı gərginliyin
aradan qaldırılması üçün lazımi tədbirlər görülməyə başlandı. Ulu Öndər parlamentarizm ənənələrinin inkişafına
müstəqilliyimizin qorunub saxlanması, daha da möhkəmlənməsi prizmasından yanaşır, bu sahəni dövlətçilik
məfkurəsinin tərkib hissəsi hesab edirdi.
Heydər Əliyevin 1993-cü il iyunun 15-dən oktyabrın 10-dək Ali Sovetə rəhbərlik etdiyi dövrdə
parlamentarizm ənənələri yeni nəfəs, yeni qüvvə aldı. Ordu quruculuğu sahəsində mühüm qərarlar qəbul edildi.
"Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailəsinə edilən güzəştlər haqqında” Qanun qəbul olundu. Konstitusiyada
və müxtəlif hüquqi sənədlərdə dəyişikliklər edildi. Ümumiyyətlə, bu dövrdə 120-dən artıq qanun və qərar qəbul
olundu. Bütün ölkə əhalisini narahat edən məsələlərin parlamentdə ilk növbədə müzakirə edilməsi adi hala
çevrildi.
Heydər Əliyev bu dövrdə əhalinin döyüş ruhunu qaldırmaq, müharibə dövrünə uyğun təbliğat aparmaq,
qanunsuz silahlı dəstələri zərərsizləşdirmək üçün lazımi tədbirlər görür, ölkədəki vəziyyət barədə fikirlərini teztez xalqla bölüşürdü. O, parlamentin sədri kimi Azərbaycanın strateji maraqları əsasında ölkənin yeni xarici
siyasət konsepsiyasını, onun beynəlxalq münasibətlər sistemində yerini müəyyənləşdirdi. İlk növbədə AXC
hakimiyyətinin bu sahədə buraxdığı kobud səhvlər qısa vaxtda aradan qaldırıldı. Ali Sovetin Sədri mədəniyyətin,
elmin və təhsilin inkişafına da böyük diqqət yetirir, alimlərlə, gənclərlə görüşlər keçirir, onlarla ölkənin gələcəyi
barədə fikir mübadiləsi aparırdı.
Cəmi 4 ay Ali Sovetin Sədri vəzifəsində çalışsa da, Ulu Öndər bu qısa müddətdə parlamentin ruhunu
kökündən dəyişdi, Milli Məclisə siyasi mədəniyyət gətirdi. Onun iclası aparmaq tərzi, fikirlərini dəqiq
əsaslandırması, çıxışların məğzini tutmaq bacarığı, qiymətli fikirləri ümumiləşdirmək qabiliyyəti özlüyündə
parlamentin üzvləri üçün yeni bir örnək, əsl parlamentarizm məktəbi idi.
Heydər Əliyev prezident seçildikdən sonra da parlamentlə sıx əlaqə saxlamış, yüksək səviyyəli prezidentparlament münasibətlərinin dövlətçiliyimizin daha da möhkəmlənməsinə, xalqın rifah halının yaxşılaşmasına
xidmət etməsi üçün səylərini əsirgəməmişdir. Onun əsasını qoyduğu inkişaf strategiyası və onun milli məfkurəsi
tezliklə Azərbaycanı davamlı inkişaf yoluna çıxartdı. Ulu Öndərin ölkə iqtisadiyyatında köklü dəyişikliyə gətirib
çıxaran və müstəqil dövlətimizə beynəlxalq nüfuz qazandıran yeni neft strategiyasının həyata keçirilməsi
nəticəsində 1994-cü ildə dünyanın iri neft şirkətləri ilə "Əsrin müqaviləsi” adlandırılan ilk neft müqaviləsi
imzalandı.
Bu dövrdə müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası qəbul edildi, ölkəmiz Avropa Şurası kimi mötəbər
beynəlxalq qurumların tamhüquqlu üzvü oldu. Müstəqil Azərbaycanın birinci çağırış Milli Məclisinə seçkilər
keçirildi, bələdiyyə institutu yaradıldı, həyatın bütün sahələrində köklü islahatlar aparıldı. Heydər Əliyevin
təşəbbüsü ilə parlamentdə ilk kövrək addımlarını atmaqda olan müstəqil dövlətimiz üçün həyati əhəmiyyətli
qanunlar qəbul olundu. Azərbaycanın təşəbbüsü və fəal iştirakı ilə bütöv bir regionun iqtisadi simasını dəyişə
biləcək Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum kimi neft və qaz kəmərlərinin çəkilişinə başlandı.
Bu bir həqiqətdir ki, müstəqil dövlətimizin ilk Konstitusiyasının qəbul olunması və müstəqillik tariximizdə
ilk parlament seçkiləri keçirilməsi ilə Azərbaycanın tarixi inkişafının yeni bir mərhələsi başlandı. Ümummilli
Lider Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi komissiya tərəfindən hazırlanan və ümumxalq müzakirəsinə çıxarılan
Konstitusiya layihəsi həmin il, yəni 1995-ci ilin noyabrın 12-də keçirilən referendumda - ümumxalq
səsverməsində qəbul edilmişdir.
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Bu mühüm tarixi əhəmiyyətə malik sənəd ölkəmizdə insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarına lazımi
təminatlar yaratmaqla hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunun möhkəm təməlini təşkil edir.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında yüz illər boyu bəşəriyyətin əldə etdiyi mütərəqqi dəyərlər,
fundamental hüquq və azadlıqlar öz əksini tapmışdır.
Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə islahatların hüquqi bazasının yaradılması, insan
hüquq və azadlıqlarının qorunması sahəsində mühüm sənədlər qəbul edilmiş, ölkəmiz müxtəlif beynəlxalq
konvensiya və sazişlərə qoşulmuş, qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətlərinin qarşılıqlı fəaliyyətinin
təmin edilməsi məqsədi ilə xeyli tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bu tədbirlər sırasında Heydər Əliyevin 21 fevral
1996-cı il tarixli sərəncamı ilə yaradılmış Hüquq İslahatları Komissiyasını xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bu
komissiya xalqımızın dövlətçilik tarixində yaratdığı ənənələri qorumaqla inkişaf etmiş dövlətlərin hüquq
islahatları ilə bağlı təcrübəsindən də bəhrələnmişdir. Komissiyanın 4 may 1996-cı ildə keçirilmiş iclasında
Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev demişdir:
"Müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyasının həyata keçirilməsi prosesi hər birimizin əsas
vəzifələrindən biridir. Bu baxımdan məhkəmə, hüquq-mühafizə orqanlarının islahatı ilə əlaqədar qanunların
hazırlanması, qəbul olunması çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İndi qarşımızda Konstitusiya əsasında qanunların
qəbul olunması kimi çox böyük vəzifələr var. Hər sahədə qanunlar qəbul edilməlidir. İndi mən vaxt deyə
bilmərəm, - bir il, iki il, - hər halda müəyyən bir zaman ərzində nail olmalıyıq ki, bütün sahələr üzrə müstəqil
Azərbaycan dövlətinin qanunları olsun”.
Heydər Əliyevin Hüquq İslahatları Komissiyasındakı bu nitqi ölkəmizdə qanunyaradıcılığı sahəsində
həyata keçirilən böyük işlərin proqram sənədi kimi mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Hüquq islahatları sahəsində çox əhəmiyyətli sənədlərdən biri də Ulu Öndərin 1996-cı il iyunun
8-də imzaladığı "Avropa Şurası və Azərbaycan Respublikası arasında əməkdaşlıq proqramının həyata
keçirilməsi haqqında” sərəncamdır. Bu sənədə əsasən beynəlxalq standartlara uyğun "Konstitusiya Məhkəməsi
haqqında”, "Məhkəmələr və hakimlər haqqında”, "Prokurorluq haqqında” qanun və digər hüquqi sənədlərin
layihələri Milli Məclisdə müzakirə edilərək müvafiq qaydada qəbul olunmuşdur.
Milli Məclisin bu günə qədər qəbul etdiyi hüquqi sənədlərin böyük bir hissəsi Heydər Əliyev tərəfindən
parlamentin müzakirəsinə verilmiş qanun layihələri, konvensiyalar və sazişlərdir. Respublika parlamenti son illər
ərzində bu istiqamətdə, yəni hüquq islahatları sahəsində xeyli tarixi sənədlər qəbul etmişdir. Qəbul olunan bu
hüquqi sənədlər demokratik, dünyəvi dövlətin və vətəndaş cəmiyyətinin, bazar iqtisadiyyatının hüquqi bazasının
yaradılmasında mühüm rol oynadı.
1998-ci ildə Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Şərq aləmində ilk demokratik respublika quran Azərbaycan ilk
dəfə olaraq ölüm cəzasını ləğv etdi. Bu, insan hüquq və azadlıqlarına dövlət səviyyəsində göstərilən diqqətin bariz
nümunəsi idi.
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Milli Məclisdə ölkəmizin Avropa xalqları ailəsi ilə inteqrasiyasını
gücləndirən normativ sənədlər də qəbul olunmuşdur. Parlament bu sahədə "İnsan hüquqlarının və əsas
azadlıqlarının müdafiəsi haqqında” Konvensiyanı, "İşgəncələrin və qeyri-insani və ya insan ləyaqətini alçaldan
rəftarın və ya cəzanın qarşısının alınması haqqında” Avropa Konvensiyasını, "Yerli özünüidarəetmə haqqında”
Avropa Xartiyasını təsdiq edən sənədləri, "Vətəndaşlıq haqqında”, "Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında”, "Dini
etiqad azadlığı haqqında” qanunları qəbul etmişdir.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycanın Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul olunması hüquq islahatları
baxımından ölkəmizin qarşısında mühüm öhdəlik və vəzifələr qoymuşdu. Bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi
sahəsində ölkəmizdə bir sıra tədbirlər həyata keçirilmiş, prezidentimizin təşəbbüsü ilə Milli Məclisdə dövlət
qulluğunu tənzimləyən bir sıra qanunvericilik aktları da qəbul edilmişdir.
Hüquq islahatları sahəsində Milli Məclis Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə bir neçə konstitusiya qanunu da
qəbul etmişdir. Bunlar "Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman) haqqında”,
"Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsinin tənzimlənməsi haqqında”,
"Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən etimad
məsələsinin həll edilməsi hüququnun əlavə təminatları haqqında” konstitusiya qanunlarından ibarətdir. Bütün bu
sənədlər ölkəmizdə insan hüquq və azadlıqlarının qorunmasına necə böyük əhəmiyyət verildiyinin əyani
təsdiqidir.
Heydər Əliyev dövlət müstəqilliyinin onuncu ildönümünə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə ölkəmizdə
aparılan hüquq islahatları haqqında demişdir:
"Hər bir qanunun arxasında Azərbaycanda dövlət quruculuğunu təmin etmək, iqtisadi islahatları həyata
keçirmək, siyasi islahatları həyata keçirmək, sosial islahatları həyata keçirmək məsələləri durur. Azərbaycanı
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keçmiş sosialist ictimai-siyasi, iqtisadi sistemindən yeni sistemə keçirmək prosesini biz bu illərdə apardıq və buna
da nail olmuşuq. Məhz bunların nəticəsində indi Azərbaycanda demokratik, hüquqi dövlət öz fəaliyyətini uğurla
həyata keçirir. Azərbaycan xalqını bunların nəticəsində öz müstəqil ölkəsində tam azadlığa çıxardır”.
Bu dövrdə siyasi islahatlar cəsarətlə davam etdirilirdi. 2002-ci ilin avqustunda keçirilən referendumda
parlamentə seçkiləri daha da demokratikləşdirmə məqsədi ilə seçkilərin birmandatlı dairələr üzrə aparılması
qaydası müəyyən edildi. Milli Məclisin səlahiyyətləri dəqiqləşdirilərək ona insan hüquqları üzrə müvəkkilin
(ombudsmanın) seçilməsi, Apelyasiya Məhkəməsinə hakimlərin təyin olunması hüququ verildi.
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Milli Məclisin qəbul etdiyi qanunvericilik aktları, o cümlədən Mülki
Məcəllə, Mülki-Prosessual Məcəllə, İnzibati Xətalar Məcəlləsi, Cinayət Məcəlləsi, Cinayət-Prosessual Məcəllə,
Cəzaların İcrası Məcəlləsi, "Torpaq islahatı haqqında”, "Konstitusiya Məhkəməsi haqqında”, "Məhkəmələr və
hakimlər haqqında”, "Prokurorluq haqqında”, "Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili
(ombudsman) haqqında” və digər qanunlar Azərbaycanın demokratik yolla ardıcıl inkişafı üçün bütün hüquqi
təminatları yaratmışdır.
Bunlar bir tərəfdən Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğunun təmin edilməsi,
çoxpartiyalılığa, müxtəlif siyasi cərəyanların ideyalarının azad ifadə olunmasına əsaslanan siyasi sistemin
yaradılması, insan və vətəndaş hüquqlarının qorunmasına qulluq edən təsisatların formalaşması, digər tərəfdən
isə, ölkəmizdə azad rəqabətə, inkişaf etmiş mülki dövriyyəyə, müasir bazar münasibətlərinə əsaslanan
iqtisadiyyatın qurulması məqsədini güdən qanunvericilik tədbirlərini əhatə etmişdir.
Beləliklə, Ulu Öndər hüquqi dövlət quruculuğu prosesində parlamentlə sıx əlaqə şəraitində böyük uğurlara
nail oldu. Statistikaya müraciət etsək, görərik ki, 1993-cü il oktyabrın 10-dan 2002-ci il dekabrın 30-dək Milli
Məclis tərəfindən qəbul edilmiş 1715 qanun və qərardan 975-i Prezident Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə qəbul
edilmişdir.
Ulu Öndərin əsasını qoyduğu milli inkişaf strategiyası bu gün ölkə Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən
uğurla davam etdirilir. Sınaqlardan ləyaqətlə çıxmış ölkəmizin iqtisadi inkişaf modeli hazırda bütün dünyada
təqdir olunur. Prezident İlham Əliyevin müəyyənləşdirdiyi yeni inkişaf konsepsiyası ölkəmizin qarşısında böyük
perspektivlər açır. Keyfiyyətcə yeni mərhələdə ölkə Prezidenti vətəndaş cəmiyyətinin yaradılmasını,
demokratikləşmə prosesinin möhkəmlənməsini Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı üçün başlıca şərt hesab edərək
demişdir: "Siyasi və iqtisadi islahatların davam etdirilməsi zamanın tələbidir. Əgər biz doğrudan da müasir, güclü
ölkə yaratmaq istəyiriksə, bunu etməliyik. Bu işdə həm dövlətin üzərinə böyük vəzifələr düşür, eyni zamanda
Milli Məclisin üzərinə də böyük məsuliyyət düşür. Biz birlikdə buna nail olmalıyıq”.
Siyasi sistemin dünya standartları səviyyəsinə yüksəlməsi ölkənin iqtisadi qüdrətinin artması və demokratik
proseslərin dərinləşməsi məqsədilə yeni qanunların qəbulu və qüvvədə olan aktların təkmilləşdirilməsi həmişə
Milli Məclisin diqqət mərkəzində olmuşdur. Parlamentin ictimai-siyasi həyatda baş vermiş köklü dəyişiklikləri
nəzərə alaraq 2009-cu və 2016-cı illərdə Konstitusiya islahatları ilə bağlı referendum keçirilməsi barədə qərarları
bunun bariz nümunəsidir.
Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 2009-cu ildə keçirilən referendumla Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşlarına layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi konstitusion səviyyədə dövlətin ali məqsədi kimi tanındı.
Bu referendumla həmçinin Ali Məhkəmənin qərarlarının dərc edilməsi məcburiyyəti gətirildi, uşaq hüquqlarının
müdafiəsi və ətraf mühitin mühafizəsi gücləndirildi, Azərbaycan Respublikasının seçki hüququ olan 40 min
vətəndaşına qanunvericilik təşəbbüsü hüququ verildi və insan hüquq və azadlıqlarının, ədalət mühakiməsinin
müstəqilliyi və şəffaflığının yüksəldilməsi üçün digər əlavə və dəyişikliklər edildi.
26 sentyabr 2016-cı ildə keçirilmiş digər referendumla da Konstitusiyamıza insan hüquq və azadlıqları,
xüsusilə seçki və ədalətli mühakimə hüquqlarının genişləndirilməsi, sosial, iqtisadi təhlükəsizliyin
gücləndirilməsi ilə bağlı əlavə və dəyişikliklər edilmiş oldu. Beləliklə, dövlət başçısı tərəfindən təşəbbüs edilən
iki referendum da xalq tərəfindən müsbət qarşılandı və nəticədə insan hüquq və azadlıqlarına daha ali səviyyədə
təminat verən, şəffaf cəmiyyət və dövlət aparatının ən qabaqcıl beynəlxalq standartlarda qurulmasını asanlaşdıran
Konstitusiya və hüquq sistemi formalaşdırılmış oldu.
Hazırda müstəqil Azərbaycanın bütün sahələr üzrə qanunvericilik bazası mövcuddur. Qəbul olunmuş
Konstitusiya qanunları, məcəllələr, qanunlar, təsdiq edilmiş konvensiyalar, sazişlər cəmiyyət və dövlət həyatında
yaranan münasibətləri tənzimləməyə xidmət edir. Qanunvericilik fəaliyyətində bəşəri dəyərlər milli
dəyərlərimizlə üzvi surətdə əlaqələndirilir.
Ötən illərdə Milli Məclis parlamentarizm ənənələrini inkişaf etdirərək qanunvericilik sistemini daha da
təkmilləşdirmək istiqamətində məqsədyönlü fəaliyyət göstərmişdir. Parlamentdə qəbul olunmuş sənədlərin
əhəmiyyətli bir hissəsi qanunvericilik təşəbbüsü ilə ölkə Prezidenti tərəfindən Milli Məclisin müzakirəsinə təqdim
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edilmişdir. İlham Əliyev hələ Azərbaycan parlamentinin deputatı olduğu dövrdə, 1995-2003-cü illərdə Milli
Məclisin qanun yaradıcılığı işində yaxından iştirak etmiş, qanunvericiliyimizin Avropa standartları səviyyəsinə
yüksəlməsinə, parlamentin beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsinə öz layiqli töhfəsini vermişdir. Ulu Öndərin
siyasi varisi kimi İlham Əliyev parlamentarizm ənənələrinə yeni çalarlar gətirərək bu mühüm dövlət institutunun
nüfuzunu beynəlxalq miqyasda təsdiqləməyə nail olmuşdur.
Müstəqil Azərbaycanın xarici siyasət strategiyasında parlament diplomatiyası mühüm yer tutur. Bu
siyasətin məntiqi nəticəsi kimi bu gün Milli Məclis ölkənin iştirak etdiyi bir sıra nüfuzlu beynəlxalq qurumların
parlament məclislərinin, o cümlədən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının, Parlamentlərarası İttifaqın,
ATƏT Parlament Assambleyasının, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlığı Parlament Məclisinin, MDB-nin
Parlamentlərarası Assambleyasının, TÜRK PA, GUAM Parlament Assambleyasının, İslam Konfransı Təşkilatı
Parlament Məclisinin tamhüquqlu üzvüdür. Avropa Parlamenti və Şimali Atlantika Parlament Assambleyası ilə
yaxından əməkdaşlıq edir. Milli Məclisdə dünyanın 80-dən çox ölkəsinin parlamenti ilə əlaqələr üzrə işçi qrupları
yaradılmış və bu qrupların fəaliyyəti ölkənin xarici siyasətinə öz töhfəsini verir.
Çağdaş Azərbaycan Parlament diplomatiyasının ən böyük uğuru cənab İlham Əliyevin millət vəkili, AŞ
PA-da Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi AŞ PA sədrinin müavini və büro üzvü seçilməsi faktı
olmuşdur. Erməni diasporunun mütəşəkkil və güclü fəaliyyəti dövründə bu cür uğur diplomatiya tarixinin ən
yadda qalan və fəxarətli hadisəsi oldu. Məhz bundan sonra AŞ PA-da və digər beynəlxalq parlament
təşkilatlarında Azərbaycanın xeyrinə bir çox qərarlar qəbul edilmişdir.
İlham Əliyevin Avropa Şurası Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətimizin rəhbəri olduğu dövrdə
formalaşmış parlament diplomatiyası ənənəsi bu gün deputatlarımız tərəfindən nüfuzlu beynəlxalq qurumlarda
uğurla davam etdirilir.
Ümumiyyətlə, Milli Məclisin fəaliyyət tarixini araşdırdıqda görürük ki, qanunvericilik beynəlxalq hüquqa
uyğunlaşdırılmaqla yanaşı, milli mənəvi dəyərlər də əsas kimi qəbul edilir. Eyni zamanda qanunlarda cəzaların
humanistləşdirilməsi, sosial yönümlülük, xarici ölkələrin parlamentarilərı ilə qarşılıqlı əlaqələr və Ermənistan
tərəfindən işğal olunmuş torpaqlarımızla bağlı problemləri mötəbər beynəlxalq tribunalardan bəyan etmək
parlament fəaliyyətinin prioritet istiqamətləridir.
Böyük və çoxşaxəli fəaliyyəti dövründə bir-birindən fərqli layihələrin müəllifi olaraq saysız insanların
mənəvi dostuna çevrilən Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın parlament
fəaliyyətinin Milli Məclis tarixində xüsusi rolu vardır. Millət vəkili olduğu dövrdə seçicilərə olan diqqət və
qayğısı, qanunvericilik təşəbbüsü ilə parlament mədəniyyətinin inkişafına yeni töhfələr vermiş Mehriban
Əliyevanın Milli Məclisin deputatı kimi fəaliyyətində yaddaqalan məqamlardan biri də onun ədalət, humanizm
və insanpərvərlik ideallarını rəhbər tutaraq, genişmiqyaslı amnistiya aktının qəbul edilməsi təşəbbüsü ilə çıxış
etməsidir. Azərbaycan parlamentarizmi tarixində ilk dəfə olaraq Milli Məclisin deputatı tərəfindən irəli sürülmüş
və geniş ictimai dəstək almış bu amnistiya aktları böyük mənəvi-əxlaqi və siyasi məzmun daşımışdır. Bütövlükdə,
Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə təqdim olunan amnistiya aktları 40 min nəfərdən çox insana şamil olunmuşdur.
Ölkəmizin Birinci vitse-prezidentinin Azərbaycan xalqını beynəlxalq aləmdə layiqli təmsilçiliyi,
Azərbaycan xalqının həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırması, şəxsi nüfuzu və fəaliyyəti ilə Azərbaycanın
xeyrinə beynəlxalq qərarların qəbul olunmasındakı xidmətləri parlament tarixinin parlaq səhifələrindəndir.
Bütün bunlar göstərir ki, Azərbaycanda parlamentarizm ənənələri keyfiyyətcə yeni mərhələ yaşayır, inkişaf
edir və ölkəmizin tərəqqisinə, yüksəlişinə töhfə verir. Heydər Əliyevin dövlətçilik ideallarına tapınan Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisi üzərinə düşən məsuliyyətli missiyanı uğurla yerinə yetirməyə, dövlətin və xalqın
maraqlarının keşiyində layiqincə dayanmağa çalışır, habelə dövlət başçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata
keçirilən mütərəqqi siyasi, iqtisadi və hüquqi islahatlara layiqli töhfələrini verir.
Bu ilin 9 fevral tarixində ölkəmizdə keçirilmiş növbədənkənar parlament seçkiləri Azərbaycanın
demokratiya tarixinə yeni bir səhifəni yazdı. Bu tarix eyni zamanda yeni, təkmil, müasir parlamentin
formalaşmasının başlanğıcı oldu. Dövrün, zamanın tələbinə uyğun təkmilləşmənin qanunverici qurumda da öz
əksini tapması günümüzün əsas tələbinə çevrilməklə ölkənin ictimai-siyasi həyatında aparıcı rol oynayan Yeni
Azərbaycan Partiyasının belə bir təşəbbüslə çıxış etməsini şərtləndirdi.
VI çağırış Milli Məclisin ilk iclasında Prezident İlham Əliyev ötən çağırış Milli Məclisin ölkəmizin uğurlu
inkişafı istiqamətində rolunu qiymətləndirməklə yanaşı, parlamentə növbədənkənar seçkilərin aparılan islahatları
dərinləşdirmək ehtiyacından irəli gəldiyini söylədi. O, islahatların cəmiyyətimizdə yaratdığı demokratiya abhavasının bir daha seçki prosesində də özünü göstərdiyini diqqətə çatdırdı. Buna əyani sübut kimi, əhalinin
seçkilərə heç vaxt olmadığı qədər marağını, 1300 nəfərin namizədliyini irəli sürməsini göstərdi: "Bütün
namizədlər üçün bərabər şərait yaradılmışdı, ayrı-seçkiliyə yol verilməmişdi”.
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Dövlət başçısı çıxışında parlamentin yeni heyətinə taleyüklü tövsiyələr verdi. Onları qanunvericilik bazası
hazırlayarkən kəmiyyət ardınca qaçmamağa, keyfiyyət məsələsini ön planda tutmağa səslədi: "Biz bir çox gözəl
qanunlar qəbul edirik, eyni zamanda Prezident tərəfindən bir çox önəmli sərəncamlar imzalanır, ancaq onların
icrasına nəzarət lazımi səviyyədə deyil”. Cənab İlham Əliyev bu iradı ilə deputatları ölkədə gedən proseslərdə
fəal iştirak etməyə, seçildiyi dairələrin əhalisinin problemlərini öyrənməyə, icra orqanları qarşısında qaldırmağa
səsləyərək, eyni zamanda altıncı çağırış Milli Məclisin uğurla fəaliyyət göstərəcəyinə, ölkəmizdə aparılan
genişmiqyaslı və çoxşaxəli islahatlara, onların dərinləşməsi işinə öz töhfəsini verəcəyinə əminliyini ifadə etdi:
"Bu gün biz müstəqil ölkə kimi yaşayırıq, müstəqil siyasət aparırıq, heç kimin işinə qarışmırıq, heç kimə də imkan
vermirik ki, bizim işimizə qarışsın. Əminəm ki, biz bundan sonra da bu müstəqillik və inkişaf yolu ilə gedəcəyik.
Əminəm ki, Azərbaycan parlamenti bu işdə fəal olacaq”.
Azərbaycanda, region ölkələrində və bütövlükdə dünyada gedən siyasi, iqtisadi və mənəvi proseslərə
verdiyi qiymət baxımından tarixi xarakter daşıyan bu çıxışla möhtərəm Prezident dövlətimizin yaxın və uzaq
gələcəkdə Fəaliyyət Proqramının konturlarını ortaya qoydu.
Bu gün Azərbaycan həqiqətən etibarlı və möhkəm əllərdədir. Heydər Əliyev dühasından bəhrələnən, yeni
şəraitə uyğun yüksək siyasi intellektə və potensiala malik bir siyasətçinin - İlham Əliyevin ölkəmizə böyük istedad
və bacarıqla rəhbərlik etməsi, Heydər Əliyev siyasi kursunu, onun Azərbaycan naminə amallarını böyük ustalıqla
davam etdirməsi hər birimizin qəlbini iftixarla döyündürür. Bu işdə hər birimiz, hər bir Azərbaycan vətəndaşı
Prezidentimizə yardımçı olmalı, bununla da dövlətçiliyimizin, müstəqilliyimizin, ərazi bütövlüyümüzün
qorunmasına öz töhfəmizi verməliyik.
Azərbaycan.-2020.-6 may.-№88.-S.1-2.
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Heydər Əliyevin həyatı və fəaliyyəti xalqa xidmət simvoludur
Aydın QASIMOV,
Hüquq elmləri doktoru, professor.
Əsası ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan müstəqil Azərbaycan Respublikası
ildən-ilə güclənir və inkişaf edir. Bu inkişafın təməli çox möhkəm, etibarlı və uzunömürlüdür. Azərbaycan
xalqının və dövlətçiliyinin inkişafında misilsiz xidmətləri olan ümummilli lider, milli dövlətçiliyimizin
memarı və qurucusu Heydər Əliyevin həyatı, siyasi və dövlətçilik fəaliyyəti tariximizdə müstəsna yer tutur.
Yüksək insani keyfiyyətlərinə, dövləti idarə etmək bacarığına, xalqa xidmət mədəniyyətinə görə Heydər
Əliyev nadir tarixi şəxsiyyətlər sırasındadır. Heydər Əliyev şəxsiyyəti hələ də tam öyrənilməmiş bütöv bir
dünyadır. Misilsiz dövlət xadimi kimi ən mürəkkəb, ən ağır, hətta çıxılmaz hesab olunan vəziyyətlərdən
Vətən üçün, doğma xalqından ötrü optimal çıxış yolu tapmaq bacarığı ulu Tanrının ona bəxş etdiyi vergi
idi. Zəmanəmizin görkəmli dövlət xadimi olan ulu öndərimiz Heydər Əliyevin beynəlxalq aləmdə
Azərbaycanın nüfuzunun artırılması, ərazi bütövlüyünün qorunması, müstəqil dövlətçiliyimizin
qurulması, möhkəmləndirilməsi yolunda apardığı müdrik və uzaqgörən siyasəti ölkəmizə həmişə
başucalığı gətirib.
Heydər Əliyev fenomeni, tarixi xidmətləri, xilaskarlıq və quruculuq missiyasına müasir dünyanın
görkəmli dövlət xadimləri, siyasətçiləri çox yüksək qiymət veriblər. Azərbaycan tarixinin 34 illik dövrü
yaddaşlarda məhz Heydər Əliyev epoxası, böyük quruculuq illəri kimi qalıb.
Xalqların və millətlərin taleyində, formalaşmasında, dünyadakı yerinin müəyyənləşdirilməsində tarixi
şəxsiyyətlərin, böyük siyasətçilərin və dövlət başçılarının müstəsna rolu danılmazdır. Bəşəriyyət nadir hallarda
elə dühalar da yetişdirir ki, onlar özləri bütöv bir salnamə, tarix yaradır, həm ölkə daxilində, həm də regionda və
dünyada cərəyan edən prosesləri dövlətin və xalqın maraqlarının təmin olunmasına yönəltməyi, başlıcası isə
tarixin təkərini nizamlamağı bacarırlar.
Vaxt gələcək, nəsillər bizə məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin müasiri olduğumuza görə qibtə
edəcəklər. Yalnız bu səbəbdən ki, müdrik xalqımızın ötən əsrdə yetirdiyi bu böyük şəxsiyyətin müasiri olmaq,
onun vətən, xalq naminə cahanşümul fəaliyyətinin hər bir mərhələsini izləmək, əslində, Azərbaycanın son yarım
əsrlik tarixinin bələdçisi, cığırdaşı olmaq deməkdir. Bu tarixə boylandıqca, bir həqiqəti bütün varlığımızla dərk
edir, Heydər Əliyev dühasının milli dövlətçilik qarşısındakı əvəzsiz xidmətlərini dahaaydın görürük. Ulu öndər
Heydər Əliyev çağdaş tariximizə təkcə milli müstəqillik ideyasını praktik olaraq gerçəkləşdirmiş lider kimi deyil,
həm də yaratdığı dövləti böyük əzmlə hər cür qəsdlərdən qoruyan, möhkəmliyini, dayanıqlığını təmin edən, onun
hərtərəfli inkişafı üçün iqtisadi, siyasi, hüquqi zəmin hazırlayan böyük strateq, müdrik rəhbər kimi əbədiyaşarlıq
qazanıb.
Tarixə öz möhürünü vurmuş bir çox böyük liderlər kimi, ümummilli lider Heydər Əliyevin də siyasətdə
və dövlət idarəçiliyində qazandığı nailiyyətlər ilk növbədə xalqın səmimi dəstəyinə, ictimai inam amilinə
söykənir. Ulu Öndər qarşıya qoyduğu ali məqsədlərə doğru irəliləyərkən təkcə daxili inamına, iti fəhminə, yüksək
intellektinə və parlaq zəkasına deyil, həm də ictimai etimada əsaslanıb, ən böyük dəstəyi xalqdan alıb.
Müstəqil və qüdrətli dövlət qurmaq xoşbəxtliyi yalnız güclü şəxsiyyət, qüdrətli lider yetişdirmiş xalqlara
nəsib olur. Bu, tarixin sınağından çıxmış gerçəklikdir. Xalqı vahid milli ideya ətrafında birləşdirməyi bacaran
lider onu öz müqəddəs arzularına qovuşdurmağa qadirdir. Heydər Əliyev məhz belə bir nadir şəxsiyyət və
alternativsiz milli lider kimi XX əsrin sonlarında Azərbaycanı başının üstünü almış bütün bəlalardan qorudu, onun
suverenliyini saxlaya bildi. Həmin dövrdə Azərbaycanın bir dövlət kimi mövcudluğu şübhə altına düşmüşdü.
Ölkədə xaos, özbaşınalıq, anarxiya hökm sürürdü, siyasi və iqtisadi böhran dərinləşmişdi. Dərin böhranı aradan
qaldıra biləcək yeganə qüvvə isə yalnız Heydər Əliyev şəxsiyyəti ola bilərdi. Ölkəni görünməmiş bəlalardan xilas
etmək üçün lazım olan enerji, müdriklik və uzaqgörənlik yalnız bu nadir insanda vardı. Çünki xalq hələ 1969-cu
ildə hakimiyyətə gələndən sonra Heydər Əliyevin nəyə qadir olduğunu görmüşdü.
Heydər Əliyev fenomeni dünyanın tanınmış siyasətçi və tarixçilərinin, filosoflarının geniş tədqiqat
mövzusudur və onlar belə bir məntiqi sualın araşdırılmasına çalışıblar ki, görəsən ulu Tanrı Heydər Əliyevi
Azərbaycana bəxş etməsəydi, bu xalqın taleyi necə olardı? Bu sualın cavabı Türkiyənin sabiq prezidenti Süleyman
Dəmirəlin ifadələrində öz əksini kifayət qədər tapıb: “Çörçill ingilis millətinə 40 il xidmət etdi, ancaq bu, xidmətin
sonunda, 1940-cı ildə lazım oldu. O zaman Çörçillin edəcəyi xidməti göstərəcək ikinci adam yox idi. Bəşər
tarixində insanlar hər zaman millətinə xidmət edir, ancaq bəzən lazım olurlar. Ruzveltin 1942-ci ildə, de Qollun
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1958-ci ildə, Adenauerin 1946-cı ildə lazım olduğu kimi... Heydər Əliyev Azərbaycan millətinə çox xidmət
etmişdir, amma 1993-cü ildə lazım idi. Onun gördüyü işi görəcək heç kim yox idi. Yaxşı ki, o vardı!”.
Heydər Əliyev yalnız 1993-cü ildə deyil, ondan əvvəlki və sonrakı bütün dövrlərdə — Dövlət
Təhlükəsizliyi orqanlarında işlədiyi 40-60-cı illərdə də, Azərbaycana birinci dəfə rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci
illərdə də, Moskvada çalışdığı müddətdə də, xalqımızın qəddar düşməni M.Qorbaçovun göstərişi ilə SSRİ
rəhbərliyindən xaincəsinə uzaqlaşdırıldığı və ciddi təzyiqlərə məruz qaldığı o ağrı-acılı günlərdə də, 88-93-cü
illərin təlatümlü hadisələrində də, Naxçıvandakı fəaliyyəti illərində də, Azərbaycanın öz müstəqilliyini
möhkəmləndirdiyi və ölkəmizin dinamik inkişaf mərhələsinə qədəm qoyduğu vaxtlarda da, bir sözlə, həyatının
son 60 ilinin hər saatında, hər anında millətimizə, sözün həqiqi mənasında lazım olub. Heydər Əliyevi bəşəriyyətin
digər dahi şəxsiyyətlərindən fərqləndirən, onu xalqımızın bir neçə nəslinin sevimlisinə, inam və ümid yerinə
çevirən, millətimizin qəlbində müqəddəslik zirvəsinə ucaldan məhz bu fövqəlbəşər insanın xalqı üçün gördüyü
işlər və həmişə xalqına lazım olmasıdır.
Azərbaycanın çoxəsrlik dövlətçilik tarixində özünün müstəsna əhəmiyyəti, sanbalı, xalqımızın nəinki bu
günü, həm də gələcək taleyinin müəyyənləşdirilməsi baxımından Heydər Əliyev epoxası bənzərsizdir. Bu tipli
epoxanın hər bir mərhələsi müasir tariximizin bütöv bir salnaməsini təşkil edir ki, onun da hər bir səhifəsi, hər bir
sətri ulu öndərimiz Heydər Əliyevin qüdrətli əlləri ilə yazılıb. Bu mərhələləri təhlil etməzdən öncə, belə bir vacib
aspekti önə çəkmək vacibdir ki, Azərbaycanın və böyük türk dünyasının müdrik lideri Heydər Əliyevin fəaliyyəti
öz əhəmiyyəti etibarilə ölkəmizin hüdudlarından çox-çox kənara çıxaraq öz zəngin məna tutumu ilə bəşəri zirvəyə
yüksəlib. Ulu Öndərimiz zamanı qabaqlayan, onun fövqündə dayanan elə dahi şəxsiyyətdir ki, o yalnız öz dövrü
üçün yaşamayıb, yalnız öz dövrünün qayğıları ilə məşğul olmayıb. Azərbaycanı bəşəriyyətin beşiyi olan
ölkələrdən biri, xalqımızı isə nadir bir irsin övladları adlandıran Heydər Əliyevin ən böyük xidmətlərindən biri də
məhz Azərbaycanın tarixi keçmişini bərpa etməsi, milli-mənəvi irsimizin dəyərlərini özümüzə qaytarması, milli
adət-ənənələrimizi yaşatmasıdır. Azərbaycançılıq məfkurəsinin və milli ruhun hədsiz yüksəlişi, milli özünüdərkin
hər cür buxovlardan azad olunaraq öz həqiqi təsdiqini tapması kimi fundamental prinsiplər əsasında milli
dövlətçilik arzularımızın real siyasi amilə çevrilməsinə nail olmasıdır.
Bu gün Azərbaycan dinamik inkişaf edən, dünya birliyində layiqli yer tutan, müstəqil siyasət yürüdən bir
dövlətdir, imzalar içində millətimizin də imzası görünür. İndi planetimizin çox yerindən nəzərlər dünyada ən
böyük enerji layihələrinin gerçəkləşdiyi Azərbaycana yönəlib. Təkcə biz yox, bütün dünya bilir ki, “Əsrin
müqaviləsi”nin və digər neft kontraktlarının, iqtisadi və strateji baxımdan misilsiz əhəmiyyətə malik neft
kəmərinin reallaşması Heydər Əliyevin xidmətidir. 1994-cü ildə çoxlarına qeyri-mümkün kimi görünən layihələri
yalnız ulu öndərimizin şəxsi nüfuzu, qətiyyəti, uzaqgörənliyi sayəsində reallaşdırmaq mümkün olub.
Böyük öndərimizin titanik fəaliyyətinin digər mühüm nəticəsi Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə özünə
layiqli yer tutması, dünyanın inkişaf etmiş dövlətləri ilə səmərəli əlaqələr çərçivəsində bərabərhüquqlu
əməkdaşlığa nail olmasıdır. Ardıcıl, düşünülmüş xarici siyasət kursu Azərbaycan dövlətinə demokratik dəyərləri
hər şeydən uca tutan, dünya dövlətləri ilə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq əlaqələri quran, qonşuları ilə dinc şəraitdə
yaşamağa üstünlük verən sülhsevər ölkə imicini qazandırmışdır. Məhz ümummilli liderimizin gərgin səyləri və
yenilməz iradəsi nəticəsində Azərbaycan bu gün dünya birliyi tərəfindən tükənməz təbii sərvətləri, iqtisadi
imkanları ilə yanaşı, mədəni, elmi, intellektual, yaradıcı potensiala malik ölkə kimi qəbul olunur.İndi dünyanın
qüdrətli dövlətləri regionla bağlı bir çox məsələlərin həllində ölkəmizin dəstəyinə arxalanır, onunla etibarlı
tərəfdaş kimi hesablaşırlar.
Bu gün ola bilsin ki, bizlərdən bir çoxumuz hələ o qədər də dərk edə bilmirik ki, vətənimiz ötən yüzillikdə
dünyaya kimi bəxş etmişdir, bu dünyanın pəncərəsindən necə böyük bir insan baxıb keçmişdir. Vaxt ötəcək,
nəsillər bir-birini əvəz edəcək, onda hamı bir daha keçmişimizi araşdıranda görəcək ki, Heydər Əliyev böyük və
tükənməz düha sahibi kimi ölkəmizin bu günü və gələcəyi üçün nələr etmişdir, necə əzəmətli tədbirlər həyata
keçirmişdir. O, Azərbaycanın salnaməsində təkrarolunmaz rəhbər, unudulmaz el oğlu, fədakar insan kimi
qalmışdır.
Hamımız üçün çox doğma və əziz olan Heydər Əliyev dünya şöhrətli siyasətçi, zəmanəsinin ən böyük
şəxsiyyəti idi. O, Azərbaycanın güclü, inkişaf etmiş qüdrətli dövlətə çevrilməsində, sənayemizin, kənd
təsərrüfatımızın, sosial-iqtisadi sahələrin güclənməsi yolunda əlindən gələni əsirgəməmişdir. Ölkə vətəndaşlarının
həyat səviyyəsinin yüksəlməsində, pensiyaçıların, əlillərin, çoxuşaqlı ailələrin, əmək qabiliyyəti olmayan
insanların sosial problemləri həmişə onun diqqət və qayğısı ilə əhatə olunmuşdur. Heydər Əliyev ümumxalq
məhəbbətini təkcə öz vətənində deyil, bütün dünyada qazanmışdı. Buna görə də dünya siyasətçiləri, dövlət və
hökumət rəhbərləri, siyasi xadimlər onu həmişə yüksək qiymətləndirir, onunla razılaşırdılar. O, əvəzsiz, yeri
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görünən çox müdrik şəxsiyyət idi. Qazandığımız müstəqilliyə, əldə olunan sabitliyə, həyatımızdakı inkişafa və
tərəqqiyə görə biz bu böyük şəxsiyyətə çox borcluyuq.
Heydər Əliyev bütün mənalı ömrünü yalnız insanlığa xidmət göstərməyə sərf etmişdi. Bu böyük şəxsiyyət
Azərbaycan xalqının təhlükəsiz yaşaması, azadlıq haqqını tapması uğrunda mübarizə aparmışdı. “Haqqı tapdanan
insanların arxasında güclü dövlət durmalıdır, ədalət durmalıdır”. Bu ideya və prinsiplər Heydər Əliyevin istər
milli təhlükəsizlik orqanlarında, istər Sovet dönəmindəki siyasi fəaliyyətində, istərsə də Azərbaycanın Prezidenti
olduğu son 10 ildə həyat devizi, amalı idi. Ümummilli Liderimiz bu istiqamətdə zəngin milli-mənəvi dəyərlər
yaradıb, ümumbəşəri dəyərlər formalaşdırıb.
Heydər Əliyev respublikamızın hansı bölgəsinə ayaq basıbsa, xalq onu ən əziz adamı kimi qarşılayıb,
onun qədəmləri altında qurbanlar kəsib, onun gəlişinə sevinib. Hər bir böyük siyasətçinin qibtə edəcəyi bir ömür
yaşadı Heydər Əliyev. O, zəngin, mübarizələrlə və qalibiyyətlə dolu həyatının hər gününü, hər anını doğma
xalqına bağışladı. Bu xalqı parçalanmaqdan, məhv olmaqdan, əzilməkdən xilas etdi, onu dünyada layiq olduğu
şöhrətə çatdırdı. Ümummilli Liderimiz müstəqil Azərbaycan dövlətini qurdu. Bu gənc və zəif dövləti öz qüdrətli
əllərilə ayağa qaldırdı, möhkəmləndirdi, xarici düşmənlərdən və daxildəki xəyanətkarlardan qorudu. O,
Azərbaycan dövlətinə, bu məmləkətə, bu xalqa yönələn bütün zərbələrə qarşı öz polad sinəsini sipər etdi.
Azərbaycan dövlətinə müstəqillik, əbədiyaşarlıq, xalqa bəxtiyarlıq bəxş edərək əbədiyyətə qovuşan böyük
liderimiz əbədiyaşarlıq qazandı. Nə qədər ki dünyada müstəqil Azərbaycan dövləti var, Heydər Əliyev
yaşayacaqdır.
Ümummilli liderimiz, möhtərəm Heydər Əliyevin milli və ümumbəşəri dəyərlərə söykənən ideyaları yüz
illərlə yaşayacaq və qalib gələcəkdir. Heydər Əliyevin adının əbədiləşdirilməsi üçün ən əsas istiqamət isə
ümummilli liderimizin siyasi kursuna axıradək sədaqətli olmaqdır. Ümummilli Liderimizin ideyalarının təntənəsi
yolunda ləyaqətlə çalışmaq, müstəqil Azərbaycanın tərəqqisi naminə möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin
ətrafında sıx birləşmək, milli birliyə nail olmaq onun xatirəsinə ən böyük ehtiramdır.
Ulu öndərimizin layiqli siyasi varisi, Azərbaycanın və regionumuzun yeni praqmatik lideri, Prezident
İlham Əliyev andiçmə mərasimindəki nitqində, ondan sonrakı çıxışlarında xalqa vəd edib ki, Heydər Əliyev
siyasətini davam etdirəcəkdir. Çünki o, yeganə düzgün siyasətdir. Bu siyasət ona gətirib çıxardı ki, Azərbaycan
xaos, hərc-mərclik, vətəndaş müharibəsi vəziyyətindən quruculuq və tərəqqi, sülh və sabitlik mərhələsinə keçdi:
“Mən ondan çox şey öyrənmişəm və onun təcrübəsini, məsələlərə baxışını öyrənməklə hələ çox şey əxz edəcəyəm.
Hər hansı bir qərar qəbul etməzdən əvvəl düşünürəm ki, bu vəziyyətdə Heydər Əliyev necə hərəkət edərdi.
Çalışıram ki, mənə inanan, mənə səs verən adamlar məndən razı qalsınlar. Prezident üçün ən yüksək mükafat
onun ideyalarına inamdır, bunsuz işləmək çox çətindir. Ona görə mən çalışacağam ki, Heydər Əliyevin bütün
prinsipləri həyatda öz təcəssümünü tapmaqda davam etsin”.
Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin adı bu gün sözün həqiqi mənasında Azərbaycan dövlətinin rəmzi kimi
səslənir. Bugünkü güclü, qüdrətli Azərbaycanı o öz əlləri ilə yaradıb, onun müstəqilliyini yaşadıb, inkişaf etdirib,
bütün dünyaya tanıdıb.
Müstəqil Azərbaycanın inkişafında müstəsna rolu olan Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması da
ümummilli liderimizin xalqı qarşısında əvəzsiz xidmətlərindəndir. Ulu Öndərin 1992-ci ildə hələ Naxçıvanda ikən
Azərbaycan ziyalılarının böyük bir hissəsinin çağırışına səs verərək Yeni Azərbaycan Partiyasını yaratması
zərurətdən doğan bir hadisə kimi ölkəmizin taleyində önəmli rol oynadı. Möhtərəm Heydər Əliyev tədqiqatçılara,
siyasi elmlər sahəsində araşdırma aparanlara məsləhət görürdü ki, tədqiqat aparsınlar, başqa partiyalara YAP-ın
proqramını müqayisə etsinlər. Onda fərqi də görər, Yeni Azərbaycan Partiyasının Naxçıvanda, ağır şəraitdə
yazılmış proqramında müstəqil Azərbaycanın dövlətçiliyinin, xarici və daxili siyasətinin əsaslarını, müstəqil
Azərbaycanın demokratik prinsiplər əsasında yaranması və qurulması müddəalarının hamısını orada tapa bilərlər.
Təsadüfi deyil ki, 1992-ci ilin sonlarında, 1993-cü ilin əvvəllərində ovaxtkı iqtidarın bütün təzyiq və
maneələrinə baxmayaraq, Bakıda və Azərbaycanın digər bölgələrində YAP-ın ilk təşkilatları formalaşdı. Heç bir
il keçmədən Yeni Azərbaycan Partiyası və onun dahi rəhbəri, lideri Heydər Əliyev respublikamızda yaranmış
siyasi-iqtisadi, sosial böhranın, vətəndaş müharibəsinin aradan qaldırılması vəzifəsini öz üzərinə götürdü. YAPın gücü dünya səviyyəli siyasi-ictimai xadim Heydər Əliyevdə, bu dahi şəxsiyyətə sonsuz ümumxalq
məhəbbətində öz təcəssümünü tapmışdı. Odur ki, qısa zamanda onun sıraları mətin, vətənpərvər insanlar hesabına
yüz minləri keçdi, monolit və sarsılmaz qüvvəyə çevrildi.
Bu gün Yeni Azərbaycan Partiyası regionumuzun yeni praqmatik lideri, Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə yeni, daha yüksək zirvələri fəth etməyə doğru inamla irəliləyir, Yeni Azərbaycan Partiyasının
rəhbərliyi partiyanın daim yeniləşməsinə və güclənməsinə mühüm önəm verir. Çünki bu partiya, eyni zamanda,
Heydər Əliyev siyasi irsinin ideoloji bazasını təşkil edən güc mərkəzidir.
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Ümummilli Liderimizin bizlərə ərməğan qoyub getdiyi gərgin irsi bu gün də, sabah da, gələcəkdə də daim
öyrənilməli, onun əsas mahiyyəti dərk edilməlidir. Bu zəngin irs müstəqil Azərbaycan dövlətinin sütun
dirəkləridir. Məhz qüdrətli sütunlar üzərində ucalan müasir Azərbaycan güclü ola bilib. İctimai həyatımızın elə
bir sahə və istiqamətini tapmaq mümkün deyil ki, orada Heydər Əliyevin izi, hərarəti duyulmasın. Ulu
Öndərimizin hələ on səkkiz il bundan əvvəl uzaqgörənliklə müəyyənləşdirdiyi, konseptual əsaslarını yaratdığı
xarici və daxili siyasət kursu bu gün öz möhtəşəm bəhrələrini verir.
Ulu öndər Heydər Əliyev həm də zəmanəmizin böyük filosofu və mütəfəkkiri kimi tanınıb. Onun
formalaşdırdığı və həyata keçirdiyi azərbaycançılıq fəlsəfəsi Azərbaycanın müasir dünyada xüsusi yerini
müəyyən etmiş, dünya azərbaycanlılarının bir ideya ətrafında birləşməsinə, həmrəylik nümayiş etdirməsinə səbəb
olmuşdur.
Təsadüfi deyil ki, dünyanın bir çox görkəmli dövlət başçıları və ictimai xadimləri, nüfuzlu politoloqları
ümummilli liderimiz barədə yüksək fikirlər söyləmişlər. Türkiyənin sabiq prezidenti Süleyman Dəmirəl ulu
öndərimiz Heydər Əliyevi “Azərbaycan xalqının nicatı üçün bir şans, canını vətəni və xalqı yolunda sipərə çevirən
qeyrətli oğul” — adlandırıb. Rusiya Xalqları Assambleyasının sədri Ramazan Abdullatipov demişdir: “O, elə
nəhəng adamdır, elə çoxşaxəli və intəhasızdır ki, bu dahi insanın Qafqazın tarixindəki rolunu yalnız əlli ildən
sonra anlamaq və dərk etmək mümkün olacaq”.
Bu gün ümummilli lider Heydər Əliyevin zəngin irsinin öyrənilməsi, onun milli dövlətçilik ideyalarının
yeni nəsillərə aşılanması məqsədilə 2004-cü ildə yaradılmış Heydər Əliyev Fondu məhz Mehriban xanımın
rəhbərliyi altında Azərbaycanın, eləcə də regionun ən böyük ictimai təşkilatına çevrilib.
Ulu Öndərin adını daşıyan Fond milli-mənəvi dəyərlərin qorunması və Azərbaycan mədəniyyətinin geniş
təbliğ olunması ilə bağlı işlərin aparılmasına xüsusilə köməklik göstərib. Bununla yanaşı, əhalinin rifahının
yüksəldilməsinə yönəldilmiş müxtəlif proqram və tədbirlər, elm, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə və idmanın inkişafını
təmin edən layihələr Heydər Əliyev Fondu tərəfindən daim dəstəklənib. Mehriban xanım rəhbərlik etdiyi Fond
uşaq və gənclərin sağlam, milli-mənəvi dəyərlərə sadiq, hərtərəfli biliklərə malik vətəndaş kimi yetişdirilməsi,
Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılması ilə bağlı tədbirlərin reallaşdırılması istiqamətində də mühüm
tədbirlər həyata keçirib. Ona görə də Heydər Əliyev Fondunun çoxşaxəli fəaliyyəti Azərbaycan xalqı tərəfindən
daim yüksək qiymətləndirilib.
Azərbaycanın Birinci vitse-prezident, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO və İSESCO-nun
xoşməramlı səfiri, Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) sədrinin müavini, ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyeva
ölkəmizin ictimai-siyasi, mədəni həyatında daim mühüm və fəal rol oynayır. Mehriban xanımın vaxtilə Milli
Məclisin deputatı kimi də çoxşaxəli fəaliyyəti ilə diqqət çəkir. O, təmsil etdiyi dairənin sosial-ictimai
problemlərinin həllində böyük addımlar atıb, vaxtilə fəal deputat kimi də seçiciləri ilə daim təmasda olub.
Mehriban Əliyevanın fəaliyyətində yaddaqalan məqamlardan biri də onun ədalət, humanizm və insanpərvərlik
ideallarını rəhbər tutaraq genişmiqyaslı amnistiya aktlarının qəbul edilməsi təşəbbüsü ilə çıxış etməsidir. Bu
təşəbbüslərin dövlət başçısı İlham Əliyev tərəfindən dəstəklənməsi sayəsində minlərlə məhbus azadlığa qovuşub.
UNESCO və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri kimi ölkə daxilində və xaricində mühüm layihələrə imza atan
Mehriban Əliyeva Azərbaycanın birinci xanım statusunu da şərəflə daşıyıb. Mehriban Əliyevanın bütün çıxışları,
müsahibələri özünün zənginliyi, dərin məzmunu, yenilikçi düşüncəsi ilə böyük maraq doğurur. Bu, fitri istedad
sahibinin milli-bəşəri ideallara sadiqliyi, dünya cəmiyyətinə nikbin baxışlarının məntiqi ifadəsidir. Onun
genişmiqyaslı fəaliyyəti ölkənin ictimai, sosial, mədəni həyatını əhatə etməklə tükənmir. O, Azərbaycanın millimənəvi dəyərlərini, mədəniyyətini, ölkəmizin özünəməxsusluğunu, özəlliklərini, dünya cəmiyyətində böyük
fədakarlıqla, uğurla təbliğ edir. Qədim ənənələrimizlə bağlı olan multikultural dəyərləri, tolerantlığı başqa
ölkələrdə əməli işləri ilə nümayiş etdirir. Qadın gözəlliyinin zərif örnəyi olan Mehriban Əliyeva bütün dünyaya
xeyirxahlığın zirvə nümunəsini sərgiləməkdə davam edir. Ən parlaq işlər isə hələ qabaqdadır. Onun getdikcə yeni
çalar qazanan ictimai-siyasi fəaliyyəti bunu diqtə edir. Burada Prezident cənab İlham Əliyevin fikrini xatırlatmaq
yerinə düşür: “O, insanlara xoş münasibəti, xoş niyyəti, xoş ünsiyyəti ilə seçilib. Bu, onun xasiyyətinin ən
fərqləndirici cəhətidir. Mən əminəm ki, Mehriban Əliyeva xeyriyyəçilik, insansevərlik, mərhəmət, Azərbaycan
xalqının mentalitetinə, mədəniyyətinə, düşüncəsinə, əsrlərdən bəri formalaşan ənənələrimizə xas olan ən gözəl
keyfiyyətləri davam etdirməyə çalışacaq”.
Bu gün hər bir azərbaycanlı fərəh hissi keçirir ki, dövlətimizin idarəçilik sükanı başında milli öndər
Heydər Əliyevin yetirməsi, onun yaratdığı siyasi məktəbin davamçısı möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev
durur. Hər bir azərbaycanlının Prezidenti olacağını qətiyyətlə bildirən və ötən müddət ərzində sözünün, vədinin
sahibi olduğunu əməli işi, genişmiqyaslı fəaliyyəti ilə bir daha sübut edən cənab İlham Əliyevlə xalqımız yeniyeni müvəffəqiyyətlərə, uğurlara nail olacaqdır.
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Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin adı bu gün sözün həqiqi mənasında Azərbaycan dövlətinin rəmzi kimi
səslənir. Bugünkü güclü, qüdrətli Azərbaycanı o öz əlləri ilə yaradıb, onun müstəqilliyini yaşadıb, inkişaf etdirib,
bütün dünyaya tanıdıb. Ümummilli Liderimiz ölkəmizin siyasi, sosial-iqtisadi konsepsiyalarını işləyib hazırlayıb,
onların dönmədən həyata keçirilməsini təmin edib. Dövlət başçısı həyata keçirdiyi islahatları məhz ulu öndər
Heydər Əliyevin müəllifi olduğu möhkəm təməl üzərində davam etdirir və yeni dövrün tələblərinə uyğun
zənginləşdirməyə çalışır. Xalqımızı Heydər Əliyev ideyaları ətrafında birləşdirən cənab İlham Əliyev özünü
azərbaycanlı sayan, bu mənsubiyyətdən qürur duyan hər kəsi ulu öndərimizin işıqlı, nurlu arzularının, ideyalarının
həyata keçirilməsi istiqamətində səfərbər edir. Bütün bunlar tam mənada deməyə əsas verir ki, Prezident cənab
İlham Əliyevin dövlətçilik təcrübəsində siyasi varislik ənənələrinin davamı, üstəlik, mütərəqqi inkişaf
meyillərinin gücləndirilməsi ideyası üstünlük təşkil edir. Bu gün xalqımız Ümummilli Liderin siyasi varisi yüksək intellektli, praqmatik düşüncəli, müasir dünya siyasətini və iqtisadiyyatını dərindən bilən Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşmişdir.
İnanırıq ki, dövlətimiz Heydər Əliyev dühasından bəhrələnən, onun siyasi kursunu yeniləşdirərək əzmlə
davam etdirən ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin dövlətçilik və idarəçilik bacarığı, rəhbərlik qabiliyyəti
sayəsində daha da inkişaf edəcək. Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan dünyaya bir günəş kimi doğacaqdır”
devizi artıq gələcəkdən çox bu günün reallığıdır.
Respublika.-2020.-7 may.-№89.-S.3.
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Müstəqil Azərbaycanın qurucusu
Ramin Məmmədov,
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı,
YAP Siyasi Şurasının üzvü
Ötən əsrin sonlarında Azərbaycan müstəqillyini bərpa etdikdən sonra çətin sınaqlarla üz-üzə qalmışdı.
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişinin tarixi-siyasi əhəmiyyəti və ideoloji məzmunu məhz bu
dövrün formalaşdırdığı mürəkkəb şərtlər fonunda təhlil olunmalıdır. Ulu Öndərin liderlik missiyası yalnız son
dərəcə qeyri-müəyyən bir dövrdə, ağır tarixi şəraitdə məsuliyyəti üzərinə götürməsiylə ifadə olunmurdu. Bu
missiya həm də hələ illər öncə, XX əsrin 70-ci illərində Ümummilli Liderin respublikaya rəhbərlik etdiyi
mərhələdəki böyük xidmətləri ilə başlamışdı.
Məhz həmin illərdə Azərbaycanda müstəqilllik üçün son dərəcə mühüm əhəmiyyətə malik bir neçə sütun
yaradılmışdı. Azərbaycanlı gənclər Sovet İttifaqının ən nüfuzlu məktəblərində təhsil almaq imkanı qazanmışdı,
beləliklə də, republikada kifayət qədər güclü, peşəkar kadr bazası formalaşdırılmışdı.
Onlarla zavod, fabriklər inşa olunmuşdu, müstəqilliyin ilk illərində ölkə iqtisadiyyatının yenidən qurulması
və inkişaf etdirilməsi üçün bunun nə qədər mühüm əhəmiyyətə malik olduğunu izah etməyə, yəqin ki, ehtiyac
yoxdur. Azərbaycanda geniş yollar şəbəkəsi yaradılmışdı, körpülər salınmış, su elektrik stansiyaları tikilmişdi.
1970-ci illərdə az qala bütün Azərbaycan ərazisi tikinti meydanına çevrilmişdi. Yüzlərlə yaşayış məntəqəsinə
elektrik enerjisi verildi, qaz kəməri, telefon xətti çəkilmişdi. Respublikada dövr üçün kifayət qədər müasir
infrastruktur yaradılmışdı, yeni xidmət sahələri fəaliyyətə başlamışdı.
Azərbaycanda 1971-ci ildə məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü, gərgin zəhməti və uzaqgörənliyi
sayəsində yaradılmış Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi təmayüllü məktəb müstəqillik dövründə milli ordunun zabit
korpusunun formalaşmasında müstəsna rol oynamışdı. Başqa cür desək, Ulu Öndər faktiki olaraq müstəqil ordu
üçün kadr bazasını da yaratmağa nail olmuşdu. Həm də elə bir dövrdə ki, Azərbaycanda müstəqilliyi xəyal etmək
belə mümkün deyildi.
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı, kino sənayesi, incəsənətə göstərilən qayğı ölkənin tarixində yeni bir
səhifə açdı. Heydər Əliyev böyük bir qətiyyətlə, cəsarətlə müstəqil düşünən ziyalıları müdafiə edirdi. Onların bir
çoxu sonralar milli azadlıq hərəkatının fəal iştirakçıları kimi tarixə düşdülər. 1978-ci ildə Azərbaycan SSRİ
Konstitusiyasında ilk dəfə olaraq Azərbaycan dili dövlət dili kimi təsbit olundu. Sovet quruluşunun inzibatiamirlik sisteminin mahiyyətindən doğan bütün məhdudiyyətləri və çatışmazlıqlarına rəğmən. Bu, Ümummilli
Lider Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında misilsiz xidmətlərindən biri kimi tarixin yaddaşına yazıldı.
Beləliklə, Ulu Öndər hələ Sovet Azərbaycanına rəhbərlik etdiyi dövrdə, müstəqil dövlətçilik üçün vacib
olan bir sıra məsələlərin həllinə nail olmuşdu. Məhz bu mənada, Ümummilli Liderin tarixi missiyası hələ Sovet
Azərbaycanına rəhbərlik etdiyi dövrdə müstəqil dövlətin sütunlarını yaratması ilə başlamışdı.
1993-cü ildə Azərbaycan dövlətçiliyi məhv olmaq təhlükəsi ilə üzləşəndə, Ulu Öndər Öz tarixi missiyasını
davam etdirərək, ölkəni, xalqı böyük bir fəlakətdən qurtardı – sözün həqiqi mənasında azadlığını, müstəqilliyini
itirmək təhlükəsindən. Heydər Əliyev geosiyasi ziddiyyətlərin, iqtisadi kataklizmlərin burulğanında müstəqil bir
dövlət qurmaqla, əslində, Azərbaycan xalqınının mövcudluğunu qorumağa nail oldu. Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinin siyasi, iqtisadi, sosial-mədəni, hüquqi və ideoloji əsaslarını yaradan Heydər Əliyev qısa müddətdə
ölkəni yeni bir inkişaf mərhələsinə çıxardı. 1993-cü ildən başlayaraq, ictimai-siyasi sabitliyin təmin olunması,
beynəlxalq münasibətlər sistemində öz yerini tutması, iqtisadiyyatda sabitliyin, daha sonrakı illərdə isə həm də
davamlı inkişafın əldə edilməsi, demokratik ənənələrə əsaslanan siyasi sistemin formalaşması, modern ordu
quruculuğu və digər sahələrdə əldə olunmuş uğurlar Heydər Əliyevin irəli sürdüyü müasir milli dövlətçilik
strategiyasının məntiqi nəticələri idi.
Heydər Əliyevin siyasi qurtuluş konsepsiyası dörd mühüm sütun üzərində qurulmuşdu: ictimai siyasi
sabitlik, iqtisadiyyatın bərpası, atəşkəsin əldə olunması və praqmatik xarici siyasət. Əslində, bunlar həm də 1990cı illərdə Azərbaycanın qarşısında duran ən mühüm tarixi vəzifələr idi. Lakin bu vəzifələrin həllini
mürəkkəbləşdirən ən vacib məqamlardan biri onların hamısının eyni vaxtda yerinə yetirilməsi zərurəti idi. Heydər
Əliyevin siyasət və dövlət adamı olaraq unikallığı həm də onda öz ifadəsini tapır ki, O, belə mürəkkəb bir tarixi
situasiyada dövlətin qarşısında duran bir neçə çətin problemi eyni vaxtda həll etməyi bacardı. Azərbaycanda
ictimai-siyasi sabitlik yaradıldı, iqtisadiyyatın bərpası üçün önəmli addımlar atıldı, cəbhədə atəşkəs əldə olundu,
xarici siyasətdə daha əvvəlki hakimiyyətlərdən miras qalmış problemlər həll olundu. Məhz Heydər Əliyevin
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uzaqgörən strategiyası, yüksək idarəçilik keyfiyyətləri sayəsində Azərbaycan müasir, sözün həqiqi mənasında,
müstəqil dövlət kimi beynəlxalq münasibətlər sistemində özünü təsdiq edə bildi.
Ümummilli Lider Heydər Əliyev, obrazlı ifadə etsək, sivilizasiyaların qovşağında, daha dəqiq desək, böyük
güclərin qlobal iqtisadi və siyasi maraqlarının toqquşduğu bir məkanda müstəqil və güclü Azərbaycanın təməlini
qurmağa müvəffəq oldu. Bu, bir təcrübəli dövlət adamı, siyasi lider kimi Onun üzərinə tarixin, taleyin və xalqın
yüklədiyi missiya idi. Lakin Ulu Öndərimiz daha böyük bir missiyanı yerinə yetirərək, yeni dövr Azərbaycanının
ideoloji postulatını da formalaşdırdı. Azərbaycançılıq ideologiyasını irəli sürməklə siyasi və dövlətçilik fəlsəfəsini
milli birlik məfkurəsi kimi təkmilləşdirdi. Böyük öndərimizin yalnız dövlətin iqtisadi, hərbi, diplomatik əsaslarını
yaratmadı, həm də onun ideoloji inkişaf konsepsiyasının müəllifi oldu.
Heydər Əliyevin qurduğu dövlət çox qısa bir vaxt ərzində regionun ən aparıcı dövlətinə, real və təsirli söz
sahibinə, bölgədə həyata keçirilən və müxtəlif nəhəng korporasiyaların, fövqəlgüclərin maraqlarının ifadə
olunduğu qlobal layihələrin aparıcı qüvvəsinə çevrildi. Heydər Əliyev dühasının gücü həm də onda öz təzahürünü
tapır ki, o, böyük güclərin əsasən ziddiyyətlər üzərində qurulmuş maraqlarını Azərbaycanın fəal iştirakı ilə həyata
keçirilən layihələrdə birləşdirə bilirdi. Məhz Onun bu qeyri-adi diplomatik məharəti Azərbaycanı böyük
maraqların müharibə meydanına çevrilmək təhlükəsindən sığortaladı.
İndi regionun ən güclü ordusuna, ən böyük iqtisadiyyatına, ən sürətli inkişaf tempinə malik olan müasir
Azərbaycan dövlətini Heydər Əliyevin şah əsəri adlandıranlar, heç şübhəsiz ki, tarixi dəlillərə istinad edirlər. Bu
dəlillərdən biri də Ulu Öndərin Özündən sonrakı dövrdə belə Azərbaycanı təlatümlərdən, təhlükələrdən qoruya
biləcək güclü siyasi lideri müəyyənləşdirə bilməsində idi. Heydər Əliyevin zərgər dəqiqliyi ilə hesablanmış milli
dövlətçilik strategiyasını davam etdirmək missiyasını uğurla yerinə yetirən Prezident İlham Əliyev Azərbaycan
üçün yeni imkanlar pəncərəsi açdı. Heydər Əliyevin qurduğu təməl üzərində müstəqil Azərbaycanda modern
dövlət idarəçiliyi fəlsəfəsinin formalaşdırılmasını müvəffəqiyyətlə həyata keçirdi. İnnovativ ideya və
təşəbbüslərin iqtisadiyyatda, mədəniyyətdə, idmanda – bir sözlə, ölkənin həyatının bütün sahələrində uğurla
tətbiqi, beynəlxalq münasibətlər sisteminə yeni baxış bucağından baxaraq, regional maraqların konfiqurasiyasını
dəqiq müəyyən etməsi, cəmiyyətlə dövlət arasında qarşılıqlı etimadın dərinləşməsinə xidmət edən ardıcıl siyasət
İlham Əliyevin qurucu və islahatçı lider imicinin heç bir mübahisəsiz qəbul olunmasına ciddi əsas yaradır.
İlham Əliyev yeni tip siyasi liderlər kateqoriyasına aid edilir. O, yeniliklərə, innovasiyalara meyillidir, daha
çox texnokrat təşəbbüslərə maraq göstərir, dinamikanın, modernləşmənin qatı tərəfdarı kimi davranır, qlobal
maraqların hansı nöqtələrdə qovuşduğunu və toqquşduğunu məharətlə görür. Lakin bununla yanaşı, Azərbaycan
Prezidenti həm də ənənələrə sadiq, Öz xalqının milli adət-ənənlərini, mənəvi dəyərlərini, tarixi nailiyyətlərini son
dərəcə yüksək qiymətləndirən milli lider obrazının parlaq təcəssümüdür. O, müasir Azərbaycanının lideridir,
yenilikçi, modern düşüncə tərzi ilə daha çox diqqəti cəlb edir. Onu başqalarından fərqləndirən bir mühüm
keyfiyyəti də var: Prezident İlham Əliyev hər dediyi sözün arxasında dayanmağı bacaran, Azərbaycanın
maraqlarını kifayət qədər açıq və prinsipial bir mövqedən müdafiə edən, sözün həqiqi mənasında, müstəqil siyasət
yürütməyi bacaran güclü siyasi liderdir. Bütün bu keyfiyyətləri ilə Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev
siyasətinin layiqli davamçısı, Ümummilli Liderin ideyalarını reallaşdıran qətiyyətli liderdir.
Yeni Azərbaycan. - 2020.- 6 may. - № 76. - S. 5.
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Ulu öndər Heydər Əliyev və Azərbaycan dili
Rəşad Zülfüqarov,
AMEA Naxçıvan Bölməsi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Hər bir dili yaşadan, inkişaf etdirib gələcək nəsillərə ötürən onun mənsub olduğu xalqdır. Məşhur
ədəbiyyatşünas və pedaqoq Firidun bəy Köçərli yazırdı: “Ana dili millətin mənəvi diriliyidir, həyatının mayəsi
mənziləsidir. Ananın südü bədənin mayəsi olduğu kimi, ananın dili də ruhun qidasıdır.” Danılmaz həqiqətdir ki,
Azərbaycan dili dünyanın ən qədim və zəngin dillərindən biridir. Elmi, bədii, üslubi imkanları ilə sayılıb-seçilən
bu dil xalqımızın, mədəniyyətimizin ən dəyərli, orijinal göstəricisidir. Bu məqamda görkəmli türk alimi Mehmet
Hengirmenin sözlərini xatırlatmaq yerinə düşər. O yazırdı: “Dil olmayınca düşüncə olmaz. Düşüncə olmayınca
da heç bir şey olmaz, millət, yüksəliş olmaz.”
Ümummilli liderimiz, bütün zamanların ən böyük azərbaycanlısı Heydər Əliyevin ana dilimizin yad
təsirlərdən qorunması, inkişaf etdirilməsi, saflaşması və dövlət dili səviyyəsinə yüksəlməsi istiqamətində misilsiz
xidmətlər göstərmişdir. “Dilimiz çox zəngin və ahəngdar dildir, dərin tarixi köklərə malikdir. Şəxsən mən öz ana
dilimi çox sevir və bu dildə danışmağımla fəxr edirəm” deyən ümummilli lider Heydər Əliyev bütün çətinliklərə
sinə gərərək keçmiş SSRİ-də ögey münasibət bəslənilən, sıxışdırılan Azərbaycan dilini labüd bəladan xilas etdi.
Məhz Ümummilli Liderimizin zəngin təcrübəsi, yüksək intellekti, milli mədəniyyətimizə və mənəviyyatımıza
dərindən bələd olması sayəsində 60-cı illərin sonlarından başlayaraq həyata keçirilən dil siyasəti doğma dilimizin
günbəgün saflaşmasına, zənginləşməsinə və inkişaf etməsinə şərait yaratdı.
Dilçi alim, filologiya elmləri doktoru, professor N.Xudiyev yazır: “Mübaliğəsiz deyə bilərik ki, yaşadığımız
yüzilliyin son otuz ili ərzində Azərbaycan dilinin hərtərəfli inkişafı, onun təkcə sözdə deyil, gündəlik təcrübədə
də ümumişlək dilə, dövlət dilinə çevrilməsi, beynəlxalq münasibətlər sisteminə - diplomatiya aləminə yol alması,
zənginləşib nüfuz qazanması və dünyanın mötəbər kürsülərindən eşidilməsi tanınmış dövlət xadimi Heydər
Əliyevin yorulmaq bilməyən fəaliyyəti və yürütdüyü müdrik, uzaqgörən dil siyasəti ilə bağlıdır.”
Ulu Öndərin Azərbaycana birinci rəhbərliyi dövründə respublikamızın 1978-ci ildə qəbul olunmuş
Konstitusiyasına Azərbaycan dilinin dövlət dili statusu barədə 73-cü maddənin daxil edilməsi də görkəmli dövlət
xadimi Heydər Əliyevin böyük qətiyyəti sayəsində gerçəkləşmişdi. Ümummilli Liderimiz sonralar o dövrü belə
xatırlayırdı: “Yadımdadır, 1978-ci ildə biz Azərbaycanın Konstitusiyasına Azərbaycan dilinin dövlət dili olması
haqqında maddə daxil edəndə Moskvadan ... nə qədər təzyiqlər göstərildi. Ancaq biz bu təzyiqlərə dözdük.” Hələ
o zaman Azərbaycan dili üzrə ali məktəb dərsliyinə respublika Dövlət Mükafatının verilməsi də Ulu Öndərin ana
dilimizə tükənməz sevgisinin, ehtiramının və diqqətinin möhtəşəm ifadəsi kimi böyük dəyərə malikdir.
Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini qazandıqdan sonra dil məsələsi yenidən gündəmə gəldi.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin şəxsi təşəbbüsü ilə 31 oktyabr-11 noyabr 1995-ci il tarixləri arasında dövlət
dili məsələsi Milli Məclisdə müzakirə olundu və yekdilliklə müstəqil Azərbaycan Respublikasının dövlət dili
Azərbaycan dili qəbul edildi. Beləliklə, 12 noyabr 1995-ci ildə qəbul olunan Azərbaycan Respublikasının yeni
Konstitusiyasının 21-ci maddəsi Azərbaycan dilini Azərbaycan Respublikasının dövlət dili elan etdi. Bütün
bunlarla yanaşı, Ümummilli Lider doğma dilimizi daha yüksək zirvələrə qaldırmaq məqsədilə digər çoxsaylı
tədbirlər həyata keçirdi.
Ulu Öndərin 18 iyun 2001-ci ildə imzaladığı “Azərbaycan dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında”
və “Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi haqqında” 2001-ci il 9 avqust tarixli fərmanları
bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, bu fərmanlardan irəli gələn tələblərə uyğun olaraq ölkə
ərazisində yaşayan hər kəs, bütün Azərbaycan vətəndaşları doğma dilimizi öyrənməli, bütün dövlət sənədləri bu
dildə aparılmalıdır. Bundan başqa, 2 yanvar 2003-cü ildə “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanunu”nun qəbul edilməsi dilimizin inkişaf etdirilməsi istiqamətində Ümummilli
Liderimizin atdığı tarixi addımlardan biridir. Bu qanunla idarə, müəssisə və təşkilat adları lövhələrdə ilk növbədə
ana dilimizdə, sonra xarici dildə yazılmalıdır. Bu isə Azərbaycan dilinin yüksəlişi, tərəqqisi yolunda daha bir
yenilik idi.
Dahi rəhbərin dilimiz haqqındakı yüksək fikirlərinə onun gənclərlə, xüsusilə tələbələrlə görüşlərindəki
çıxışlarında tez-tez rast gəlirik. Tələbələrlə görüşlərinin birində ulu öndər Heydər Əliyev demişdir: “Mənim
şəxsən arzum budur ki, hər bir azərbaycanlı çox dil bilsin. Ancaq birinci növbədə öz ana dilini - dövlət dilini yaxşı
bilsin. Bizim gözəl, zəngin, cazibədar dilimiz var və onu heç bir şeyə dəyişmək olmaz.”
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Hər bir xalqın milli varlığının təcəssümü, daşıyıcısı olan doğma dilin tərəqqisinin, statusunun, işlənmə
dairəsinin yüksək səviyyədə təsbit olunması müstəqil dövlət quruculuğu prosesində, milli-mənəvi həmrəyliyin
təmin edilməsində ən vacib faktorlardan biridir. “Ana dilimiz müstəqil Azərbaycanın, Azərbaycan xalqının ən
böyük milli sərvətidir” deyən Ulu Öndərin azərbaycançılıq təlimində ana dilinin roluna verilən aşağıdakı qiymət,
irəli sürülən dəyərli tövsiyələr bu baxımdan xarakterikdir: “Hər bir Azərbaycan gənci... birinci növbədə, gərək öz
dilini, ana dilini bilsin...Bu, ölkənin dövlət dilidir və gənc bu dildə təhsil alsın, bu dildə yazsın, bu dildə oxusun.
Məhz bu dildə Azərbaycan xalqının zəngin tarixini, mədəniyyətini, əsrlər boyu yaranmış böyük irsini öyrənə
bilsin.”
Dilimizin inkişafı, sürətli tərəqqisi istiqamətində dünya şöhrətli siyasətçi, ulu öndər Heydər Əliyevin həyata
keçirdiyi işləri sadalamaqla bitməz. Lakin bu yazıda biz görülən işlərə çox qısa nəzər saldıq. Deyilənlər bir daha
göstərir ki, XX yüzilliyin ikinci yarısında və əsrimizin əvvəllərində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin intellekti,
uzaqgörən siyasəti, dönməz fəaliyyəti sayəsində ana dilimizin hərtərəfli inkişafı və dövlət dili statusu təmin
edilmişdir.
Bu gün müstəqil Azərbaycanda bütün digər sahələrdə olduğu kimi, ana dilimizin saflığının qorunması, daha
da inkişaf etdirilməsi istiqamətində də Ulu Öndərin siyasi kursu hərtərəfli şəkildə və yüksək səviyyədə davam
etdirilir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Azərbaycan dilinin qloballaşma
şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı haqqında”
2012-ci il 23 may tarixli, “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun madditexniki bazasının gücləndirilməsi haqqında” 2012-ci il 29 may tarixli, “Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində
zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi
haqqında” 2013-cü il 9 aprel tarixli, “Azərbaycan dilinin elektron məkanda daha geniş istifadəsinin təmin edilməsi
ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” 2018-ci il 17 iyul tarixli sərəncamları, “Azərbaycan dilinin saflığının
qorunması və dövlət dilindən istifadənin daha da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” 2018-ci il 1
noyabr tarixli Fərmanı, həmçinin “Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya
Komissiyası haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2012-ci il 26 noyabr tarixli Qərarı ana dilinə dövlət qayğısının artırılması, dilçilik sahəsində fundamental və tətbiqi
araşdırmaların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün əlverişli şərait yaratmışdır.
Biz inanırıq ki, yetişən gənc nəslin və ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqının bacarıq və iradəsi ilə dilimiz daha
da inkişaf edib zənginləşəcək və bütün dünyada beynəlxalq danışıq dilinə çevriləcəkdir.
İki sahil. - 2020.- 7 may. - № 77. - S. 3.
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Heydər Əliyev: Xalqın, Vətənin taleyi hər bir insanın taleyinə çevrilməlidir
“Həyatımın sonuna qədər xalqıma sədaqətlə xidmət edəcək və bütün fəaliyyətimi Azərbaycan
Respublikasının gələcək inkişafına sərf edəcəyəm.
Heydər ƏLİYEV
Ümummilli lider
“Heydər Əliyevin siyasəti yaşayır, onun ideyaları, fəlsəfəsi,
yaratdığı müasir Azərbayacan yaşayır və onun yolu ilə inkişaf edir”.

ideologiyası yaşayır,

qurduğu,

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Xanlar VƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Hərbi prokuroru, ədliyyə general-leytenantı, Əməkdar hüquqşünas,
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru
Zəngin və mənalı həyat yolu
Tanrı verən ömrü hər kəs bir cür, kimi özü üçün, kimi doğmaları və əzizləri üçün, kimi isə milləti, xalqı,
Vətəni və dövləti üçün yaşayır. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev öz mənalı və zəngin
ömrünü, bütövlükdə, millətinə, xalqına, Vətəninə və dövlətinə həsr etmişdir. Millətini canından artıq sevən ulu
öndərə olan sonsuz xalq məhəbbətinin sirri də məhz elə budur. Viktor Hüqo demişdir: “Əsl insanın vəzifəsinin
yarısı Vətənə, digər yarısı da xalqa xidmət etməkdən ibarətdir”. Tükənməz millət sevgisinin nəticəsidir ki,
müstəsna xidmətləri ilə Azərbaycanın taleyində misilsiz rolu olan, müstəqilliyimizin müəllifi və müasir
dövlətimizin memarı, ölkəmizi sürətli inkişaf yoluna çıxarmaqla dünya birliyinə qovuşdurmuş dünya şöhrətli
nəhəng siyasətçi – Heydər Əliyevin doğum günü hər il respublikamızda, eləcə də onun hüdudlarından çox-çox
uzaqlarda böyük təntənə ilə qeyd olunur, əbədiyaşar liderimizin parlaq xatirəsi dərin ehtiramla yad edilir.
1923-cü il mayın 10-da dünyaya gələn Heydər Əliyev hələ uşaq vaxtlarından fitri istedadı, bacarığı, təhsilə
olan marağı, davranışı, yeniyetmə dövründən isə nəzəri bilikləri, aydın nitqi, cəsarəti ilə həmyaşıdlarından
seçilməklə bərabər, həyata baxışı, milli-mənəvi dəyərlərə bağlılığı, vətənpərvərliyi və digər qeyri-adi müsbət
cəhətləri ilə diqqət cəlb edirdi. Eyni zamanda, o, istiqanlılığı, səmimiliyi, mehribanlığı, dürüstlüyü, dəqiqliyi və
digər məziyyətləri ilə onu tanıyan hər bir kəsin rəğbətini qazanırdı. Bütün bu yüksək insani keyfiyyətlər Heydər
Əliyevi elə gənc yaşlarından kamil insan, dəyərli vətəndaş, ziyalı, bir sözlə, əsl şəxsiyyət kimi formalaşdırır və
onun cəmiyyətdəki rolu getdikcə daha da artırdı. Cavan olmasına rəğmən, həyatın gərdişini dərindən dərk edən
Heydər Əliyev 1944-cü ildə bir çox insanın arzusunda olduğu, fəqət hər insanın müvəffəq ola bilmədiyi, yalnız
hərtərəfli püxtələşmiş şəxslərin əldə edə biləcəyi uğura imza atmaqla dövlət təhlükəsizliyi orqanlarına qulluğa
qəbul olunur və dəyərli ömrünün 25 ilini həmin orqanda ləyaqətlə xidmət keçir. Zəngin elmi, geniş dünyagörüşü,
yüksək mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri, peşə biliklərini mükəmməl qavraması, təşəbbüskarlığı, mübarizliyi,
fenomenal yaddaşı, işə vicdanlı münasibəti, nümunəvi xidməti, prinsipiallığı və mahir idarəçilik qabiliyyəti
Heydər Əliyevin uğurlarının davamlılığını şərtləndirir, müxtəlif mükafatlarla təltif olunan, eləcə də ardıcıl olaraq
vəzifədə irəli çəkilən ulu öndər 1967-ci ildə Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi
Komitəsinin sədri vəzifəsinə qədər yüksəlir və elə həmin ildə də ona general-mayor ali hərbi rütbəsi verilir.
Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri vəzifəsinə ilk dəfə olaraq azərbaycanlının təyin edilməsi, bu
orqanın tarixində yeni bir mərhələnin başlanğıcı idi. Heydər Əliyevin bu vəzifəyə gəlişi hər şeydən əvvəl
Azərbaycan SSR DTK-nın uğuru idi, çünki artıq bu orqana səriştəli, təcrübəli və peşəkar əks-kəşfiyyatçı,
təhlükəsizlik sisteminin daxili iş mexanizmini, əməliyyat heyətinin qarşısında duran vəzifələri dərindən bilən, ən
başlıcası isə xalqının milli maraqlarının təminatçısı olan azərbaycanlı rəhbərlik etməyə başladı. Sirr deyil ki, XX
əsrin 20-30-cu illərində qeyri millətlərin antiazərbaycan mövqeli nümayəndələrinin və ermənilərin kök saldığı,
xalqımıza qarşı qanlı repressiyalar hazırlayıb həyata keçirmiş dövlət təhlükəsizlik orqanlarının millətimizin
düşmənlərindən təmizlənməsi və milliləşdirilməsi kimi son dərəcə çətin və şərəfli missiyaya ilk dəfə hələ sovet
rejiminin ən qüdrətli vaxtlarında məhz Heydər Əliyev başlamışdır. Milli kökə və yaddaşa bağlı olan ümummilli
lider 50-ci ildən başladığı azərbaycanlılaşdırma prosesini yeni səlahiyyətləri çərçivəsində daha da inkişaf etdirdi.
Məhz onun səyi nəticəsində təhlükəsizlik orqanlarında azərbaycanlı kadrların sayı xeyli artdı. Bununla da, Heydər
Əliyev milli əhval-ruhiyyəli və vətənpərvər ziyalı kadrları Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə qulluğa qəbul
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etdirməklə, həm onları layiq olduqları işlə təmin edir, həm orqanı milliləşdirir, həm də əsassız təqiblərə və
repressiyalara məruz qalmış xalqımızın qeyrətli övladlarını onlara qarşı gözlənilən təhdidlərdən qorumaqla
növbəti təhlükələrin qarşısını alırdı. Həmçinin gələcək müstəqil Azərbaycanın milli kadr potensialının
formalaşmasına zəmin yaradırdı. Beləliklə, Heydər Əliyevin DTK-da rəhbər vəzifələrdə çalışdığı müddətdə milli
şüurun oyanması istiqamətində əməli addımlar atılmaqla milliləşmə prosesinin əsası qoyuldu. Eyni zamanda,
repressiyalara məruz qalan azərbaycanlıların reabilitasiyasına şərait yaradıldı, repressiya qurbanlarının ailə
üzvlərinə olan ögey münasibət aradan qaldırıldı və onlar müvafiq işlərlə təmin olundu. Azərbaycanın milli
ziyalıları və dissidentlər imperiyanın növbəti təzyiqlərindən yaxa qurtardı. Göründüyü kimi, təhlükəsizlik
orqanlarında işlədiyi dövrdə də ulu öndərin Vətən və xalq qarşısındakı xidmətləri müstəsna əhəmiyyət kəsb
etmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, təhlükəsizlik orqanlarında işlədiyi müddətdə tale onu bir neçə sınağa, o
cümlədən şəxsi həyatı ilə bağlı da çətin sınağa çəkmişdir. Bütün sınaqlardan yüksək məharətlə “üzü ağ” çıxan
müdrik insan bu sınaqdan da “alnı açıq” çıxmışdır. Ailənin milli-mənəvi dəyərlər sistemində xüsusi əhəmiyyət
kəsb etdiyini və dövlətdəki mühüm rolunu hər zaman vurğulayan, həmçinin onu cəmiyyətin özəyi, ülvi və
müqəddəs hisslərin təcəssümü, xalqın mənəvi kamillik səviyyəsinin, milli genefondun saflığının qorunmasının
əsas vasitələrindən biri kimi qiymətləndirən, eyni zamanda, təhlükəsizlik orqanlarında ləyaqətlə qulluq keçməklə
işinə çox bağlı olan Heydər Əliyev dilemma qarşısında qalmışdır. Məhəbbəti uğrunda əzmlə mübarizə aparmaqla
sevgisinə qovuşmaq, qəlbinə yaxın bir insanla ailə həyatı qurmaq, ən əsası, əhdinə sadiq olmaq üçün çalışdığı
Dövlət Təhlükəsizlik Orqanlarının rəhbərliyinin mövqeyinə qarşı çıxmaqdan, buna görə hətta tutduğu vəzifəni
itirməklə gələcək karyerasını təhlükəyə atmaqdan belə çəkinməyən cəsarətli insan öz haqlı inadından dönmədi və
onun Zərifə xanım ilə ailə qurmasına heç kim və heç nə mane ola bilmədi. Bununla da o, mənəviyyat tariximizdə
gələcək nəsillərə örnək ola biləcək məhəbbət dastanı yarada bildi. Buna görə də, Heydər Əliyevin möhkəm mənəvi
təməl və ülvi niyyətlər, saf hisslər üzərində yaratdığı ailə modelinə bu gün Azərbaycanda yeni qurulan ailələr
böyük rəğbətlə istinad edir. Yeri gəlmişkən, mərhum akademik Zərifə xanım Əliyevanın həyat fəlsəfəsi, zəngin
mənəvi dünyası, oftalmologiya elminin inkişafındakı misilsiz xidmətləri xüsusi vurğulanmalıdır. Zərifə xanımın
tibbi, elmi və pedaqoji fəaliyyəti, saf və təvazökar insan kimi yaşadığı mənalı ömrü, keçdiyi şərəfli həyat yolu hər
bir ziyalı, həkim və müəllim üçün mənəviyyat məktəbi, kamillik nümunəsidir.
Sarsılmaz istiqlal və istiqbalın başlanğıcı
Ötən əsrin 60-cı illərinin əvvəllərində Azərbaycanın əksər göstəriciləri aşağı, həmçinin sənaye potensialı
zəif olduğu üçün ölkəmiz Sovet İttifaqında geridə qalmış kənd təsərrüfatı respublikası kimi tanınırdı. Azərbaycanı
böhran vəziyyətindən çıxarmaq üçün xalqa əsl rəhbər ola biləcək şəxsiyyətə böyük ehtiyac duyulurdu. 14 iyul
1969-cu il tarixdə Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev ilk gündən hər cür ideoloji-siyasi və
digər maneələrə sinə gərərək, Azərbaycan xalqının milli özünüdərki üçün bütün mümkün tədbirləri həyata
keçirməyə başladı. Xalqın şanlı keçmişini, soykökünü qaytarmaq, milli adət-ənənələrini yaşatmaq, habelə zəngin
mədəniyyətini, incəsənətini, eləcə də ana dilini inkişaf etdirmək üçün ölçüyəsığmaz işlər görən böyük şəxsiyyət
ictimai şüurdakı qorxunu, tərəddüdü aradan qaldırmağa, cəmiyyəti bütün sahələr üzrə inkişafa ruhlandırmağa,
azərbaycançılıq məfkurəsinin rejimin ideoloji repressiya maşınında boğulmasının qarşısını qətiyyətlə almağa
müvəffəq oldu. Bununla da, Heydər Əliyev xalqımızın milli mənlik şüurunun alovlanmasına təkan verməklə,
məqsədyönlü tədbirlər, hərtərəfli islahatlar həyata keçirərək respublikamızı qısa müddətdə sürətlə inkişaf etdirdi
və bütün bunların nəticəsində Azərbaycan geridə qalmış kənd təsərrüfatı respublikasından aqrar-sənaye
respublikasına çevrilərək, bir çox cəhətdən özünü təmin edən və ümumittifaq büdcəsinə töhfələr verən iki
respublikadan biri olmaqla Sovet İttifaqında ön sıraya keçərək öz layiqli yerini tutdu. Azərbaycan inkişaf edib
yüksəldikcə, onun rəhbərinin nüfuzu da artırdı. Bu isə tarixi düşmənlərimiz olan erməniləri narahat edirdi. 1982ci ildə ulu öndərimizin ittifaq rəhbərliyinin ən yüksək pillələrindən birinə–SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci
müavini vəzifəsinə irəli çəkilməsi və Mərkəzi Komitənin Siyasi Bürosuna üzv seçilməsi isə ermənilərin daha ciddi
narahatlığına səbəb oldu. Yeni vəzifənin də öhdəsindən xüsusi peşəkarlıqla gələn müdrik rəhbər Heydər Əliyevin
uğurları ölkə rəhbərliyinin yüksək eşalonunda əyləşənlərin də ona qarşı qısqanclıq hisslərini gücləndirir və bu
ermənipərəst Qorbaçovun hakimiyyətə gəlişindən sonra daha qabarıq nəzərə çarpırdı. Yaranmış fürsətdən istifadə
edən ermənilər onun vəzifədən uzaqlaşdırılması planını işə salaraq, bu prosesə dünyada məşhur olan erməni
lobbisini də cəlb edir. Vətəni Azərbaycanda da vaxtilə dəstək olduğu bəzi qüvvələrin ona qarşı çıxması isə Heydər
Əliyevə mənən təsir edirdi. Sadalanan səbəblərdən o, 1987-ci ilin oktyabrında vəzifədən istefa verməyə məcbur
oldu. Bundan sonra, Vətənin və xalqın məşəqqətli günləri başladı. Əvəlcə, Azərbaycanın əzəli torpağı olan Dağlıq
Qarabağı Ermənistana birləşdirmək ideyası meydana atıldı ki, bu da xalqımızın soyqırımı və torpaqlarımızın işğal
edilməsi ilə nəticələndi, bir müddət sonra isə “Qanlı Yanvar” qırğını baş verdi. Sözsüz ki, o zaman Heydər Əliyev
hakimiyyətdə olsaydı, bu hadisələrin heç biri baş verməzdi. Məlumdur ki, o vaxta qədər Heydər Əliyevin yenidən
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fəal siyasətlə məşğul olmaq niyyəti yox idi. Buna baxmayaraq, ümummilli lider baş verənlərə biganə qala
bilməzdi. Odur ki, “Xalqın, Vətənin taleyi hər bir insanın taleyinə çevrilməlidir”-deyən ulu öndər şəxsi həyatı da
daxil olmaqla, hər bir təhlükəni gözaltına alaraq, heç nədən və heç kəsdən çəkinmədən 1990-cı ilin sərt qış
günlərinin birində oğlu İlham Əliyevlə birlikdə Azərbaycanın Moskvadakı Daimi Nümayəndəliyinə gələrək,
respublikada “20 Yanvar” faciəsini törətmiş Sovet İttifaqı rəhbərliyini kəskin şəkildə ittiham edən son dərəcə
cəsarətli və qətiyyətli bəyanatla çıxış etməklə, hər zaman Azərbaycan xalqının yanında olduğunu bir daha sübut
etdi. Bu, yeni tarixi epoxanın başlanğıcında Heydər Əliyevin müstəqillik uğrundakı mübarizəsinin rəmzi olmaqla
çox böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Təbii olaraq bundan sonra ona qarşı təzyiqlər və təxribatlar kampaniyası geniş
vüsət aldı və həmin kampaniya daxilində hətta onu həbs etmək belə istədilər. Bütün bunlara baxmayaraq, yenə
doğma Vətəninə qayıdan Heydər Əliyevə Bakıda yaşamağa imkan verilmədiyi üçün doğulub boya-başa çatdığı
Naxçıvana qayıtdı və orada xalq onu, o, isə xalqını qorudu. Qeyd olunmalıdır ki, həmin vaxt ermənilərin məkirli
niyyəti, həmçinin Naxçıvanın da işğalına yönəlsə də, Heydər Əliyev buna imkan vermədi və eyni zamanda,
müstəqilliyin əldə edilməsi üçün həlledici addımlar atmağa başladı. Məhz onun təşəbbüsü ilə ilk dəfə olaraq
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağı dövlət bayrağı elan edildi və Azərbaycanın Ali Sovetinə bu bayrağın
dövlət bayrağı kimi qəbul edilməsi barədə vəsatət göndərildi. Bununla yanaşı, Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist
Respublikasının adından “Sovet Sosialist” sözləri çıxarıldı. Göründüyü kimi, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə
gedən yol müdrik liderin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Naxçıvandan başlamışdır. Hadisələrin məntiqi davamı olaraq,
1992-ci ilin noyabrında bilavasitə onun liderliyi ilə siyasi platforması Azərbaycanın parlaq gələcəyindən xəbər
verən Yeni Azərbaycan Partiyası yaradıldı. Müxalifət partiyası kimi yaradılmış partiyanın siyasi arenaya gəlməsi
Azərbaycanda bütün məsələlərin demokratik və sivil qaydada həll edilməsi üçün xüsusi əhəmiyyətə malik olan
çox mühüm bir hadisə idi. Hazırda nəinki Azərbaycanda, eləcə də cənubi Qafqazda ən böyük partiya olan Yeni
Azərbaycan Partiyası öz düzgün fəaliyyəti, bilavasitə xalqa və milli maraqlara xidməti sayəsində qısa zaman
kəsiyində, 1993-cü ildə iqtidar partiyasına çevrildi.
SSRİ-nin süqutu ilə əlaqədar yaranmış tarixi şəraiti düzgün qiymətləndirməklə, vəziyyətdən bəhrələnən
xalqımız ötən əsrin sonlarında ikinci dəfə öz müstəqilliyinə qovuşsa da, AXC-Müsavat iqtidarı təmsilçilərinin
ambisiyaları və səriştəsizlikləri çox qısa müddətdə müstəqilliyimizi uçurumun kənarına gətirib çıxartdı.
Müstəqilliyimizin ilk illərində siyasi çəkişmələr ölkə həyatını iflic edir, müharibə aparan, işğala məruz qalan
dövlətdə vahid komandanlığa tabe olan ordu olmadığından silahlı qüvvələr ayrı-ayrı şəxslərin əlində alətə çevrilir,
iqtisadiyyat tənəzzülə uğrayır, respublikada vətəndaş həmrəyliyi pozulur, hətta ölkədə “qardaş qanı” axıdılır və
vəziyyət ikinci dəfə qazanılan müstəqilliyin də tarixə qovuşması təhlükəsi həddinə çatır. Həmin dövrdə bir
tərəfdən ölkədə yaranmış özbaşınalıq, anarxiya, xaos, hakimiyyət zəifliyi, xalq ilə iqtidar arasında yaranmış
uçurum, digər tərəfdən isə Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız iddialarının reallaşdırılması ölkəmiz üçün
ciddi çətinliklər yaradırdı. Nicatın yalnız onda olduğuna əmin olan Azərbaycan xalqı növbəti dəfə doğru seçim
edərək, öz sınanmış rəhbərinə üz tutaraq, Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsini israrla tələb etdi. Azərbaycanı
və xalqını canından çox sevən ulu öndər bu anda başqa seçim edə bilməzdi. Ona görə də o, heç bir təhlükəyə
məhəl qoymadan xalqın çağırışını qəbul edərək, 9 iyun 1993-cü il tarixdə Naxçıvandan Bakıya gəlir və iyunun
15-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Sədri seçilir. Bu böyük qayıdışından sonra ölkəni dərin böhrandan,
əslində, dövlətçiliyi süquta uğramaqdan və müstəqilliyimizi itirmək təhlükəsindən xilas etmək üçün qısa müddət
ərzində respublika ərazisinə səpələnmiş silahlı cinayətkar dəstələr zərərsizləşdirilir, vətəndaş müharibəsinin
qarşısı alınır, separatçı meyillərə son qoyulur, ictimai-siyasi sabitlik bərqərar edilir ki, bütün bunlar hərtərəfli
islahatların başlanmasına zəmin yaradır. İndi sağlam düşüncəli hər bir Azərbaycan vətəndaşı çox yaxşı dərk edir
ki, ölkəmizin müasir tarixinin həlledici dönüş nöqtəsi hesab edilən həmin zamanda ulu öndər Heydər Əliyev
xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə gəlməsəydi, nəinki bugünki qüdrətli Azərbaycan olmazdı, ümumiyyətlə, onun
mövcudluğu şübhə altına düşə bilərdi.
Güclü iqtisadiyyat qüdrətli dövləti şərtləndirir
Fəxrlə deyə bilərik ki, müasir şəraitdə dövlət müstəqilliyimiz üçün vacib olan iqtisadi potensialımızın əsası
Heydər Əliyevin Azərbaycana birinci dəfə rəhbərlik etdiyi ötən əsrin 70–80-ci illərində qoyulmuşdur. Dahi
rəhbərin müəyyən etdiyi bütün sahələrdə islahatlar aparmaq yolu ilə ölkə iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək və
mövcud iqtisadi potensialdan istifadənin səmərəsini artırmaqla onu xalqın bütün təbəqələrinin həyat tərzinin
yaxşılaşdırılmasına yönəltmək kimi bir-birini tamamlayan iki istiqamət ölkənin müasir inkişaf gerçəkliyinin
obyektiv nəzəri-praktiki təməli olmaqla, Vətənimizin gələcək tərəqqisinə böyük təkan verdi. İslahatların yüksək
peşəkarlıqla aparılması, sözsüz ki, Heydər Əliyev dühasının bəhrəsi idi. Heydər Əliyev yeni iqtisadi sistemə
keçidin inkişaf üçün vacibliyi prinsipini irəli sürməklə yanaşı, eyni zamanda, keçid prosesində əhalinin sosial
maraqlarının təminatını, xüsusən, aztəminatlı insanların sosial müdafiəsini, iqtisadi potensialın, ilk növbədə,
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xalqın rifahına yönəldilməsini dövlət qarşısında strateji vəzifələrdən biri kimi müəyyən edirdi. Heydər Əliyevin
strategiyasında bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində aparılan islahatların əhalinin rifahına mənfi təsirinin son
dərəcə azaldılması və köklü iqtisadi islahatlar şəraitində etibarlı sosial müdafiə sisteminin qurulması prioritet
istiqamətlərdən idi. Müstəqil şəraitdə, heç kimə ümid bəsləmədən iqtisadiyyatımızı düzgün inkişaf etdirməyi, öz
sərvətlərimizdən səmərəli istifadə etməklə dövlətçiliyimizi möhkəmləndirməyi, təkcə siyasi-mənəvi deyil, həm
də maddi nəticələr əldə etməklə insanların həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmağı əsas şərt hesab edən Heydər Əliyev
deyirdi: “Müstəqillik ona görədir ki, biz öz taleyimizin sahibi olaq, öz sərvətlərimizə yiyələnək və bu sərvətlərdən
istifadə edərək xalqımızın daha yaxşı yaşamasına nail olaq”. Azərbaycanın son inkişaf tarixi bariz şəkildə göstərir
ki, Heydər Əliyevin məntiqi “müstəqillik-iqtisadiyyat” dialektikası öz dərinliyi, yeniliyi və konkretliyi ilə hər
zaman aktualdır.
Mövcud imkanlardan, o cümlədən təbii sərvətlərdən və iqtisadi potensialdan səmərəli istifadə etmək üçün
hər gün, hər ay, hər rüb və hər il yorulmadan çalışmağın zəruri olduğunu bildirən Heydər Əliyev, bunu
iqtisadiyyatın inkişafı, nəticədə, ölkəmizin qüdrətlənməsinin və vətəndaşlarımızın rifahının yüksəldilməsinin
əsası kimi qiymətləndirirdi. Dünya təcrübəsi də təsdiq edir ki, islahatların müvəffəqiyyəti düşünülmüş,
əsaslandırılmış strategiya və taktikadan başqa, bir çox sosial-siyasi və ideoloji amillərdən də asılıdır. Ümummilli
liderin hakimiyyətə qayıdışından sonra Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin bərqərar olunması iqtisadi inkişafın
davamlılığına və yeni hədəflərə rəvac verməklə yanaşı, tərəfdaşlar qazanılmasına da zəmin yaratdı. Məlum olduğu
kimi, ulu öndərin ikinci dəfə respublikamıza rəhbərliyinin ilk illərində ölkəmiz vətəndaş müharibəsindən yenicə
qurtulduğu, atəşkəs rejimini təzəcə əldə etdiyi üçün, həmin dövrdə investorları Azərbaycana sərmayə qoymaq
üçün həvəsləndirmək, onların etimadını qazanmaq həddindən artıq çətin, demək olar ki, mümkünsüz bir məsələ
idi. Bununla belə, peşəkar siyasətçi 1994-cü ilin sentyabr ayında ölkəmizin qüdrətlənməsində mühüm əhəmiyyəti
olan, Azərbaycanın Dövlət Neft Şirkəti ilə dünyanın 11 böyük neft şirkəti arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan
sektorundakı “Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqlarının istifadə edilməsi barədə “Əsrin müqaviləsi” kimi möhtəşəm bir
müqavilənin bağlanılmasına nail oldu. Sözsüz ki, Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına çıxmasında müstəsna
rolu olan Bakı-Tibilisi-Ceyhan neft kəmərinin təməlinin qoyulması, Azərbaycanı dünyada böyük qaz potensialına
malik olan bir dövlət kimi tanıdan “Şahdəniz” layihəsinin reallaşması da bu böyük şəxsiyyətin misilsiz
xidmətlərinin nəticəsi idi. Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, türk dünyasının bir-biri ilə, o cümlədən bütün dünya
ilə birləşdirilməsinə xidmət edən tarixi “İpək Yolu” layihəsinin də ərsəyə gəlməsində Heydər Əliyevin təşəbbüsü
ilə görülən işlər müstəsna əhəmiyyət kəsb etmişdir. Əsas məqsədi Orta Asiya və Qafqaz ölkələrinin dünya
iqtisadiyyatına fəal qoşulmasını təmin etməkdən ibarət olan bu böyük layihənin reallaşdırılmasında Bakı-TbilisiCeyhan boru xəttinin müstəsna əhəmiyyətini dərk edən Heydər Əliyev bütün qüvvəsini əvvəlcə həmin xətt
layihəsinin, sonra isə digər mühüm layihələrin reallaşdırılmasına yönəltmişdir. Tarix onun növbəti
uzaqgörənliyini təsdiq etdi və göstərdi ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru xəttinin, Şərq-Qərb nəqliyyat
dəhlizinin, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun inşası və qədim “İpək Yolu”nun bərpası Heydər Əliyevin
Azərbaycan iqtisadiyyatının qüdrətlənməsinə yönələn müdrik siyasəti olmaqla bərabər, həm də türk dünyasının
birləşdirilməsinə xidmət edirdi.
Ulu öndərin sürətli iqtisadi inkişaf konsepsiyasını uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə Azərbaycanda nəhəng transmilli energetika və nəqliyyat layihələri həyata keçirilmiş, həmçinin
iqtisadiyyatımızın daha da güclənməsinə xidmət edən digər əhəmiyyətli işlər görülmüş, sürətli tərəqqinin
davamlılığı təmin olunmuşdur. 2006-cı ildə Xəzər və Aralıq dənizlərini birləşdirən Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas
ixrac neft kəməri, 2007-ci ildə Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz kəməri istifadəyə verilmişdir. Bundan başqa, 20
sentyabr 2014-cü il tarixdə Avropanın enerji təhlükəsizliyinin, həmçinin Azərbaycanın perspektiv inkişafının və
iqtisadi maraqlarının təmin edilməsində mühüm rol oynayacaq Cənub Qaz Dəhlizinin təməli qoyulmuş, 2018-ci
ilin may ayının 29-da Cənub Qaz Dəhlizinin, iyun ayının 12-də isə onun tərkib hissəsi olan TANAP boru
kəmərinin Bakıda rəsmi açılış mərasimləri keçirilmişdir. Qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycandan Avropa bazarlarına
təbii qazı ixrac etmək üçün ən qısa və birbaşa yol kimi seçilmiş TAP layihəsinin icrası istiqamətində zəruri işlərin
görülməsi isə sürətlə davam etdirilmişdir. Bundan əlavə, 20 sentyabr 1994-cü il tarixdə Bakıda imzalanmış “Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən “Azəri”, “Çıraq” yataqlarının və “Günəşli” yatağının dərinlikdə
yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Saziş”in müddəti 2017-ci ilin sentyabr
ayının 14-də ölkəmiz üçün daha əlverişli yeni şərtlərlə 2050-ci ilə qədər uzadılmış, bu isə Azərbaycanda bundan
sonra da uzun illər neftin hasilat səviyyəsinin sabit qalmasına, neft sektoruna xarici investisiya qoyuluşunun təmin
olunmasına rəvac vermişdir. Vurğulanmalıdır ki, liderimiz cənab İlham Əliyevin yürütdüyü son dərəcə təmkinli,
səbirli, balanslaşdırılmış siyasət 12 avqust 2018-ci il tarixdə Qazaxıstanın Aktau şəhərində 5 Xəzəryanı dövlət
başçılarının iştirakı ilə tarixi Aktau Konvensiyasının imzalanması ilə nəticələnmiş, bununla da 1996-cı ildən
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davam edən Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı 22 illik danışıqlar milli maraqlarımızı qane edən sonluqla bitmiş və
Xəzərin hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsi birdəfəlik həll edilmişdir. 2018-ci ilin oktyabr ayının 19-da
Azərbaycan–Türkiyə qardaşlığının təzahürü olaraq birgə səylərlə reallaşdırılan, hər iki ölkənin iqtisadi inkişafına,
bütövlükdə, regionun tərəqqisinə böyük töhfə olan “STAR” neft emalı zavodunun açılışı da neft strategiyasının
uğurlarından olmuşdur. Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Avropa və Asiyanı birləşdirən Şərq-Qərb və
Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılması istiqamətində də müstəsna əhəmiyyətli işlər
görülmüşdür. Belə ki, təməli 2007-ci ildə qoyulmuş Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolunun 2017-ci il oktyabrın 30-da
Bakıda rəsmi açılışı olmuş, 2018-ci il sentyabrın 18-də yeni Ələt-Astara-İran İslam Respublikası magistral
avtomobil yolunun istifadəyə verilməsi ilə Azərbaycan ərazisində “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizi layihəsinin
reallaşması üçün işlər başa çatdırılmışdır. Sözsüz ki, bu uğurları iqtisadi islahatların siyasi islahatlarla paralel
şəkildə və yüksək peşəkarlıqla aparılması şərtləndirmişdir.
Rəşadətli Silahlı Qüvvələr müstəqilliyin zəmanətidir
Ümummilli liderin zəngin və çoxşaxəli fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərindən birini də Azərbaycanın
təhlükəsiz gələcəyinə təminat, müstəqilliyinə zəmanət verən ordu quruculuğu təşkil edirdi. Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin süqutundan sonra ölkəmizdə bu sahədə yaranmış tənəzzül, ulu öndərin birinci dəfə hakimiyyətə
gəlişindən sonra aradan qaldırıldı. Azərbaycanda SSRİ müdafiə sənayesinin on bir böyük zavodunun tikilməsi,
bu zavodlarda o dövrün ən müasir texnologiyalarının tətbiq olunması Azərbaycan Respublikasının müdafiə
sənayesi istehsalında keyfiyyətli məhsulların həcmini dəfələrlə artırırdı ki, bu da müstəqilliyə doğru gedən yolda
vacib amillərdən idi. Bununla yanaşı, milli hərbi kadrların hazırlanması prosesi də vüsət aldı. Müxtəlif sahələrdə,
o cümlədən, hərbi sahədə ixtisaslı milli mütəxəssislərin hazırlanması istiqamətində Heydər Əliyevin gördüyü
böyük işlər bu müdrik şəxsiyyətin uzaqgörənliyinin parlaq sübutu idi. Ordu qururculuğunda keyfiyyətli hərbi
təhsilin formalaşdırılmasının və ixtisaslı gənc hərbi kadrların hazırlanmasının son dərəcə strateji əhəmiyyətli
məsələ olduğunu hər zaman vurğulayan ulu öndər, bu sahəni də daim diqqət mərkəzində saxlayırdı. Qeyd olunan
məsələnin vacibliyini nəzərə alan ümummilli lider Heydər Əliyev hələ sovetlər dönəmində, SSRİ-nin iflas
təhlükəsi heç kimin ağılına gəlmədiyi bir vaxtda milli kadrların, xüsusilə peşəkar hərbçilərin hazırlanması
istiqamətində misilsiz işlər görürdü. Belə ki, o, azərbaycanlı gənclərin hərtərəfli formalaşması üçün onların ali
təhsil, o cümlədən, xaricdə təhsil almalarına xüsusi önəm verməklə yüzlərlə şəxsin müxtəlif dövlətlərin ali təhsil
müəsissələrində, həmçinin ali hərbi məktəblərində təhsil almaları istiqamətində əməli tədbirlər həyata keçirirdi.
Bununla da, ümummilli liderin şəxsi müdaxiləsi və qayğısı ilə ötən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq ali hərbi
məktəblərə qəbul olunan gənclərin sırasında azərbaycanlıların sayı intensiv şəkildə artmağa başladı və bu sahədə
də milliləşdirmə prosesi sürətləndi. Digər istiqamət isə ölkə daxilində milli təhsil müəsissələrinin
təkmilləşdirilməsi və yeni təhsil ocaqlarının yaradılması idi. Bakıda hərbi məktəbin açılmasına mərkəzi
hakimiyyətdən icazə almaq çox çətin olsa da, ulu öndər buna nail oldu və məhz onun əzmi sayəsində 19 iyul 1971ci il tarixdə Silahlı Qüvvələrin peşəkar milli hərbçi heyəti ilə komplektləşdirilməsində müstəsna əhəmiyyəti olan
Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Lisey yaradıldı. Sözügedən hərbi məktəbin fəaliyyətə başlaması Azərbaycanda
hərb sahəsinə marağın daha da güclənməsinə böyük təkan verdi.
Ulu öndər Heydər Əliyev növbəti dəfə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə ölkəmizdə bütün sahələrdə
olduğu kimi, ordu quruculuğunda da köklü islahatlar həyata keçirildi. Silahlı Qüvvələrin beynəlxalq əlaqələrinin
genişləndirilməsini də hər zaman diqqətində saxlayan Ali Baş Komandan Heydər Əliyev, onu müasirləşdirmək
üçün sovet hərb sistemini dəyişib, NATO standartlarını tətbiq etməyin zəruriliyini, Şimali Atlantika Alyansının
isə beynəlxalq münasibətlər sistemində yeri və rolunu nəzərə alaraq, ölkəmizin NATO-nun “Sülh naminə
tərəfdaşlıq” proqramına qoşulması barədə qətiyyətli qərar verdi və 4 may 1994-cü ildə Brüsseldə təşkilatın çərçivə
sazişini imzaladı. Bundan sonra, digər ölkələrin qanunvericiliyindən və təcrübəsindən bəhrələnilməklə, eləcə də
hərb tariximizə əsaslanılmaqla mükəmməl hərbi qanunvericilik bazası yaradılması prosesi başladı, həyata
keçirilən mühüm tədbirlər sayəsində çağırış və səfərbərlik işi də xeyli təkmilləşdirildi, həmçinin hərbi hissələrdə
intizam möhkəmləndi və qanunun aliliyi prinsipi bərqərar oldu. Bununla da, görülən işlər qısa zamanda öz
bəhrəsini verdi və Azərbaycanın qüdrətli ordusu formalaşmağa başladı.
Əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və onun layiqli davamçısı möhtərəm Prezidentimiz
cənab İlham Əliyevin uğurla davam etdirdiyi ordu quruculuğu sahəsində həyata keçirilən köklü islahatların və
kompleks tədbirlərin nəticəsi olaraq Silahlı Qüvvələrimizin maddi-texniki bazası möhkəmləndirilmiş, arsenalı ən
müasir silah-sursat və hərbi texnika ilə zənginləşdirilmiş, hərbi qulluqçuların nəzəri və peşə bilikləri, mənəvipsixoloji hazırlığı artırılmış, bir sözlə müasir tələblərə tam cavab verən, istənilən döyüş tapşırığını ən yüksək
səviyyədə yerinə yetirməyə qadir və işğal altındakı torpaqlarımızı azad etməyə hər an hazır olan Azərbaycan
Silahlı Qüvvələri formalaşmışdır. Təsadüfi deyildir ki, “Global Firepower” təşkilatının dünya ölkələri ordularının
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gücü ilə bağlı hazırladığı son hesabatda Gürcüstan 85-ci, Ermənistan 96-cı sırada qərarlaşdığı halda, ordumuz 52ci yeri tutmuşdur. Bu isə Azərbaycan Ordusunun Cənubi Qafqazın ən güclü ordusu olduğunu bir daha təsdiq
etmişdir. Hərbi qulluqçuların xidmət şəraitinin müasirləşdirilməsi, əsgərlərin məişət işlərindən azad edilməsi,
yüksək tələblərə cavab verən əsgər yataqxanalarının istifadəyə verilməsi, hər cür infrastrukturu olan hərbi
şəhərciklərin tikilməsi, hərbi qulluqçuların sosial məsələlərinin həlli, əməkhaqlarının davamlı olaraq artırılması,
verilən imtiyaz və güzəştlərin miqyasının genişləndirilməsi, həmçinin onların ailə üzvlərinin sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi, mənzil-məişət problemlərinin həlli bir daha sübut edir ki, həyatını Vətəni müdafiə etmək kimi
şərəfli peşəyə həsr edən hərbi qulluqçular eyni zamanda hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunublar. Bütün
bunların nəticəsində, Silahlı Qüvvələrdə nizam-intizam daha da möhkəmlənmiş və son dövrlər hərbi qulluqçular
tərəfindən törədilən cinayətlərin, o cümlədən, hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlərin sayı əhəmiyyətli dərəcədə
azalmış, fərarilik, həmçinin hərbi hissəni və ya xidmət yerini döyüş şəraitində özbaşına tərk etmə cinayətlərinin
kökü isə demək olar ki, kəsilmişdir.
Böyük iftixar hissi ilə vurğulamalıyıq ki, ordumuz öz gücünü və qüdrətini 2016-cı ilin “aprel” və 2018-ci
ilin “may” döyüşlərində bir daha sübut etdi. Hər iki döyüş əməliyyatlarında Azərbaycan hərbçilərinin göstərdiyi
peşəkarlıq və qəhrəmanlıq ordumuzun yüksək döyüş ruhunu və qabiliyyətini, torpaqlarımızı azad etməyə hər an
qadir olduğunu və qələbə əzmini əyani nümayiş etdirdi. Bütün bu uğurlar Ali Baş Komandan cənab İlham
Əliyevin müdrik siyasətinin və qətiyyətinin, dövlətimizin qüdrətinin, ordumuzun gücünün, hərbi
qulluqçularımızın qəhrəmanlığının və xalqımızın mübarizliyinin sıx vəhdətinin nəticəsidir. Ulu öndər deyirdi:
“Xalqla ordunun birliyi həm xalqın qüdrətini artırır, həm də ordunu daha qüvvətli edir.”
Xüsusi vurğulanmalıdır ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin və Birinci vitseprezident Mehriban xanım Əliyevanın şəhid ailələri, müharibə əlilləri və veteranları ilə mütəmadi olaraq
görüşmələri, onların qayğıları ilə maraqlanmaları, problemlərini həll etmələri vətən uğrunda, xalq yolunda öz
qanını və canını əsirgəməyən, bu yolda xidmətləri olan insanlara qarşı yüksək diqqətin təcəssümü olmaqla
bərabər, həmçinin hərbi qulluqçularımızda böyük ruh yüksəkliyi yaradaraq qələbə əzmini artırır. Aprel
döyüşlərində yaralanan və yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin edilmiş hərbi qulluqçularla 2019-cu il aprelin
3-də keçirilən görüşdə Mehriban xanım Əliyeva onlara “qardaşlarım” deyə müraciət edərək bildirmişdir: “...Belə
xalqla, belə əsgərlərlə biz Qarabağı mütləq qaytaracağıq...” Qeyd olunanlar qəti əminliklə onu deməyə əsas verir
ki, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə tezliklə işğal altında olan torpaqlarımız düşmənlərdən
təmizlənəcək və doğma Azərbaycanımızın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaqdır.
Prokurorluq hüquqi dövlətin əsas təminatçılarındandır
Ulu öndər Heydər Əliyevin xalqın israrlı tələbi ilə növbəti dəfə hakimiyyətə qayıdışından sonra
respublikamızda bütün sahələrdə olduğu kimi, məhkəmə-hüquq sistemində də köklü islahatlar həyata keçirilməyə
başlanıldı. Müstəqil Azərbaycanda demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət quruculuğu prosesi, o cümlədən,
ölkəmizin ali qanunu olan Konstitusiyanın qəbul edilməsi, orada hakimiyyətlərin bölünməsi prinsipinin təsbit
olunması, qanunvericilik bazasının müasir tələblərə və beynəlxalq standartlara uyğun təkmilləşdirilməsi, yeni
idarəetmə üsullarının bərqərar olması və müvafiq dövlət orqanlarının, o cümlədən, prokurorluğun dövrün
tələbatına uyğun formalaşdırılması ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə gerçəkləşən genişmiqyaslı nəhəng
işlərin sayəsində mümkün olmuşdur.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana ikinci dəfə rəhbərlik etməyə başlamasından sonra onun
təşəbbüsü əsasında 12 noyabr 1995-ci il tarixdə ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul edilmiş və prokurorluq
orqanlarında aparılan hərtərəfli islahatların hüquqi bazasının təməlini təşkil edən müstəqil Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasında ilk dəfə olaraq məhkəmə hakimiyyəti sistemində prokurorluğa layiqli yer
verildi, eləcə də onun statusu, təşkili, fəaliyyət prinsipləri, səlahiyyət dairəsi və vəzifələri qanunvericilik
qaydasında müəyyən olundu. “Prokurorluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 7 dekabr 1999-cu il tarixli
Qanunu isə qarşıda duran bu və ya digər vəzifələrin uğurla həyata keçirilməsinə imkan yaratmaqla, prokurorluq
orqanlarının daha da demokratikləşdirilməsini, onun qanunçuluğun və insan hüquqlarının aliliyinin real
təminatçısına çevrilməsini təmin etdi. Bundan sonra, beynəlxalq hüquq normalarına və demokratik prinsiplərə
uyğun hazırlanmış “Prokurorluq orqanlarında qulluq keçmə haqqında”, “Prokurorluq işçilərinin xidməti vəsiqəsi
haqqında”, “Prokurorluq orqanları işçilərinin fərqlənmə nişanları və xüsusi geyim forması haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanunlarının və digər hüquqi aktların qəbul edilməsi nəticəsində prokurorluğun fəaliyyətinin hüquqi
tənzimlənməsi prosesi zamanın tələbləri və beynəlxalq standartlarla uzlaşdı. Xüsusi vurğulanmalıdır ki, ulu öndər
Heydər Əliyevin 19 iyun 2001-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Prokurorluğa işə qəbul olunmaq üçün
namizədlərlə müsabiqə keçirilməsi qaydaları haqqında” Əsasnamənin qəbul edilməsi və onun uğurla icraya
yönəldilməsi Azərbaycan Prokurorluğunda aparılan islahatların ən böyük nailiyyətlərindən olmaqla,
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prokurorluğun kadr tərkibinin yenidən formalaşdırılması kimi əhəmiyyətli məsələnin hüquqi əsasını təşkil
etmişdir. Prokurorluq orqanlarına işə qəbulun demokratik prinsiplər rəhbər tutularaq, şəffaf prosedurlarla
müsabiqə yolu ilə həyata keçirilməsinin nəticəsində prokurorluğun kadr tərkibinin yüksək mənəvi keyfiyyətlərə
və dərin biliyə malik, geniş dünyagörüşü olan, vətənpərvər, dövlətçilik prinsiplərinə sadiq, bir sözlə, püxtələşmiş
gənc hüquqşünaslardan formalaşdırılmasına və mütəmadi olaraq yenilənməsinə nail olunmuşdur. 19 sentyabr
2002-ci il tarixdə qüvvəyə minmiş “Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına dəyişikliklər edilməsi
haqqında” referendum aktı ilə prokurorluğa qanunvericilik təşəbbüsü hüququnun verilməsi isə dövlətdə və
cəmiyyətdə prokurorluğun rolunu daha da artırmışdır. Ümummilli liderin prokurorluq işçilərinin rifahına xidmət
edən “Azərbaycan Respublikası Prokurorluq orqanları işçilərinin maddi və sosial təminatı haqqında” 8 oktyabr
2002-ci il tarixli Sərəncamı isə sonsuz sevinc hissləri ilə qarşılanmaqla, prokurorluq işçilərində özünəgüvən hissini bir qədər də möhkəmləndirmişdir. Göründüyü kimi, ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən
mütərəqqi islahatlar çərçivəsində görülən nəhəng işlər sayəsində və təməl prinsiplərin mövcud tələblərlə
uzlaşdırılması ilə hazırlanmış hüquqi baza əsasında Azərbaycan Prokurorluğu struktur və mahiyyət baxımından
tamamilə yenidən qurularaq, yüksək nəzəri bilikli və peşəkar kadrlarla komplektləşdirilməklə, səlahiyyətləri,
vəzifələri və fəaliyyəti beynəlxalq standartlara uyğun formalaşdırılmış müasir dövlət təsisatına çevrilmişdir.
Dərin minnətdarlıq hissi ilə xüsusi vurğulanmalıdır ki, əsası müasir Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyev
tərəfindən qoyulan bütün hüquq mühafizə orqanlarına, o cümlədən, prokurorluğa hərtərəfli diqqət və dövlət
qayğısı göstərilməsi ənənəsi bu gün də, möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2008-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikası Prokurorluğunun fəaliyyətinin müasirləşdirilməsinə dair 2009-2011-ci illər üçün Dövlət Proqramı”
da bu qayğının bariz nümunəsi olmuşdur. Azərbaycan Prokurorluğunun tarixində inkişafın, təkmilləşmənin və
hərtərəfli müasirləşdirmənin təməlini qoyan bu proqramda nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi, hüquq
sisteminin inkişafı prosesində prokurorluğun rolunun artırılmasına, fəaliyyətinin daha səmərəli təşkilinə, digər
hüquq mühafizə orqanları ilə əlaqələrin genişləndirilməsinə, eləcə də, prokurorluq işçilərinin sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsinə və prokurorluğun maddi-texniki təminatının yaxşılaşdırılmasına hərtərəfli rəvac verdi ki, bu da
əməkdaşlarda böyük ruh yüksəkliyinə səbəb olmaqla, prokurorluğun növbəti uğurlarına zəmin yaratdı.
Hərbi Prokurorluq orqanlarının işinin daha səmərəli təşkil olunması, cinayətkarlığa və hüquq pozuntularına
qarşı mübarizənin effektivliyinin artırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin imzaladığı “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr ediməsi
haqqında” 30 sentyabr 2005-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə Hərbi Prokurorluğa Silahlı
Qüvvələrdə törədilən və hazırlanan cinayətlərin qarşısının alınmasında mühüm əhəmiyyətə malik əlavə
səlahiyyətlərin verilməsi və buna uyğun olaraq mövcud strukturda müvafiq dəyişikliklər edilməklə yeni qurumların yaradılması Hərbi Prokurorluğun fəaliyyətinə verilən növbəti yüksək dəyərin təcəssümü idi.
Hərbi Prokurorluğun kollektivi də ulu öndər Heydər Əliyevin millətimizin və dövlətimizin maraqlarına
xidmət edən müdrik siyasətinin möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilməsində, onun rəhbərliyi ilə görülən böyük işlərdə və həyata keçirilən mütərəqqi islahatlarda yaxından
iştirak edərək, dövlət müstəqilliyinin, ictimai-siyasi sabitliyin, əmin-amanlığın qorunması, qanunun aliliyinin
təmin edilməsi, insan hüquq və azadlıqlarının etibarlı müdafiəsi, Silahlı Qüvvələrdə hərbi intizamın,
qanunçuluğun və hüquq qaydasının daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətindəki fəaliyyətinin effektivliyini daim
artırmaqla, cinayətkarlığa və digər qanun pozuntularına, eləcə də dövlətimizin qüdrətlənməsinə xələl gətirə
biləcək hallara qarşı mübarizədə barışmaz mövqe tutaraq üzərinə düşən bütün vəzifələri ləyaqətlə yerinə yetirir.
Mükəmməl siyasətin uğurlu davamı
Qürurumuzu artıran bir haldır ki, bu gün də Azərbaycana ümummilli liderimizin zəngin dövlətçilik
təcrübəsinin əsaslarını dərindən mənimsəmiş, xalqına xidməti həyat amalına çevirmiş və Heydər Əliyev siyasətinə
sadiqliyini öz müstəsna xidmətləri ilə əyani şəkildə sübuta yetirmiş İlham Əliyev kimi müdrik lider, qətiyyətli
şəxsiyyət və mahir siyasətçi rəhbərlik edir. Müasir Azərbaycanın xilaskarı ulu öndər Heydər Əliyevin
Azərbaycanın sürətli inkişaf strategiyasını zamanın tələbləri ilə uzlaşdıraraq yüksək məharətlə davam etdirən
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə çoxşaxəli islahatlar aparılmış, nəhəng layihələr reallaşdırılmış,
qeyri-neft məhsullarının istehsalının və ixracının artırılması üzrə kompleks stimullaşdırıcı tədbirlər görülmüş,
regionların tarazlı inkişafı təmin olunmuş, dövlət-sahibkar münasibətlərinin və biznes-investisiya mühitinin daha
da sağlamlaşdırılması özəl sektorda təşviq alətlərinin tətbiqi, aqrar sektora, kiçik və orta sahibkarlığa dövlət
dəstəyi daim diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Milli iqtisadiyyat və onun əsas sektorları üzrə strateji yol
xəritələri, konsepsiyalar və digər dövlət proqramları çərçivəsində müəyyən olunmuş tədbirlərin icrası uğurla
həyata keçirilmişdir. Əhalinin maddi və sosial rifah halının daha da yaxşılaşdırılması, həyatımızın bütün
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sferalarında demokratik dəyərlərin tam bərqərar olması və hərtərəfli təkmilləşdirilməsi istiqamətində inkişafın
davamlılığı təmin olunmuşdur.
Sirr deyil ki, cənab İlham Əliyevin prezidentlik dövrü, o cümlədən, ötən il bütün sahələrdə köklü islahatların aparılması, ölkə üçün mühüm strateji əhəmiyyət kəsb edən müxtəlif inkişaf proqramlarının hazırlanaraq
müvəffəqiyyətlə icra edilməsi, dövlət idarəçilik strukturlarının təkmilləşdirilməsi, eləcə də yeni kadr təyinatlarının
həyata keçirilməsi, bir sözlə, hərtərəfli tərəqqi prosesinin vüsət alması ilə səciyyələnmişdir. Ölkənin ali icra orqanı
olan Prezident Administrasiyası da daxil olmaqla bir neçə dövlət qurumlarında cəmiyyətdə yüksək
qiymətləndirilən mütərəqqi struktur və kadr islahatları aparılmış, o cümlədən, ilboyu müxtəlif dövlət orqanlarının
strukturlarının müasir tələblərə uyğunlaşdırılması, müvafiq qurumların yaradılması, bəzilərinin birləşdirilməsi və
ya ləğvi ilə nəticələnən əhəmiyyətli işlər görülmüş və yeni təyinatlar olmuşdur. Bu islahatların məntiqi davamı
parlamentin buraxılması və bu ilin fevral ayında keçirilən seçkilər olmuşdur. Xalqın iradəsini ifadə edən növbəti
parlament seçkilərində də, Yeni Azərbaycan Partiyasının inamlı qələbə qazanması, parlamentdə üzvlərinin çoxluq
təşkil etməsi ölkədə aparılan siyasətin xalq tərəfindən bəyənilməsinin və dəstəklənməsinin aydın təcəssümüdür.
Azərbaycan tarixində ilk dəfə olaraq müxalifət nümayəndəsinin Milli Məclis Sədrinin müavini vəzifəsinə
seçilməsi, komitələrə müxalifət nümayəndələrinin sədr və ya müavin qismində olmaqla rəhbərlik etməsi siyasi
sistemin bir qədər də təkmilləşdirilməsi və siyasi münasibətlərin daha sağlam zəmində qurulması istiqamətində
atılmış önəmli addımların təzahürüdür.
Hər kəsə məlumdur ki, ölkəmizin hərtərəfli inkişafında və qazanılan ardıcıl uğurlarda, eləcə də dövlətimizin
beynəlxalq əlaqələrinin genişləndirilməsində, milli-mənəvi dəyərlərimizin və mədəniyyətimizin bütün dünyaya
tanıdılmasında hərtərəfli biliklərə, dərin düşüncəyə və yüksək idarəçilik qabiliyyətinə malik olan nəcib insanın –
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın hərtərəfli fəaliyyəti mühüm
əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Mehriban xanımın vətəninə və millətinə bağlılığı, sadəliyi, səmimiliyi, cəmiyyətdə
mənəvi aşınma yaradan, eləcə də saf və ali dəyərləri cılızlaşdıran mənfi meyllərə qarşı barışmaz mövqe tutması,
insanlığın təntənəsinə xidmət edən təşəbbüsləri və saysız-hesabsız xeyirxah əməlləri ona sonsuz xalq məhəbbətini
qazandırmışdır. Mehriban xanımın bəşər mədəniyyətinin inkişafı istiqamətində gördüyü böyük işlər,
sivilizasiyalararası dialoq prosesinə verdiyi töhfələr və dünyanın müxtəlif yerlərində həyata keçirdiyi humanitar
tədbirlər isə ona Azərbaycan xalqının sevgisi ilə bərabər, bir sıra xarici ölkə vətəndaşlarının da rəğbətini
qazandırmışdır.
Respublikamızda hökm sürən ictimai-siyasi sabitlik, beynəlxalq arenadakı nüfuzumuz və etibarlı
tərəfdaşlığımız xarici dövlətləri bizimlə əməkdaşlığa sövq edir ki, bu da iqtisadiyyatımıza böyük məbləğlərdə
sərmayələrin qoyulması, bir çox beynəlxalq tədbirlərin, o cümlədən, mötəbər yığıncaqların və idman yarışlarının
ölkəmizdə keçirilməsi, eləcə də turizmin inkişafı ilə nəticələnir. Təkcə ötən il vətənimiz 7-ci Bakı Qlobal Forumu,
Cənub Qaz dəhlizinin məşvərət şurası, OPEC ölkələrinin görüşü, Türkdilli Dövlətlərin əməkdaşlıq şurasının VII
Zirvə görüşü, Bakıda Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının XVIII Zirvə görüşü,
Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi və UEFA kubokunun final oyunu kimi mötəbər tədbirlərə evsahibliyi etmişdir.
Qürurverici və sevindirici haldır ki, Azərbaycan BMT-dən sonra ikinci böyük beynəlxalq təsisata 120 ölkənin
yekdil qərarı ilə 3 il ərzində sədrlik edəcəkdir.
Xüsusi vurğulanmalıdır ki, 15 fevral 2020-ci il tarixdə Münxen Təhlükəsizlik konfransı çərçivəsində
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin və Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol
Paşinyanın iştirakı ilə keçirilmiş Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı panel
müzakirələrdə möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin zəngin elmi biliklərinin, mükəmməl və məzmunlu
nitqinin qarşısında Nikol Paşinyanın aciz qalması və dövlət başçımızın polemikadakı inamlı qələbəsi Azərbaycan
diplomatiyasının növbəti uğuru olmaqla, sözügedən məsələnin həllində ölkəmiz üçün mühüm əhəmiyyət kəsb
etmişdir. Prezident İlham Əliyev səlis cümlələrlə və tarixi faktlara əsaslanan məntiqli fikirlərlə zəngin çıxışı ilə
əsl həqiqətin nədən ibarət olmasına, bu münaqişədə Azərbaycanın haqlı tərəf olduğuna və torpaqlarımızın işğal
edildiyinə dünya ictimaiyyətini inandırmağa müvəffəq oldu və bununla da, Paşinyanın savadsızlığını və
yalanlarını növbəti dəfə ifşa etməklə, onu “mat” vəziyyətinə saldı.
Göründüyü kimi, möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin yüksək erudisiyası, uzaqgörən siyasəti, möhkəm
iradəsi, sarsılmaz qətiyyəti, mükəmməl rəhbərliyi, yorulmaz fəaliyyəti ilə xalqın əzmkarlığının vəhdəti
nəticəsində durmadan qüdrətlənən Azərbaycan bu gün dünyada böyük nüfuz qazanaraq ən qüdrətli dövlətlər
sırasında özünəməxsus yerini müəyyən etməklə əsl söz sahibinə çevrilmişdir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan
Davos Ümumdünya İqtisadi Forumuna əsasən islahatlara meyillilik və rəhbərliyə olan inam əmsalına görə
dünyada birinci onluqda qərarlaşmış, Dünya Bankı tərəfindən yayılan “Doing Business 2020” hesabatında isə 20
ən islahatçı dövlət siyahısına daxil edilməklə, dünyanın bir çox ölkələrini geridə qoymuşdur.
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Dövlətimizin qüdrətindən və əldə olunan nailiyyətlərdən bəhs edərkən, bütün dünyanı lərzəyə salan
Koronavirus (COVİD-19) pandemiyasına qarşı ölkəmizdə aparılan uğurlu mübarizəni xüsusi vurğulamaq
lazımdır.
Hər kəsə məlumdur ki, Koronavirus infeksiyasının qlobal təhlükəyə çevrilməyə başladığı ilk vaxtdan
etibarən onun yayılmasının və fəsadlarının qarşısının alınması, ölkəmizin bu bəladan daha az zərər və minimal
itki ilə çıxması üçün dövlət başçısı çox tədbirli davranmaqla zamanında müdrik qərarlar verdi, həmçinin qətiyyətli
addımlar atmaqla aidiyyatı dövlət orqanlarını və digər qurumları səfərbər edərək onlara göstərişlər, eyni zamanda
dəyərli tövsiyələr verməklə bütün preventiv tədbirlərin görülməsini təmin etdi. Cənab Prezident liderinə güvənən
və ona arxalanan xalqın ümidlərini həmişəki kimi doğrultdu. Hər kəs bir daha bu qənaətə gəldi ki, cənab
Prezidentin liderlik nümunəsi digər dövlət başçılarına örnəkdir. Prezident İlham Əliyevin və Birinci vitseprezident Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə martın 28-də ən müasir standartlara cavab verən “Yeni klinika”nın,
aprelin 6-da Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında “Bakı Tekstil Fabriki” MMC tərəfindən yaradılan tibbi maska
istehsalı müəssisəsinin açılışı və istifadəyə verilməsi, dezinfeksiya vasitələrinin istehsalının təşkili və s. qısa
zaman ərzində görülən böyük işlərin tərkib hissəsi idi.
Prezident İlham Əliyevə və Mehriban xanıma sonsuz inam bəsləyən xalq həmişəki kimi yenə də onların
çağırışına yekdilliklə dəstək olaraq xüsusi karantin rejimi qaydalarına şərtsiz əməl etdi. Mehriban xanımın “evdə
qal” çağırışını böyükdən kiçiyə hamı rəğbətlə qarşıladı, çünki, sağlam düşüncəli hər kəs yaxşı dərk edirdi ki,
onların hər bir çağırışı həmişə olduğu kimi, bu dəfə də xalqın hərtərəfli təhlükəsizliyinə və firavan həyatının
davamlılığına hesablanmışdır. Cənab Prezident İlham Əliyevin “Biz birlikdə güclüyük!” şüarı dillərdə əzbər
olmaqla xalqı öz rəhbərinin ətrafında daha da sıx birləşdirərək vətəndaşlarda pandemiyaya qarşı mübarizə əzmi
və böyük ruh yüksəkliyi yaratdı.
Təcrübə göstərdi ki, dünyanı bürüyən koronavirus infeksiyası xüsusilə yaşlı insanları daha tez yoluxdurur
və onların sağlamlıqlarını ciddi təhlükə altına qoyur. Bunu nəzərə alan müdrik rəhbər ilk olaraq yaşı 65-dən yuxarı
olan insanlara xüsusi həsasslıqla yanaşaraq aidiyyatı dövlət qurumları tərəfindən onların sağlamlığının qorunması,
zəruri istehlak məhsulları ilə təchiz olunması, onlara evlərində sosial xidmətlər və digər köməklik göstərilməsi
üçün lazımi tədbirlərin görülməsini təmin etdi. Azərbaycan Prezidentinin dünyanı bürüyərək insanların həyatını
təhdid edən koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizə tədbirləri sırasında yaşı 65-dən yuxarı olan
vətəndaşlarımızın sağlamlığının təminatını prioritet məsələ kimi öndə saxlaması həm də böyüklərimizə olan
diqqət və hörmətin bariz nümunəsidir
Ulu öndər Heydər Əliyevin təməlini qoyduğu insanpərvərlik ənənələrini davam etdirərək ölkəyə rəhbərlik
etdiyi ilk günlərdən insanlara qarşı mərhəmətli və humanist mövqe tutan Prezident İlham Əliyev yaşı 65-dən
yuxarı olan məhkumları da diqqətdən kənarda qoymadı. Dövlət başçısının dünyada koronavirus (COVİD-19)
infeksiyasının yayılması ilə əlaqədar yaşına və səhhətinə görə xüsusi qayğıya ehtiyac duyan yaşı 65-dən yuxarı
olan məhkumların və onların ailə üzvlərinin ona ünvanlanmış əfv haqqında müraciətlərinə baxaraq, məhkumların
sağlamlıq vəziyyətini, cəza çəkdikləri müddətdə davranışlarını nəzərə almaqla və humanizm prinsiplərinə
əsaslanaraq 06 aprel 2020-ci il tarixdə imzaladığı “Məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında”
Sərəncam humanist siyasətin növbəti bariz nümunəsidir. Prezident İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi 17 ildə
34-cü əvf aktı olan sözügedən sərəncamla çətin günlərdə çoxsaylı ailələri sevindirməsi, yaşına və səhhətinə görə
xüsusi qayğıya ehtiyacı olan, yəni yaşı 65-dən yuxarı olan 176 məhkumu əfv etməklə 165 kişi və 11 qadını cəzanın
çəkilməmiş hissəsindən azad etməsi insan amilinə verilən yüksək dəyərin göstəricisidir. Xalq bir daha əmin oldu
ki, onun hər bir nümayəndəsi kimliyindən və hansı zümrəyə aid olmasından asılı olmayaraq dövlət qayğısı ilə
əhatə olunur. Dövlət başçısının məhkumluq həyatı yaşayan bəzi yaşlı insanları əfv etməsi həm də koronavirusla
mübarizəyə töhfə oldu.
Xeyirxah məqsədlərə köklənmiş nəcib xarakteri ilə ürəkləri fəth etmiş Mehriban xanım Əliyevanın koronavirus (COVİD-19) pandemiyası ilə əlaqədar ölkədə xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunduğu müddətdə
talassemiya və hemofiliya, eləcə də leykoz xəstəliyindən əziyyət çəkənlər üçün qan ehtiyatının yaradılmasına
dəstək çağırışı, onun hər zaman xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanların yanında olduğunun növbəti təzahürü idi.
Aztəminatlı təbəqənin nümayəndələrinə, xüsusi qayğıya ehtiyacı olanlara, eyni zamanda, koronavirusla
bağlı işini itirən və qeyri-formal məşğul olan insanlara diqqət və dəstək göstərilərək, 600 min nəfərə dövlət
tərəfindən iki ay ərzində hər ay 190 manat yardım verilməsi Azərbaycanın sosial dövlət olduğunu və dövlət
siyasətinin mərkəzində vətəndaşın dayandığının növbəti bariz nümunəsidir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın növbəti örnək addımlarından,
bir illik əməkhaqlarını Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna köçürmələrindən ibrət götürən ölkə
ictimaiyyəti, o cümlədən, dövlət orqanları və qurumları, özəl təşkilatlar, sahibkarlar, sadə insanlar, bir sözlə,
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maddi imkanı yol verən hər kəs, eləcə də prokurorluq işçiləri nəcib təşəbbüsə qoşularaq adıçəkilən Fonda könüllü
ianələr etməklə bu məsələdə də həmrəylik nümayiş etdirdilər. Bu xalq-hakimiyyət birliyinin daha bir əyani
sübutudur.
Beləliklə də, vaxtında qəbul edilən doğru qərarlar və görülən ciddi tədbirlər nəticəsində ümumbəşəri bəla
olan koronavirus pandemiyasının ölkəmizdə geniş yayılmasının qarşısı qətiyyətlə alınır və dövlətimiz bu sınaqdan
uğurla çıxır. Bununla da, bəşəriyyətin qəfil yaxalandığı pandemiya ilə effektiv mübarizədə Azərbaycan özünün
hamının təqdir etdiyi standartını yaratmağa müvəffəq oldu. Dövlətimizin bütün dünyaya örnək olan koronavirusla
mübarizə təcrübəsi həm vətəndaşlar, həm də beynəlxalq aləm tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Pandemiya ilə
uğurlu mübarizə ilə əlaqədar vətəndaşların cənab Prezidentə ünvanladıqları çoxsaylı minnətdarlıq müraciətləri,
digər dövlət başçılarının söylədikləri müsbət fikirlər, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının mövqeyi və Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) baş direktoru Tedros Adhanom Qebreyesusun Cenevrədə keçirilmiş növbəti mətbuat
konfransında dövlət başçımıza təşəkkürünü bildirməsi bunu bir daha təsdiq edir.
Xüsusi vurğulanmalıdır ki, dünyanın Çin, ABŞ, İtaliya, İspaniya və digər qüdrətli dövlətləri xeyli itkilər
verdiyi və ciddi zərərə məruz qaldığı halda, ölkəmizin pandemiyadan az zərər və minimal itki ilə çıxması aqil
rəhbərin mükəmməl siyasətinin, müdrik tövsiyələrinin, onun rəhbərliyi ilə aidiyyatı dövlət orqanları tərəfindən
görülən əhəmiyyətli tədbirlərin, həyata keçirilən səmərəli fəaliyyətin və xalq-hakimiyyət vəhdətinin nəticəsidir.
Bu gün ölkədə görülən nəhəng işlərə görə cənab Prezidentə ünvanlanan minnətdarlıq məktublarının ardıarasının kəsilməməsi, Mehriban xanımın saysız-hesabsız xeyirxah təşəbbüslərinə görə insanların məmnunluq
hissləri ilə dolu təşşəkkürlərini ifadə edən müraciətləri ölkədə həyata keçirilən uğurlu siyasətin qədirbilən xalq
tərəfindən dəyərləndirilməsinin və dəstəklənməsinin təcəssümüdür.
Göründüyü kimi, hələ sağlığında canlı əfsanəyə çevrilmiş nəhəng dövlət xadimi və dünya şöhrətli siyasətçi
Heydər Əliyevin qurduğu müasir, müstəqil Azərbaycan əmin əllərdədir və ulu öndərin ideyalarını hər zaman
rəhbər tutan Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi mükəmməl siyasət sayəsində dayanıqlı inkişaf edərək daha
da qüdrətlənir.
Bütün bunlar qəti əminlik yaradır ki, nə qədər Azərbaycan xalqı və dövləti var dünya miqyaslı böyük tarixi
şəxsiyyət Heydər Əliyev həmişə xatırlanacaq, onun parlaq siması qədirbilən insanların qəlbində yaşayacaq, əziz
və unudulmaz xatirəsi hər zaman xüsusi ehtiramla anılacaqdır.
Xalq qəzeti.-2020.-7 may.-№89.-S.3-4.
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Müstəqil Azərbaycan Heydər Əliyevin həyat amalının təntənəsidir
Eldar İBRAHİMOV,
Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə Heyətinin üzvü, Milli Məclisin İntizam komissiyasının sədri,
iqtisad üzrə elmlər doktoru, professor
Bu il may ayının 10-da dünya şöhrətli siyasətçi, Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin
anadan olmasının 97-ci ildönümü tamam olur.
50 ildən artıqdır ki, Heydər Əliyevin adı Azərbaycan vətəndaşlarının və dünya azərbaycanlılarının qəlbində
qürur və fərəh hissi yaratmış, dünya ölkələrində onu tanıyanlar və haqqında eşidənlər tərəfindən həmişə böyük
sevinc və məhəbbətlə yad edilir. Heydər Əliyevə olan bu sevgi isə hər şeydən əvvəl onun öz xalqına və dövlətinə
sədaqətlə xidmət etməsi ilə bağlı olmuşdur. Bu münasibətlə Ulu Öndərimiz belə demişdir: "İstər bir azərbaycanlı,
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, istərsə də onun rəhbəri, Prezident kimi mənim həyat amalım yalnız bütün
varlığım qədər sevdiyim Azərbaycan xalqına, dövlətçiliyimizə, ölkəmizin iqtisadi, siyasi, mənəvi inkişafına
xidmət olmuşdur. Bu yolda bütün gücümü və iradəmi yalnız müdrik və qədirbilən xalqımdan almışam. Ən çətin
anlarda, ən mürəkkəb vəziyyətlərdə yalnız və yalnız xalqıma arxalanmışam. Bu da mənə dözüm, iradə verib və
bütün uğurlarımı təmin edib”.
Ulu Öndərimiz 1969-cu ildə respublikamızın rəhbəri seçildikdən sonra məhz ötən əsrin 70-80-ci illərində
Sovet imperiyasının sərt rejiminə baxmayaraq, Azərbaycanı müstəqilliyə hazırlamışdır. Bu dövrədək zəngin
iqtisadi potensialının, təbii sərvətlərinin olmasına baxmayaraq, Azərbaycan İttifaq respublikaları arasında bütün
göstəricilərə görə axırıncı yerlərdən birini tuturdu. Azərbaycan bütün İttifaqı ən qiymətli təbii sərvət sayılan neftlə
təmin etdiyi halda, əhalinin yaşayış səviyyəsinə görə heç bir iqtisadi resursu olmayan digər respublikalardan
geridə qalırdı. Ümummilli Liderimizin respublikamızda rəhbərliyə gəlməsi Azərbaycanda digər sahələrlə yanaşı,
iqtisadi inkişafa da yol açmış və ölkəmiz qısa zamanda İttifaq tərkibində o zaman üçün müasir iqtisadiyyata malik
respublikaya çevrilmişdi. Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev 1969-1982-ci illərdə Azərbaycanda həyata
keçirdiyi taleyüklü tədbirlərin mahiyyətini belə xarakterizə edirdi: "Bəli, mən istəyirdim ki, Azərbaycan müstəqil
olsun. Hər şeydən əvvəl, iqtisadi cəhətdən. Çünki istənilən müstəqilliyin əsasında iqtisadiyyat durur. Məsələn,
mən burada çoxlu elektrik stansiyaları tikdirdim. Məndən soruşurdular ki, bunlar sənin nəyinə lazımdır?
Mən onlara bunu nə üçün etdiyimi demirdim... Amma mən istəyirdim ki, mənim ölkəm, mənim xalqım
istənilən şəraitdə müstəqil yaşaya bilsin”.
Heydər Əliyevin ilk dəfə Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik etdiyi 13 il ərzində apardığı hərtərəfli və
əhatəli işlər, onun özünə və ətrafındakı rəhbər işçilərə qarşı olan tələbkarlığı, yüksək işgüzarlığı sayəsində
Azərbaycanın iqtisadiyyatı möhkəmləndi, neft-maşınqayırma və kimya sənayesi, üzüm istehsalı və bir sıra digər
sahələrdə İttifaqda öncül sıraya çıxdı, istehsal etdiyi rəqabətqabiliyyətli məhsulları 65 xarici ölkəyə ixrac edərək
beynəlxalq aləmdə tanınmağa başladı və müstəqil inkişafın əsası qoyuldu. Bu dövrdə respublikamızda "Bakı
Soyuducular”, "Bakıelektroterm”, "Yeni Bakı Neftayırma” və digər nəhəng zavodlar tikilib istifadəyə verildi.
Emal sənayesinin inkişafı, xüsusilə kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı müəssisələrinin tikilməsi geniş vüsət aldı.
Regionlarda üzüm, meyvə və tərəvəz emalı zavodlarının, çay və tütün emalı fabriklərinin, habelə ət kombinatları
və süd, yun emalı zavodlarının, quşçuluq fabriklərinin və heyvandarlıq komplekslərinin tikilib istifadəyə verilməsi
kənd təsərrüfatının inkişafı ilə yanaşı, respublikamızda yüngül və yeyinti sənayesinin, habelə digər sahələrin
inkişafına da güclü təkan verdi. Üzüm istehsalı 2 milyon tonu ötərək respublikamız İttifaq miqyasında birinci yeri
tutdu, ilk dəfə olaraq 1 milyon tondan çox pambıq istehsalına nail olundu. Azərbaycan qısa müddət ərzində
iqtisadiyyatın bütün sahələrində geridə qalmış bir respublikadan İttifaq səviyyəsində öncül yerə yüksəldi, xüsusilə
kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın artırılması, kənd təsərrüfatı maşınqayırma sənayesinin, kimyalaşmanın
inkişafında çox uğurlu nəticələr əldə olunaraq ölkəmizdə aqrar-sənaye kompleksi yaradıldı.
Təbii ki, müstəqil dövlətin yaradılması üçün müstəqil iqtisadiyyatın qurulması kifayət deyildi. Bunun üçün
milli şüuru oyatmaq lazım idi. Ötən əsrin 70-ci illərindən başlanan milli-mədəni dirçəliş, özünüdərk, milli ruhun
yüksəlişi xalqımızın illərdən bəri qəlbində yaşatdığı dövlətçilik ideyasının milli-azadlıq mübarizəsində əsas
hərəkətverici qüvvəyə çevrilməsinə zəmin yaratdı. Məhz Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasətinin nəticəsi idi ki,
iqtisadiyyatın və milli-mədəni həyatımızın yüksək inkişafını gələcəkdə də davam etdirmək, müasir çağırışlara
uyğun idarəetmə qabiliyyəti və savadı olan gənc kadrların hazırlanması ön plana çəkildi. Bu məqsədlə hər il
yüzlərlə azərbaycanlı gənclər keçmiş SSRİ-nin ən nüfuzlu universitet və ali məktəblərində təhsil almaq imkanı
qazandılar. Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasına həmin dövrdə rəhbərliyi sayəsində əldə edilən
nailiyyətlər hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyevin "Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin 85
illik yubileyi haqqında” imzaladığı Sərəncamda özünün əhatəli və çox düzgün əksini tapmışdır. Sərəncamda
deyilir: "1969-1982-ci illərdə həyatımızın bütün sahələrində baş vermiş köklü dəyişikliklər öz miqyasına görə
Azərbaycanın quruculuq salnaməsində ən dolğun səhifələri təşkil edir. Ölkəmizin müstəqilliyinin və dünya
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iqtisadiyyatına inteqrasiya proseslərinin hazırkı möhkəm təməli Heydər Əliyev tərəfindən həmin illərdə
yaradılmış potensiala əsaslanır”.
Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasında həyata keçirdiyi möhtəşəm quruculuq işləri, yüksək
idarəçilik qabiliyyəti, dövlətçiliyi inkişaf etdirmək bacarığı və rəhbər işçi kimi böyük potensiala malik olması
həmin vaxt İttifaqa rəhbərlik edənlərin diqqətini cəlb etdi və Heydər Əliyev 1982-ci ildə SSRİ Nazirlər Soveti
sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edildi. O, bu vəzifədə işlədiyi müddətdə İttifaqda mövcud olan ən
problemli sahələrlə dərindən məşğul olaraq həmin sahələrin inkişafını təmin edirdi. Heydər Əliyev artıq SSRİnin bütün bölgələrində bacarıqlı və işgüzar bir rəhbər kimi tanınaraq yüksək nüfuz sahibi idi. O, tez-tez inkişaf
etmiş ölkələrdə olur, onlarla əməkdaşlıq problemlərini müzakirə edir və dünyanın siyasi elitasında hörmətlə
qarşılanırdı. Heydər Əliyev Azərbaycandan kənarda olsa da həmin illərdə respublikamızda baş verən proseslərlə
daim maraqlanır, problemlərin həllində kömək göstərir və respublikamızın dinamik inkişafı üçün əlindən gələni
edirdi. Onun liderlik məharəti, İttifaqda və beynəlxalq aləmdə böyük nüfuzu, məhsuldar işləmək qabiliyyəti
xoşniyyətli insanları sevindirir, bir çox bədxahlarda isə ona qarşı paxıllıq hissi yaradırdı. Bu paxıllığın nəticəsi idi
ki, 1987-ci ildə SSRİ rəhbərliyində, xüsusilə Qorbaçov tərəfindən aparılan təqiblərə cavab olaraq Heydər Əliyev
vəzifəsindən istefa verməyə məcbur oldu.
Bundan 15 gün sonra Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılması məsələsi gündəliyə çıxarıldı. Bununla da
Azərbaycanın ağrı-acılarla dolu dövrü başlandı. Azərbaycan xalqına qarşı 20 Yanvar faciəsi, Xocalı soyqırımı
törədildi.
Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycan naminə fəaliyyətini hakimiyyətdə olmadığı dövrlərdə də
belə davam etdirmiş və ən çətin anlarda xalqının yanında olmuşdur. Xalqımızın böyük oğlu həyatını təhlükə
qarşısında qoyaraq 1990-cı ilin Qanlı Yanvar faciəsini törətdiyinə görə o zaman hakimiyyətdə olan sovet
rəhbərliyini və faciənin digər təşkilatçılarını kəskin ittiham etmişdi. Bu kəskin bəyanatdan sonra milli liderimiz
1990-cı il iyulun 20-də Bakıya, iki gün sonra isə doğma Naxçıvana qayıtmış və buradan bütün Azərbaycanın
qurtuluş mübarizəsinə rəhbərlik etmişdir.
Böyük və mənalı ömrünün Naxçıvanda keçən 3 ili ərzində görülən işlər müstəqil dövlətimizin qurulmasına
yönəldilmiş strategiyanın tərkib hissəsi idi. Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin 1990-1993-cü illərdə Azərbaycan və
Naxçıvan parlamentlərinin deputatı, Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbəri kimi fəaliyyət göstərməsi həm
milli dövlətçiliyin bərpası istiqamətində qəti addımların atılması sayəsində sosial-iqtisadi inkişafa nail olunması
ilə nəticələnmiş, həm də muxtar respublikanı işğal təhlükəsindən qorumuşdur. 1990-cı ilin noyabr ayında dahi
şəxsiyyət Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin ilk sessiyasında
qəbul olunan tarixi qərarlar müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaradılmasının əsasını qoymuşdur. Hələ Sovetlər
Birliyinin mövcud olduğu bir dövrdə üçrəngli Azərbaycan bayrağının Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət
bayrağı kimi qəbul edilməsi, Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının adından "Sovet Sosialist”
sözlərinin çıxarılması böyük cəsarət tələb edirdi. Bütün bunlar 1991-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyini elan
etməsinə şərait yaratmışdır. Bu tarixi hadisə nəinki Azərbaycanın, eləcə də Sovetlər Birliyinin digər müttəfiq
respublikalarının da müstəqillik qazanmasına yol açmışdır. 1990-1993-cü illərdə Naxçıvan Muxtar
Respublikasında Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə yeni iqtisadi təfəkkürə söykənən, bazar iqtisadiyyatı tələblərinə
uyğun iqtisadi model formalaşdırılırdı. Muxtar respublikanın iqtisadi problemlərinin həllinə ciddi diqqət yetirilir,
blokadanın vurduğu ziyanın aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülür, quruculuq işləri aparılırdı. Heydər
Əliyevin Naxçıvanda əldə etdiyi uğurları gözü götürməyən Xalq Cəbhəsi 1992-ci il oktyabrın 24-də Naxçıvanda
silahlı çevriliş edib Heydər Əliyevi tutduğu vəzifədən devirməyə cəhd etsə də, buna nail ola bilmədi. Çünki
Heydər Əliyev naxçıvanlılara sözün əsl mənasında arxa olduğundan əhali də ona arxa durmaqla yanaşı, böyük
hörmət və ehtiram bəsləyərək onu müdafiə etdi. Məhz bunun sayəsində çevrilişə cəhddən cəmi bir ay sonra 1992-ci il noyabrın 21-də Naxçıvanda yüksək səviyyədə Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması ilə bağlı təsis
konfransı keçirildi və Heydər Əliyev YAP-ın sədri seçildi.
Naxçıvanda yeni dövlət quruculuğu istiqamətində böyük işlərin getdiyi bir vaxtda Azərbaycan
Respublikasına səriştəsiz rəhbərlik, getdikcə güclənən özbaşınalıq, cəbhədə yaranan gərgin vəziyyət hakimiyyətə
qarşı narazılığı artırmaqla ölkədə müstəqilliyin əldən getməsinə real təhlükə yaratmışdı. Bunu görən Azərbaycan
xalqı böyük dövlətçilik təcrübəsi olan, tanınmış siyasi xadim Heydər Əliyevi təkidlə ikinci dəfə Azərbaycan
Respublikasına rəhbərliyə dəvət etdi. Xalq özünün sevimli oğluna etimad edir və inanırdı ki, yalnız Heydər Əliyev
bu vəziyyətdən çıxış yolu tapa bilər və Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini qoruyub saxlaya və inkişaf
etdirə bilər.
Xalqın tələbini qəbul edən Heydər Əliyev 1993-cü il iyunun 15-də ölkənin Ali qanunverici orqanının sədri
seçildi və onun rəhbərliyi ilə tezliklə Ermənistanla atəşkəs əldə olundu. Məhz Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti
nəticəsində ölkədə siyasi və iqtisadi sabitlik bərqərar oldu, siyasi sistemin təkmilləşməsi istiqamətində möhkəm
addımlar atıldı, yeni Konstitusiya qəbul olundu. Təbii ki, bütün bunlar elə də asan başa gəlmədi. Azərbaycanın
inkişafını, Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olmasını istəməyən qüvvələr 1994 və 1995-ci illərdə dövlət çevrilişinə
158

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

cəhdlər etmiş, terror aktları törətmək istəmişlər. Lakin bu hərəkətlərin qarşısı vaxtında və yüksək peşəkarlıqla
alındı və ölkədə daxili sabitlik yarandı. Xarici siyasət də formalaşmağa başladı və Azərbaycan həm Rusiya, həm
də ABŞ və Avropa ölkələri ilə yaxın qonşuluq, dostluq və strateji tərəfdaşlıq münasibətləri yaratmağa nail oldu.
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın gələcəyini müəyyənləşdirən neft strategiyası işlənib hazırlandı
və Xəzərin Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarının işlənməsi ilə bağlı "Əsrin müqaviləsi” imzalandı.
Azərbaycanın enerji resurslarını dünya bazarlarına çıxarmaq üçün Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Tbilisi-Ərzurum
neft və qaz kəmərlərinin tikintisinə başlandı. Bütün bunlar Ümummilli Liderin özünün dediyi kimi, Azərbaycanın
müstəqilliyinin dönməz və əbədi olmasını təmin edən mühüm addımlar idi.
Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin həyatının 30 ildən artıq bir dövrü Azərbaycan tarixinin parlaq səhifəsini,
ölkənin dirçəliş, inkişaf mərhələsini təşkil edir. Heydər Əliyev hakimiyyətinin birinci mərhələsində (1969-1982)
Azərbaycanı geridə qalmış aqrar respublikadan iqtisadiyyatı dinamik inkişaf edən qabaqcıl respublikaya çevirdi,
Azərbaycanın müstəqil ölkə kimi yaşamasına möhkəm zəmin yaratdı. Görkəmli şəxsiyyət respublikamıza ikinci
rəhbərliyi dövründə ölkəmizdə baş qaldırmış qardaş qırğınının tezliklə qarşısını aldı, Azərbaycan dövlətini və
xalqını zamanın ən çətin sınaqlarından məharətlə çıxararaq müstəqil və müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu
olduğunu sübut etdi. Heydər Əliyev ikinci dəfə müstəqillik əldə edən Azərbaycanı nəinki qoruyub saxladı, həm
də ölkənin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni-mənəvi tərəqqisinə nail olmaqla onun dünyanın qabaqcıl
ölkələri sırasına çıxmasını təmin etdi. Azərbaycan xalqı və Azərbaycan dövləti qarşısında misilsiz xidmətləri olan
Heydər Əliyev sözün əsl mənasında dahi şəxsiyyətdir və qədirbilən xalqımız onu özünün Ümummilli Lideri elan
etmişdir.
Dahilərin böyüklüyü ondadır ki, onlar hər şeyin əvvəlini bildikləri kimi, sonunu da görür və dərk edirlər.
Heydər Əliyev də məhz belə dahilərdən idi.
Heydər Əliyevin 2003-cü il 1 oktyabr tarixində doğma xalqına ünvanladığı son müraciəti vətənə ləyaqətlə
xidmətin bariz nümunəsi idi. "Üzümü sizə - həmvətənlərimə tutaraq qarşıdan gələn prezident seçkilərində
prezidentliyə namizəd, mənim siyasi varisim, Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin I müavini İlham Əliyevi
dəstəkləməyə çağırıram. O, yüksək intellektli, praqmatik düşüncəli, müasir dünya siyasətini və iqtisadiyyatını
gözəl bilən, enerjili və təşəbbüskar bir şəxsiyyətdir. Sizi əmin edirəm ki, həm İlham Əliyev, həm də Yeni
Azərbaycan Partiyası bundan sonra da xalqımızın ən layiqli övladlarını öz ətrafında sıx birləşdirərək Azərbaycan
dövlətinin inkişafı və xalqımızın firavanlığı yolunda çox işlər görəcəklər. İnanıram ki, mənim axıra çatdıra
bilmədiyim taleyüklü məsələləri, planları, işləri sizin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək.
Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm”.
Ulu Öndərin bu tarixi müraciətindən keçən on yeddi il onun dediklərinin reallıqla dərindən uzlaşdığını və
söylədiyi fikirlərin yüksək dərəcədə həqiqət olduğunu bir daha göstərdi. Keçən dövr ərzində dörd dəfə Azərbaycan
xalqının əksəriyyətinin böyük dəstəyini qazanaraq Prezident seçilən İlham Əliyev Ümummilli Liderin layiqli
varisi olduğunu və Azərbaycan Respublikasını gündən-günə daha yaxşı gələcəyə apardığını sübut etdi.
Azərbaycan.-2020.-7 may.-№89.-S.3.
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Şəxsiyyət zirvəsi
Bahar MURADOVA,
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri,
YAP İdarə Heyətinin üzvü, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
Heydər Əliyev haqqında düşünərkən onun dahi şəxsiyyət adlı portretinin nə qədər zəngin çalarlarla
yaradılmış həyat əsəri olduğuna bir daha əmin olursan. Və zaman ötdükcə bu portretin hələ kəşf olunmamış, onu
daha da dolğunlaşdıran yeni cizgilərinin üzə çıxdığını görürsən. O, unikal, dahi şəxsiyyət olaraq bənzərsiz bir
həyat yaşayıb, mənəvi ucalığı fəth edib. Mənə elə gəlir ki, bu elə bir zəngin həyat əsəridir ki, onu sonadək dərk
etmək heç vaxt mümkün olmayacaq.
"El bilir ki, sən mənimsən...”
Heydər Əliyevin xalqın rifahı və xoşbəxt gələcəyi, layiqli həyat tərzinin bərqərar olması naminə göstərdiyi
misilsiz xidmətlər ölcüyəgəlməzdir. Bu dünyaya ülvi bir missiya - öz xalqının xilaskarı kimi gəlmiş Ulu Öndərin
əməlləri və fəaliyyəti zaman və məkan çərçivələrinə sığmır.
Heydər Əliyev bir rəhbərin öz xalqı üçün edə biləcəyi mümkün nə varsa, ona nail olub. Bütün bunların bir
insan ömrünə necə yerləşdiyini düşünəndə təəccüblənməyə bilmirsən. Onun həyat və fəaliyyəti elə bir məktəbdir
ki, haqqında nə qədər danışsan da, nə qədər yazsan da, bu, ümmandan bir damlaya bənzəyəcək. Xalqın öz liderinə
bəslədiyi sevgi də elə o ümman qədər möhtəşəmdir. Çünki Tanrının böyük lütfkarlıqla bizə bəxş etdiyi ən dəyərli
və fenomenal şəxsiyyətlərdən biri olan Heydər Əliyev doğma torpağına bağlı vətən oğlu kimi Azərbaycanın
taleyüklü, çətin və ağır günlərində həmişə xalqın gücünə inanıb, yalnız ona arxalanıb. Bu inamdan ruhlanaraq,
canına və qanına hopmuş vətən sevgisi ilə bütün şüurlu həyatını ölkəmizin azad və firavan bir məmləkətə
çevrilməsi yolunda fəda edib. Bu məqamda 1998-ci il prezident seçkilərindən sonra "Gülüstan” sarayında təşkil
olunmuş andiçmə mərasimində Heydər Əliyevin etdiyi çıxışı xatırladım. Nitqinin sonunda xalq şairimiz Səməd
Vurğunun "Azərbaycan” şeirindən bir neçə misranı söyləyərkən onun hansı kövrək hisslər keçirdiyini unutmaq
mümkündürmü?! Taleyimə çox minnətdaram ki, həmin anda onun duruşunda, baxışında və səsində aydınca
sezilən vətən sevgisini özündən ixtiyarsız ayaq üstə alqışlayanlardan biri də mən olmuşam. İnanıram ki, böyük
vətənpərvərlik hissini əks etdirən bu mənzərə gözəl və xoş xatirə kimi qəlb yaddaşlarında və tarixdə əbədi olaraq
qalacaq...
Onu tariximizin ən böyük azərbaycanlısı sayanlar əsla yanılmırlar. Bu gün Ulu Öndər Heydər Əliyevin
"Mən fəxr edirəm ki, azərbaycanlıyam!” kəlamı bir deviz olaraq tolerantlığı ilə seçilən ölkəmizdə yaşayan bütün
xalqların vahid ideya, vahid gələcək, vahid dövlət ətrafında birləşməsi üçün bir stimula çevrilib.
Heydər Əliyev şərəf və ləyaqət rəmzidir
Həyat kitabını vərəqlədikcə Ulu Öndərin üzləşdiyi bütün ağır və çətin vəziyyətlərin əqidə, mənlik və
ləyaqət sınağından qalib çıxan bir şəxsiyyət olduğunu görürsən. O, keçmiş Sovet İttifaqının ali rəhbərliyindən
uzaqlaşdırıldıqdan və hətta ağır ürək xəstəliyi keçirdikdən sonra öz qamətini dikəldərək əqidəsi uğrunda mübarizə
yolunda mətin addımlarla irəliyə davam dedi. Hələ qara qüvvələrin böyük güc sahibi olduğu o dövrdə Heydər
Əliyev 20 yanvar hadisələri ilə bağlı ən kəskin və cəsarətli bəyanat verərək bu qanlı tarixə ilk obyektiv qiyməti
ilə seçilən şəxs oldu.
Ulu Öndərin bioqrafiyasında buna bənzər mərdlik və dəyanət nümunələrinin sayı-hesabı yoxdur.
Xatırlayırsınızsa, Dağlıq Qarabağ məsələsinin də müzakirə olunduğu ATƏT-in Lissabon sammitində o, böyük
diplomatik təmkin və qətiyyət nümayiş etdirərək, öz xalqının mövqeyini ayağa verməmək üçün, beynəlxalq
aləmdə və bu təşkilatın tarixində ilk dəfə olaraq veto hüququndan istifadə edən yeganə dövlət başçısıdır.
Heydər Əliyev Xəzər dənizinin statusuna dair məsələ ilə bağlı İrana rəsmi səfəri zamanı da müzakirələrin
gedişində İran prezidentinin sözünü kəsərək onun işlətdiyi "Mazandaran gölü” ifadəsinə sərt reaksiya verməklə
böyük cəsarət göstərmişdi. Bu, öz ölkəsinə və dövlətinə şərəf gətirmiş qürur və mənlik nümunəsidir.
Heydər Əliyevin güclü şəxsiyyət kimi qabarıq cəhətlərindən biri onun hətta ən böyük siyasətçilərin qibtə
etdiyi polad kimi möhkəm iradəyə malik olması idi. Bununla bağlı ürək ağrısı, lakin fəxarət hissi yaşadan bir
hadisəni heç zaman unuda bilməyəcəyəm. Belə bir səhnəni gözünüzün önünə gətirin: Azərbaycan Prezidenti
Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Məktəbin yubileyində tribunada çıxış edir. Bu zaman o, qəflətən güclü ürək
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tutması nəticəsində yıxılır, lakin bədənindəki çoxsaylı zədələrin, sınıqların ağrısını dəf edərək öz nitqinə davam
etmək üçün yenidən qalxır... Axı bir Ali Baş Komandan olaraq onun qarşısında gənc zabitlər dayanmışdı... Vətəni
qorumaq missiyasını daşıyan əsgər üçün bundan da böyük və ibrətamiz dərs ola bilərmi?!
Qeyri-adi insan, uzaqgörən siyasətçi, xarizmatik lider
Heydər Əliyevin unikallığını səciyyələndirən xüsusiyyətlər saysız-hesabsızdır. Tanrı onu siyasi fəhm kimi
nadir istedadla mükafatlandırmışdı. Adi vətəndaşdan tutmuş dünyanın ən qüdrətli ölkələrinin başçılarına qədər
onunla müxtəlif mövzular ətrafında ünsiyyətdə olan hər kəs qarşısındakının fenomenal yaddaşından və
ensiklopedik biliklərindən heyrətə gəlirdi. Bu kimi keyfiyyətlər, təbii ki, Heydər Əliyevə dövlət idarəçiliyində və
vaxtında dəqiq qərarlar qəbul etməsində öz töhfəsini vermişdi.
Hələ Sovet Azərbaycanına rəhbərlik etdiyi dönəmlərdə respublikamızın mərkəzdən asılılığını azaltmaq
üçün müasir sənaye müəssisələrinin yaradılması, hərbi məktəblərin təsis olunması, Ulu Öndərin milli sərvət
adlandırdığı istedadlı gənclərin SSRİ-nin aparıcı ali məktəblərində təhsil alması üçün kvotaların əldə olunması,
Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi möhkəmləndirilməsi və bir çox digər məsələlər onu göstərir ki, ölkəmizin gectez müstəqil dövlət olacağına Heydər Əliyevin böyük inamı olub. Zaman keçdi və tarix 1991-ci ildə ilk olaraq
Naxçıvanda Azərbaycanın üçrəngli milli bayrağını dövlət atributu kimi başının üstünə qaldıran Ümummilli
Liderin dahi uzaqgörənliyinə şahidlik etdi.
Məsələləri əhəmiyyətinə görə məntiqi ardıcıllıqla doğru-düzgün sıralamaq bacarığı siyasi liderlərə xas olan
əsas cəhətlərdən biri sayılır. Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəlində müstəqilliyimizin itirilməsi təhlükəsi ilə üz-üzə
qaldığımız bir zamanda Dağlıq Qarabağ müharibəsi nəzərdə tutulmuş neft strategiyasının reallaşmasına ən ciddi
maneə idi. Heydər Əliyev Horadiz əməliyyatında böyük hərbi uğur qazanmaqla Azərbaycan ordusunun gücünü
nümayiş etdirərək düşməni atəşkəs barədə razılığa gəlməyə məcbur etdi. O zamanlar bunu məğlubiyyət kimi
qələmə vermək istəyənlər hadisələrin sonrakı gedişində yanlış düşündüklərini etiraf etmək zorunda qaldılar.
Hər zaman müdrik Azərbaycan xalqının dəstəyinə arxalanan siyasətçi və rəhbər kimi o, əmin idi ki, qarşıya
qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq üçün milli əqidə birliyinin və həmrəyliyin alternativi yoxdur. Azərbaycanın
müstəqilliyinə qarşı baş vermiş 1994-cü il qiyamı zamanı bir çağırışla dəqiqələr ərzində az qala bütün Bakı
əhalısinin Heydər Əliyevin ətrafına toplanması xarizmatik lider obrazını canlandıran nümunədir.
Heydər Əliyev: "Qadınlar dövlətimizin, dövlətçiliyimizin, müstəqilliyimizin, bu günümüzün,
gələcəyimizin dayağıdır”
Ulu Öndər milli-mənəvi dəyərlərin daha çox təzahür etdiyi və dövlətin rüşeymi sayılan ailə məfhumuna
xüsusi dəyər verir, övlad tərbiyəsində qadının rolunu yüksək qiymətləndirirdi. Lakin eyni zamanda o, Azərbaycan
qadınlarının ictimai proseslərə daha fəal şəkildə qoşulmasının tərəfdarı idi.
O dövrdə daha qlobal hesab olunan məsələlərin bir qədər kölgəsində qalmış qadın hüquqlarının səmərəli
şəkildə təmin olunmasına dövlət tərəfindən güclü dəstəyə ehtiyac yarandığını hiss edən və dövlətçilik baxımından
zərif cinsin idarəetmədə roluna böyük əhəmiyyət verən Heydər Əliyev 1996-cı ildə Qadın Problemləri üzrə Dövlət
Komitəsinin təsis olunması barədə müvafiq sərəncam imzaladı. 2006-cı ildə isə statusu və səlahiyyətləri
genişləndirilən qurum ötən dövr ərzində Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi kimi yaddaqalan
uğurlu fəaliyyətə imza atmışdır. Azərbaycan qadınlarının öz potensialının reallaşmasında bu qurumun rolu çox
böyükdür.
Həm tarixi nümunələrimiz, həm də çağdaş Azərbaycan ailəsinin problemlərini xüsusi diqqət altında
saxlayan, Azərbaycan qadınının adını beynəlxalq miqyasda ləyaqətlə təmsil edən, öz gözəlliyi, mərhəməti, siyasi
fəaliyyəti ilə dünyanın lider qadınlarını çox geridə qoyan Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın
timsalında isə müasir örnəyi olan Azərbaycan qadını cəmiyyət və dövlət həyatının bütün istiqamətlərində inkişafa
töhfə verərək, həm də Heydər Əliyevin ruhu qarşısında öz mənəvi borcuna sadiqlik göstərməkdədir.
İncə duyğularla dolu ürək
Heydər Əliyevin malik olduğu hər bir xüsusiyyəti barədə saatlarla, günlərlə danışmaq olar. Və bölüşdükcə
də bu fikirləri daha da dolğunlaşdıran və bitmək bilməyən yeni düşüncələr ortaya çıxır. Təbii ki, bir yazıda bunu
etmək mümkün deyil. Lakin mən burada onu təkcə bir lider və dövlət xadimi kimi xarakterizə edən bəzi
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keyfiyyətləri haqqında deyil, həm də xalqımızın milli-mənəvi və vazkeçilməz ailə dəyərlərinin sintezindən
yoğrulmuş bitkin və mükəmməl obrazına diqqəti çəkmək istərdim.
Nə qədər ciddi və sərt görünməsinə baxmayaraq, o, olduqca duyğusal və çox zərif qəlbli bir insan idi.
Ətrafında cərəyan edən hadisələrə təmkinli münasibətini qoruyub saxlamağa çalışardı və demək olar ki, buna
həmişə nail olardı. Lakin onun şəxsi həyatındakı əvəzolunmaz bir itkinin ağrı-acısı onu heç vaxt tərk etmirdi.
Özünün yeganə dostu saydığı ömür-gün yoldaşı Zərifə xanım Əliyevanı xatırlayarkən onun çöhrəsinə ürək
sızladan nisgilli bir ifadə qonurdu. Belə anlarda o, Zərifə xanım haqqında düşünərkən qürur hissinə qarışmış
xiffətini gizlədə bilmirdi. Ona gənclik illərini xatırladan "Küçələrə su səpmişəm” xalq mahnısını xüsusi bir zövqlə,
sonsuz məhəbbət və həm də kədərlə zümzümə edərdi. Hec nə ilə əvəz olunmayacaq bu itkinin onun həyatındakı
izini və doğurduğu təəssüfü ailə dəyərlərinə bir sədaqət nümunəsi kimi Ulu Öndərin həyatından bəhs edən
əsərlərdə də açıq-aşkar görmək olar.
Hər zaman xalqın içində
O, öz xoşbəxtliyini xalqına xidmətdə görürdü. Sadə insanların içində olmaqdan həzz alırdı. Böyüklə böyük,
uşaqla uşaq kimi rəftarı vardı. Ona görə də hər kəsin Heydər babası idi o...
Hələ uşaq vaxtı onunla görüşmək nəsib olmuş adamlardan biri kimi özümü xoşbəxt sanıram. Bu, ötən əsrin
70-ci illərinin xatirəsidir. Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Heydər Əliyevin Füzuli rayonuna səfəri zamanı
onu çiçəklərlə qarşılayan məktəblilərin içində mən də var idim. Onun mehriban, gülümsər çöhrəsi, nəvaziş dolu
baxışları bu gün də gözümün önündədir. Sonralar taleyin xoş qisməti sayəsində buna bənzər hissləri təkrar-təkrar
yaşamışam. YAP-ın ilk üzvlərindən biri kimi mənə partiyaya üzvlük vəsiqəsini şəxsən özü təqdim edəndə də,
məni Prezident Aparatına məsul vəzifəyə təyinatımla bağlı qəbul edəndə də, ictimai-siyasi fəaliyyətlə bağlı
keçirilən görüşlərdəki söhbətlər zamanı da. Hər görüşdən sonra çəkilmiş xatirə şəkillərinə, haqqında çəkilmiş
filmlərə baxanda adamı bürüyən kövrək və səmimi duyğuları ifadə etmək çətindir.
Ulu Öndər Azərbaycan elminin və mədəniyyətinin inkişafına töhfə vermiş insanlara, söz ustalarına böyük
diqqət və qayğı ilə yanaşırdı. Eyni zamanda sadə insanlarla çox rahat şəkildə ünsiyyət qura bilirdi. Uşaqlara
qoşularaq onlarla bərabər rəqs etməsini, məcburi köçkün gənclərin toy mərasimində şövqlə qol qaldırıb
oynamasını, əsgər və zabitlərlə doğma bir insan kimi səmimi söhbət etməsini, onun görüşünə gəlmiş yerli
sakinlərlə oturub xüsusi bir həvəslə armudu stəkandan dişləmə qəndlə kəklikotu çayı içməsini və yaxud göycə
meyvəsindən dadmasını əks etdirən kadrlar Heydər Əliyevi insanların yaddaşına məhz bu səmimiyyət zirvəsindən
köçürüb.
Həyatın mənasını, fəlsəfəsini dərindən dərk etdiyindəndir ki, yalnız xalqın rifahını düşünən Heydər Əliyev
sadə həyat tərzinə üstünlük verir, daha çox mənəvi dəyərləri önə çəkirdi. El dilində desək, o, dünya malında gözü
olmayan, əxlaqına yalnız yüksək mənəvi dəyərlərin hopduğu çox zəngin bir şəxsiyyət idi. Bəlkə elə buna görədir
ki, sənətinə yüksək qiymət verdiyi Xalq şairi Məmməd Arazın sözlərinə bəstələnmiş "Dünya sənin, dünya
mənim...” adlı mahnıya qulaq asmağı çox sevirdi.
Yazılmamış əsərlərin qəhrəmanı
Heydər Əliyev heç vaxt kitab yazmayıb, xatirələrini qələmə almayıb. Bunun üçün sadəcə onun zamanı
olmayıb. Lakin bütün dünya xalqlarının çox sadə dildə başa düşdüyü, əsrlərə sığmayan, hər sözü, hər izi, hər
addımı məna yükünə görə cild-cild kitablara mövzu olan qızıl tarix yaradıb. Haqqında yazılan əsərlər bütöv bir
epoxanın inkişaf yoluna işıq salır, siyasi baxışları alimlərin və siyasi texnoloqların tədqiqat obyektinə çevrilir.
Təsadüfi deyil ki, dünyanın güc mərkəzləri sayılan dövlətlərin başçıları, beynəlxalq aləmdə tanınmış məşhur
siyasətçilər Heydər Əliyevi dünya tarixinin nəhəng şəxsiyyətləri ilə müqayisə ediblər. Qələm əhli onu
ictimaiyyətə dünyada baş verən siyasi proseslərə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmək gücündə olan nəhəng
siyasət korifeyi kimi təqdim edir.
Ulu Öndərin həyatından bəhs edən çoxsaylı bədii-sənədli filmlərin müəllifi olan görkəmli rejissor Vaqif
Mustafayevin çox maraqlı bir fikri var. O deyir ki, Heydər Əliyev yazılmamış romanların, çəkilməmiş filmlərin
qəhrəmanıdır. Həqiqətən də, inanıram ki, Heydər Əliyevin irsi hələ bundan sonra da əsrlər boyu alimlər və
siyasətçilər tərəfindən tədqiq ediləcək və geniş oxucu və tamaşaçı auditoriyasının diqqətini çəkəcək.
Bizim tale payımız: əgər o, olmasaydı...
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Belə bir deyim var ki, həyat və tale kaleydoskop kimidir. Hətta kiçik bir bucaq altında firlatdıqda belə
ümumi mənzərə tamamilə dəyişir. Düşünürəm ki, həyat yolunu labirintə bənzədənlər də öz fikirlərində haqlıdırlar.
Çünki bəzən geniş və rahat yolda aşıla bilinməyəcək bir sədlə qarşılaşa bilərsən. Lakin sonra çıxış yolunun dar və
heç də hamar olmayan cığırlardan keçdiyi bəlli olur. Ona görə də doğru yolu seçə bilmək bacarığı məhz Heydər
Əliyev kimi güclü siyasi fəhmə və iti zəkaya malik dahilərə məxsusdur. Çünki Azərbaycan öz müstəqilliyini
yalnız onun sayəsində qoruyub saxlaya bildi və özünün təbirincə desək, "dünyaya günəş kimi doğdu”.
Hərdən düşünürəm ki, Heydər Əliyev olmasaydı, Azərbaycanı nə gözləyirdi? Və hər dəfə də təlatümlü
okeanda kompasını itirmiş və qiymətli yük daşıyan gəminin taleyi gözümün önünə gəlir. Hansı ki, ya qayalara
çırpılaraq məhv olur, ya da yedəyə möhtac olur. Ona görə də Azərbaycan xalqı çox xoşbəxtdir ki, onu o
burulğanlardan sağ-salamat çıxararaq müstəqillik limanına çatdırmış Heydər Əliyev kimi bir kapitanı olub.
Bir neçə gündən sonra anadan olmasının 97-ci ildönümünü qeyd edəcəyimiz Ulu Öndərin doğum günü 10 may tarixi bu il təqvimdə 75 illiyini təntənə ilə qeyd edəcəyimiz Qələbə günü ilə yanaşıdır. Bu, ilk nəzərdə
simvolik görünsə də, düşünürəm ki, əslində, həyatda da həmişə qələbə onun yanında olub, onu müşayiət edib.
Yəni harada Heydər Əliyevin adı varsa, orada uğur var. Bu siyasi kursu yeni çağırışlar fonunda daha möhtəşəm
qələbələrlə davam etdirən islahatçı lider cənab İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşmiş Azərbaycan xalqı özünə
mənəvi ata saydığı Heydər Əliyevin qüdrətli əlini həmişə öz kürəyində hiss edəcək. Ona görə də əminəm ki, Ulu
Öndər haqqında yazılmış mahnıda olduğu kimi:
"Nə qədər Azərbaycan, nə qədər bu millət var, Heydər "xalqım” deyəcək, xalq "Heydər” söyləyəcək!..”
Azərbaycan.-2020.-7 may.-№89.-S.1-2.
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Xalqına, vətəninə vurğun böyük azərbaycanlı
Hicran HÜSEYNOVA,
Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin sədri, siyasi elmlər doktoru, professor
"Hər bir insan ilk növbədə anasını, vətənini, torpağını, millətini sevməli, bu hisslərlə yaşamalıdır”.
Heydər ƏLİYEV
Tarixdə ölkəsinin ən çətin anlarında həyatları bahasına olsa belə dövləti qoruyub saxlayan böyük
şəxsiyyətlər olmuşdur. Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyev XX əsr Azərbaycan tarixində milli
müstəqillik ideyasını praktik olaraq gerçəkləşdirmiş fenomenal şəxsiyyətdir. O deyirdi: "Mənim əsas silahım
sözdür”. Bu silah sayəsində Ulu Öndər insanlara özlərinə güvənməyi öyrətdi və xalqı inandırdı ki, Azərbaycanın
gələcəyi də, onun iqtisadiyyatı və mədəniyyəti də öz əlindədir. Heydər Əliyevin sülhməramlı daxili və xarici
siyasəti sayəsində bu gün ölkəmiz bütün dünyada tanınır.
Həyatını xalqının xoşbəxt gələcəyinə, qüdrətli Azərbaycan dövlətinin yaradılmasına və inkişafına həsr
etmiş dahi şəxsiyyətin vətən və xalq qarşısındakı xidmətləri misilsizdir. Azərbaycanda müstəqil dövlət
təsisatlarının qurulması, beynəlxalq normalara söykənən demokratik, hüquqi dövlətin yaranması, milli, mənəvi
və əxlaqi dəyərlərimizin qorunub saxlanması, bu dəyərlərin ümumbəşəri ideyalarla daha da zənginləşdirilməsi,
ilk milli Konstitusiyamızın qəbul edilməsi, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşdırılması və yeni iqtisadi kursun
müəyyənləşdirilməsi prosesinin müvəffəqiyyətli həlli məhz Heydər Əliyevin nəhəng tarixi xidmətləridir.
Təsadüfi deyil ki, Ulu Öndərin fəaliyyəti öz miqyası və əhəmiyyəti etibarilə Azərbaycanın hüdudlarından
çox-çox kənara çıxıb. Ən nüfuzlu dövlət başçıları, politoloqlar tərəfindən dəfələrlə bəyan edildiyi kimi,
Azərbaycanın və böyük türk dünyasının dahi oğlu Heydər Əliyev zəmanəmizin ən yüksək zirvəsində duran
tanınmış siyasi xadimlər sırasında öz layiqli yerini tutub. Xalqımızın yaddaşında yaradıcı, qurucu və xilaskar
obrazını daim yaşadıb, qəlblərdə özünə əbədi məhəbbət qazanıb. Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi
ötən əsrin 70-80-ci illəri yaddaşlarda təkcə iqtisadi yüksəliş, təsərrüfatın bütün sahələrinin inkişafı dövrü kimi
deyil, həm də elmin, təhsilin, mənəviyyatın, mədəniyyətin misilsiz tərəqqisi illəri kimi qalıb. Məhz həmin dövrdə
gələcək müstəqilliyimizin təməl daşları qoyulub, iqtisadi, sosial və mədəni potensialı formalaşıb. 1969-1982-ci
illərdə həyatımızın bütün sahələrində köklü islahatlar aparılmış və dəyişikliklər baş vermişdir. Bu nəhəng işlər öz
miqyasına görə Azərbaycanın quruculuq salnaməsində ən dolğun səhifələri təşkil edir.
Heydər Əliyev fenomeninin ölkəyə uzunmüddətli rəhbərliyinin ən mühüm göstəricilərindən biri də
azərbaycançılıq məfkurəsinin, milli ruhun hədsiz yüksəlməsi, milli özünüdərkin inkişafı, xalqın tarixi yaddaşının
özünə qaytarılması kimi fundamental prinsiplər əsasında dövlətçilik arzularının və hisslərinin güclənməsi, real
siyasi amilə çevrilməsidir.
Ulu Öndərin vətənpərvər fəaliyyətinin nəticəsi olaraq respublikada milli ruhlu ziyalı təbəqəsi
formalaşmışdır. Böyük strateq Heydər Əliyev hələ Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə ölkənin inkişafı
istiqamətində gördüyü işlərlə, qəbul etdiyi cəsarətli qərarlarla, həyata keçirdiyi tikinti-quruculuq tədbirləri, habelə
bir neçə onillikdən sonra müstəqillik əldə edəcək respublikamızın gələcəyinə hesablanmış digər məqsədyönlü
addımları ilə özünün Ümummilli Lider obrazını yaratmış, tarix isə onun bu statusunu bütün mərhələlərdə
qorumuşdur. İlk növbədə, ötən əsrin 60-cı illərinədək aqrar ölkə kimi tanınan və yeganə sənaye mənbəyi neft olan
Azərbaycan qısa müddət ərzində yüngül və ağır sənaye respublikasına çevrildi. Bir-birinin ardınca zavod və
fabriklər istifadəyə verildi. Nəticədə həm respublikanın iqtisadi imkanları artdı, eyni zamanda yaradılmış yeni
işlər əsasında insanların rifah halı daha da yaxşılaşdı.
Xalqımızın döyüş ruhunun yaşadılmasında və gələcəkdə ordu quruculuğunun inkişaf etdirilməsində
mühüm rol oynayan Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Məktəb fəaliyyətə başladı. Respublikamız müstəqillik əldə
etdikdən sonra hərbi liseyin məzunları ordumuzun yaranmasında, vətənimizin ərazi bütövlüyünün qorunması
uğrunda mübarizədə həmişə ön cəbhədə oldular. Qarabağ döyüşlərində vuruşan Azərbaycan zabitlərinin 70
faizdən çoxu liseyin yetirmələridir.
İndi dünya analitiklərinin böyük önəm verdiyi mədəniyyətin yayılması siyasətini Heydər Əliyev hələ sovet
dövründə özünəməxsus tərzdə həyata keçirirdi. Çünki dahi siyasətçi Heydər Əliyev Azərbaycanı dünyada məhz
milli dəyərləri, mənəvi tarixi, mədəniyyət özəlliyi ilə tanıdırdı. Məhz onun təşəbbüsü ilə ölkənin tanınmış
musiqiçiləri, şairləri, yazıçıları, müğənniləri, bəstəkarları dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində çıxış edirdilər. Əlbəttə
ki, burada siyasi məqam da var idi, o da Azərbaycanı dünya ölkələri sırasına yüksəltmək ...
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Heydər Əliyevin ölkəyə rəhbərliyi dövrü tarixə siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni yüksəliş dövrü kimi daxil
olaraq xalqın milli mənlik şüurunun, müstəqillik ideallarının oyanışına güclü təkan vermişdir. Ulu Öndər hələ o
dövrlərdən milli inkişafın yeganə yolunu insanların yüksək təhsil almasında, maariflənməsində görmüş,
respublikada elmin inkişafı üçün bütün zəruri tədbirləri həyata keçirmişdir. O, yaxşı bilirdi ki, cəmiyyətin
tərəqqisinə, elmin, mədəniyyətin inkişafına təsir göstərən ən qüdrətli vasitələrdən biri də təhsildir. Heydər Əliyev
şəxsiyyətinin böyüklüyü məhz onda idi ki, o, bütün fəaliyyəti boyu bu sahələrə diqqət və qayğısını əsirgəməmiş,
cəmiyyətdə yüksək bilikli, intellektual və elitar təbəqənin formalaşmasına çalışmışdır.
Təsadüfi deyildir ki, 1969-1982-ci illər həm də Azərbaycan elminin, təhsilinin intibah dövrü kimi xatırlanır.
Heydər Əliyev öz fəaliyyətində və siyasi təcrübəsində hər zaman elmi fikrin ən yeni, mütərəqqi nailiyyətlərindən
faydalanmış, cəmiyyətin inkişafını elmdə, maariflənmədə görmüşdür. Ulu Öndər ötən əsrin 70-80-ci illərində
kasıb və imkansız ailələrin övladlarının respublikada və onun hüdudlarından kənarda yüksək təhsil almasına,
ixtisaslı kadr kimi yetişməsinə hər cür şərait yaradırdı.
Məlum olduğu kimi, müasir dövrdə qadınların kişilərlə bərabər hüquqa malik olması, yüksək dövlət
vəzifələrində çalışması, təhsil alması olduqca vacibdir. Əks təqdirdə qadının idarəetmədə çalışması mümkün
deyil. Hələ 1974-cü ildə "Azərbaycan qadını” jurnalının 50 illik yubiley təntənəsində Ulu Öndər Heydər Əliyev
demişdi: "Biz çalışmalıyıq ki, ali məktəblərdə və texnikumlarda daha çox qadın təhsil alsın, elmi fəaliyyətlə
məşğul olsun. Xüsusən kənddə qadınlar və uşaqlar arasında bədən tərbiyəsi və idmanın daha da inkişaf etdirilməsi
problemlərinə biz diqqətimizi xeyli artırmalıyıq”. Heydər Əliyev Azərbaycanla, onun tarixi və bu günü ilə bağlı
biliklərin tədrisinə böyük önəm verir və bunu vətənpərvərlik tərbiyəsinin ən mühüm amili hesab edirdi. Bununla
əlaqədar Heydər Əliyev demişdir: "...Müstəqil Azərbaycanın hər bir gənci məktəbdə milli təhsil alaraq, öz
xalqının, millətinin qədim zamanlardan indiyə qədər olan tarixini gərək yaxşı bilsin. Əgər bunu bilməsə, o, həqiqi
vətəndaş ola bilməz. Əgər bunu bilməsə, o, millətini qiymətləndirə bilməz. Əgər bunu bilməsə, o, millətinə olan
münasibəti ilə istənilən səviyyədə fəxr edə bilməz”. Ulu Öndərin bu gün də yaşamaqda olan ideya-siyasi
konsepsiyasına münasibətimizi təkcə iftixar hissi keçirməklə deyil, həm də bu ideya dünyasını öyrənmək, tədqiq
etmək və həyata keçirməklə ifadə etməliyik. Əsas məsələ bu ideyalara sahib çıxan yeni nəslin yetişdirilməsidir.
Tarixi təcrübə təsdiqləyir ki, dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanılması onun qazanılmasından daha ağrılı
və çətin prosesdir. Belə bir ziddiyyətli və mürəkkəb mərhələdə dövlətin xilası məhz xarizmatik liderlərdən asılı
olur. 1991-ci ildə Azərbaycan özünün dövlət müstəqilliyini elan etsə də, bu, əslində, 1993-cü ilin ortalarına qədər
formal xarakter daşımışdır. Heydər Əliyevin 1993-cü ilin oktyabrında dövlət başçısı seçilməsindən sonra müstəqil
Azərbaycanın hüquqi və siyasi-iqtisadi suverenliyinin təmin olunması prosesi daha da sürətlənmişdir. Ümummilli
Lider ilk növbədə ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin bərpası istiqamətində gərgin iş aparmış, qeyri-qanuni silahlı
dəstələr zərərsizləşdirilmiş, respublikamızın sosial-iqtisadi yüksəlişinə yol açan ən mühüm amil kimi cəmiyyətdə
ictimai-siyasi sabitlik bərqərar edilmişdir. Bütün bunlar həmçinin xalqın öz liderinə inamının, xalq-iqtidar
birliyinin nəticəsi idi. Dövlət çevrilişlərinin qarşısı alınmış, Azərbaycan vətəndaş müharibəsi təhlükəsindən xilas
olmuşdur. Müstəqil dövlətimizin ərazi bütövlüyünün bərpası və Ermənistan silahlı qüvvələrinin hücumlarının
qarşısının alınması, ölkənin müstəqilliyinin qorunub saxlanması üçün ordu quruculuğu istiqamətində kompleks
tədbirlər həyata keçirilmişdir. Heydər Əliyev bir ictimai-iqtisadi formasiyadan digərinə keçid dövründə
respublikanın qarşısında duran strateji vəzifə və hədəfləri düzgün müəyyənləşdirməklə dünyanın qabaqcıl
dövlətlərinin təcrübəsində sınaqdan uğurla çıxmış, müsbət nəticələri sübut olunmuş inkişaf kursunun Azərbaycan
gerçəkliyinə adekvat modelini yaratmışdır. Ulu Öndər qısa müddətdə özəl mülkiyyətçiliyə, sahibkarlığa, sərbəst
rəqabətə meydan açan, dövlətsizləşdirməni özündə ehtiva edən, sosialyönümlü mahiyyət daşıyan, habelə xarici
iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsi və münbit biznes mühitinin formalaşdırılması yolu ilə ölkəyə investisiya
axınını stimullaşdıran liberal inkişaf modelinin praktik surətdə gerçəkləşdirilməsinə nail olmuşdur. "Azərbaycan
dövlətinin strateji yolu yalnız demokratiya, sərbəst iqtisadiyyat prinsiplərinin bərqərar olması, bazar iqtisadiyyatı
və sahibkarlığın inkişafıdır” - deyən Heydər Əliyev demokratik düşüncə və həyat tərzinin bütün dünyada diktə
etdiyi bu meyarlara hər zaman sadiqlik göstərmiş, milli inkişaf naminə bu yolun alternativsizliyi fikrinin ictimai
rəyə aşılanmasına nail olmuşdur. Ulu Öndər mərkəzi planlaşdırma və bölgü sistemindən sərbəst bazar
münasibətlərinə əsaslanan iqtisadi modelə keçid prosesinin aztəminatlı təbəqənin maraqlarına toxunmaması üçün
dövlət büdcəsində sosial müdafiə tədbirlərinə geniş yer ayrılmasını da təmin etmişdir. Böyük siyasi xadim Heydər
Əliyev hər bir fərdin maraq və mənafelərini təmin etmədən, ədalət meyarını qorumadan güclü dövlət yaratmağın
mümkünsüzlüyünü çıxışlarında hər zaman vurğulamış, vətəndaşlara göstərilən hüquqi yardımın səviyyəsinin
müntəzəm surətdə artırılmasının əsas təşəbbüskarı kimi çıxış etmişdir. Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında
hazırlanaraq 1995-ci ilin 12 noyabrında ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul edilmiş müstəqil Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyası dövlətimizin tarixində hakimiyyət bölgüsü prinsipini, demokratik və dünyəvi
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dövlət quruculuğunun hüquqi əsaslarını, insan hüquq və azadlıqlarının qeyd-şərtsiz təmin olunmasının
bünövrəsini qoymuşdur. Azərbaycan ilk dəfə olaraq insan hüquqlarının prioritetliyini və hakimiyyət bölgüsünü
özünün gələcək inkişaf yolu kimi seçmişdir. Demokratik tələblərə tamamilə cavab verən bu ali sənəd müstəqil
Azərbaycanın ilk Konstitusiyası kimi tarixilik qazanmışdır.
1995-ci ildə parlamentə keçirilən ilk seçkilər isə dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi prosesinin
hüquqi bazasının yaradılmasına daha geniş imkanlar açmışdır. Bu hadisə dövlət müstəqilliyinin prioritet
istiqamətlərini müəyyənləşdirmək və həyata keçirmək yolunda əsas istinad mənbəyi rolunu oynamışdır. Bununla
da Azərbaycanın dünya dövlətləri sırasında özünə layiqli yer tutması, beynəlxalq münasibətlərin subyektinə
çevrilməsi istiqamətində ardıcıl fəaliyyətin əsası qoyulmuşdur. 1995-1997-ci illərdə Azərbaycan insan hüquq və
azadlıqlarının, demokratik təsisatların təminatı ilə bağlı bir sıra beynəlxalq konvensiyalara, sazişlərə qoşulmuşdur.
Ölkənin insan hüquqlarının qorunması sahəsində əldə etdiyi ən mühüm nailiyyətlərdən biri də BMT ilə
Azərbaycan hökuməti arasında 1998-ci ilin avqustunda imzalanmış "İnsan hüquqları və demokratiyanın
dəstəklənməsi sahəsində birgə layihə haqqında” memorandum olmuşdur. Həmin memoranduma əsasən BMT
insan hüquqlarını dəstəkləmək və müdafiə etmək sahəsində ümumi biliklərin və potensialın Avropa standartlarına
uyğunlaşdırılması, prosedur və hesabatlar sisteminin təkmilləşdirilməsi, mülki cəmiyyətin inkişafı və digər
məsələlər sahəsində Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə birgə tədbirlər həyata keçirmişdir. 1998-ci il fevralın
22-də Ümummilli Lider Heydər Əliyev "İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi
sahəsində tədbirlər haqqında” fərman imzalamış, insan hüquqları sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin istiqaməti
və konsepsiyası səhih şəkildə müəyyən edilmişdir. Bu sənədlə insan hüquqları məsələsi ümumdövlət səviyyəsinə
qaldırılmışdır. 1998-ci il iyulun 18-də isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə "İnsan hüquqlarının
müdafiəsinə dair Dövlət Proqramı” təsdiq olunmuşdur. Dövlət proqramına əsasən Azərbaycanın qoşulduğu
konvensiyalara və qəbul etdiyi qanunvericilik aktlarına, eyni zamanda Konstitusiyanın müddəalarından irəli gələn
tələblərə müvafiq olaraq insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində görülən işlərin səmərəliliyi daha da artırılmışdır.
Ulu Öndərin 1993-cü ildən tətbiqinə moratorium qoyduğu ölüm hökmü 1998-ci il fevralın 10-da tamamilə ləğv
edilmiş, Azərbaycan bütövlükdə Şərqdə bu qətiyyətli və tarixi qərara imza atan ilk ölkə olmuşdur. Yüksək
humanizmin və insanpərvərlik örnəyinin bariz ifadəsinə çevrilən bu addım Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunu
yüksəltmiş, 2001-ci il yanvarın 25-də müstəqil respublikamız Avropa Şurası kimi mötəbər beynəlxalq təşkilata
tamhüquqlu üzv qəbul edilmişdir. Ulu Öndərin möhkəm təməllər üzərində əsasını qoyduğu balanslaşdırılmış
xarici siyasət uzaq hədəflərə hesablanmış strateji fəaliyyət konsepsiyası olmaqla müstəqil Azərbaycanın
beynəlxalq arenada nüfuz və mövqelərinin güclənməsinə, ümummilli problemlərinin həllinə yönəlmişdir.
İnamla deyə bilərik ki, bu siyasət 2003-cü ilin oktyabrından Heydər Əliyev siyasi kursunun ən layiqli
davamçısı Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında uğurla həyata keçirilir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin
demokratik dövlətçilik strategiyasını ləyaqətlə davam etdirən Azərbaycan Prezidenti müəyyənləşdirilmiş
möhkəm ənənələr üzərində özü də yeni bir dövlətçilik məktəbinin banisinə çevrilmişdir. Prezident İlham Əliyev
respublikamızı uğurlu inkişaf yoluna çıxarmaqla Cənubi Qafqaz bölgəsində həyata keçirilən qlobal enerji,
kommunikasiya layihələrinin başlıca təminatçısına çevrilmişdir. Xalqa layiqli xidmət andını əməli işi ilə
doğrultmuş dövlət başçısı Azərbaycanın iqtisadi inkişaf prioritetlərini dəqiq müəyyənləşdirmiş, hər bir vətəndaşın
maraq və mənafeyinin yüksək səviyyədə təminatına yönəlmiş demokratiya kursunu inamla davam etdirmişdir.
Respublikamız hazırda inkişafının elə mərhələsindədir ki, qazanılmış makroiqtisadi nailiyyətlər cəmiyyət
həyatının ən müxtəlif sahələrində tərəqqi və intibaha, vətəndaş cəmiyyəti və hüquqi dövlət quruculuğuna xidmət
edən, hər bir vətəndaşın həyatında kardinal dəyişikliklərlə müşayiət olunan islahatları əzmlə gerçəkləşdirmək
imkanı yaradır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə inamla irəliləyərək qlobal enerji və kommunikasiya
layihələrinin mərkəzinə çevrilən, ümumi daxili məhsulun artım tempinə görə dünyanın lider dövlətləri sırasında
yer tutan respublikamızda xalqın inamlı sabahı baxımından strateji əhəmiyyət daşıyan demokratikləşmə
prosesinin sürətləndirilməsi xüsusi diqqət mərkəzindədir.
Milli ruhu qorumağın, inkişaf etdirməyin və yeni nəsillərə çatdırmağın ən mühüm şərti milli dövlətçilikdir.
Milli dövlət ancaq ərazinin, maddi sərvətlərin deyil, həm də milli mənəvi dəyərlərin qorunmasına xidmət edir.
Milli dövlətin qurulması və dövlətçilik ideyalarının həyata keçirilməsi və bu proseslərin dönməzliyinin təmin
edilməsi xalq qarşısında ən böyük xidmətdir. Ümummilli Lider Heydər Əliyev dövlətin inkişafında çoxpartiyalılıq
prinsipinin reallaşmasının, vətəndaş cəmiyyətinin inkişaf etməsinin tərəfdarı olub. Lakin o, qeyd edirdi ki, "kim
müxalifətdə durursa dursun, ancaq vətəninə, xalqına, mənəviyyatına, məsləkinə müxalifətdə durmasın”. Bu gün
Prezident İlham Əliyev də məsələlərə bu prizmadan yanaşaraq bildirir ki, əsas məqsədimiz elə siyasi sistem
yaratmaqdır ki, fərqli baxışlardan asılı olmayaraq hər bir siyasi qüvvə üçün bir amal müqəddəs olsun, o da
dövlətçilik, müstəqillik, azadlıq, rifah və inkişafdır. Belə olan halda həm siyasi müstəvidə işlər müsbət istiqamətdə
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gedəcək, eyni zamanda ölkədə mövcud olan problemlər daha tezliklə həll olunacaq. Çünki müxalifət
nümayəndələri bəzən iqtidar nümayəndələrinin görmədiyi qüsurları görürlər, onları dilə gətirirlər, onları diqqətə
çatdırırlar və bu, çox müsbət haldır. Ancaq, eyni zamanda bir daha demək istəyirəm ki, bütün siyasi qüvvələr üçün
bir amal, bir məsələ toxunulmaz olmalıdır, bu da bizim müstəqilliyimiz, dövlətçiliyimiz və dövlət maraqlarıdır.
Ən mühüm məsələlərdən biri də həmin dövrdə ictimai şüurun düzgün istiqamətləndirilməsidir. Əlbəttə ki,
burada kütləvi informasiya vasitələrinin böyük imkanları yada düşür. Digər tərəfdən, uşaq, yeniyetmə və gənclərin
tərbiyəsində təhsil müəssisələri mühüm yer tutur. Lakin burada verilən biliklə, müəllimlərin öyrətdikləri ilə real
həyat arasında uyğunluq, qarşılıqlı tamamlama olmalıdır. Əgər onlar nüfuzlu adamların, vəzifəli şəxslərin,
ziyalıların, tanınmış incəsənət və mədəniyyət nümayəndələrinin həyat tərzində müəyyən nöqsanlar, ziddiyyətlər
görürlərsə, onun mənfi təsiri daha çox olacaqdır. Axı gənclər əsasən tanınmış adamları özlərinə ideal, kumir seçir,
onlara oxşamağa çalışırlar. Bu mənada yaxınlaşan təhlükəni dərk edən Ümummilli Lider Heydər Əliyev millimənəvi dəyərlərin qorunması və gələcəkdə törədəcəyi fəsadların aradan qaldırılması məqsədilə deyirdi:
"Ölkəmizin ictimaiyyətinin müxtəlif təbəqələrinə mənsub olan şəxslər, bəzi adamlar verilmiş bu azadlıqdan öz
şəxsi məqsədləri üçün sui-istifadə edirlər. Ya anlamırlar, ya da anlayaraq bizim xalqımızın mənəviyyatını,
əxlaqını və xüsusən də gənclərin əxlaqını pozmağa cəhd göstərirlər”. Ulu Öndər eyni zamanda cəmiyyətdə
bərabərsizliyin, xüsusilə də cəmiyyətdə bir qisim insanların asan yolla var-dövlət sahibi olmasının sosial
təzadların yaranmasına gətirib çıxardığını qeyd edirdi. O deyirdi: "Bir qütbdə həddindən artıq zənginləşmiş, bəzi
hallarda qanunsuz zənginləşmiş, harınlaşmış insanlar və onların övladları eyş-işrət içərisindədir, o biri tərəfdə
çadırlarda yaşayan insanlar inildəyirlər, nə qədər əziyyət çəkirlər”. Sözsüz ki, bu paradoksal hadisələr mənəvi
həyatımıza təsir göstərir. Lakin istər milli tariximizdə, istərsə də beynəlxalq tarixdə, eləcə də bu günümüzdə elə
zəngin insanlar var ki, çox sadə həyat tərzi sürür və var-dövlətlərini millətin inkişafına sərf edirlər. Bu baxımdan
Heydər Əliyev insanları yaxşı nümunələri öyrənməyə çağırırdı. Avropada, Amerikada zəngin adamların, böyük
biznesmenlərin real həyat tərzinin nə dərəcədə işgüzar, səmərəli və sadə olduğunu yada salırdı. Bizim mətbuat da,
televiziya da, bədii ədəbiyyat da bu yaxşı nümunələrin təbliğinə daha geniş yer verməlidir, həqiqətdən uzaq olan,
ideoloji və mədəni-mənəvi təxribata xidmət edən bayağı nümunələr efirə yol tapmamalıdır. Bu gün də Prezident
cəmiyyətdə narazılıq yaradanlara, eyni zamanda vəzifəsindən sui-istifadə edənlərə qarşı mübarizə aparır.
Hazırda Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi çoxşaxəli islahatlar Azərbaycan dövlətinin siyasi
xarakterini və inkişaf yolunu müəyyən edir. Bu müəyyənləşmə Azərbaycanın qısa müddət ərzində iqtisadi inkişaf
göstəricilərinə görə bütün dünyada liderə çevrilməsi faktıdır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum, BakıTbilisi-Qars kimi nəhəng layihələrin gerçəkləşməsi, respublikamızın ümumilikdə Avropa regionunun gələcək
enerji təhlükəsizliyi missiyasını üzərinə götürməsi xalqımızın dünya arenasında layiqli yerini təmin edir.
Azərbaycan insanının gün-güzəranı yaxşılaşır, şəhər, kənd və qəsəbələr abadlaşır, respublikamızda işsizlik,
yoxsulluq kimi ağır sosial bəlalar artıq həllini tapır. Bütün bunlarla yanaşı Azərbaycanda demokratiyanın
təntənəsi, qanunların aliliyi, haqq-ədalətin zəfəri üçün bütün lazımi tədbirlər reallaşdırılır. Azərbaycanın mövcud
iqtisadi potensialının insan kapitalına çevrilməsi istiqamətində atılan addımlar elmi inkişafa doğru sürətli kurs
götürüldüyünü təsdiqləyir. Dövlət başçısı həyata keçirdiyi islahatları məhz dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin
müəllifi olduğu möhkəm təməl üzərində davam etdirir və yeni dövrün tələblərinə uyğun olaraq daha da
zənginləşdirir.
Bütün bunlar tam mənada deməyə əsas verir ki, Prezident İlham Əliyevin dövlətçilik təcrübəsində siyasi
varislik ənənələrinin davamı, eyni zamanda mütərəqqi inkişaf meyillərinin gücləndirilməsi ideyası üstünlük təşkil
edir.
Biz hər birimiz fəxr edirik ki, bu gün onun yolunu və ideyalarını dünya siyasətçiləri arasında sayılıb-seçilən
dövlət xadimi, Prezidentimiz İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva daha da gücləndirirlər.
Onların bu fəaliyyəti Heydər Əliyev ənənələrinə, irsinə sədaqəti bir daha təsdiqləyir. Tarix belə dahiləri tək-tək
yetirir. Ulu Öndər də nadir şəxsiyyət, fenomenal insan idi. O, bütün fəaliyyəti boyu qabaqcıl və mütərəqqi
qüvvələrə arxa, dayaq olmuş, xalqı ardınca aparmışdır. Bütün ömrünü vətəninə, xalqına sədaqətlə xidmətdə görən
Ümummilli Liderin xatirəsi hər bir azərbaycanlının qəlbində yaşayacaq və onun "Vətən birdir və hamı bu vətən
uğrunda çalışmalıdır!” deyimi hər bir Azərbaycan vətəndaşının həyat amalına çevriləcəkdir.
Azərbaycan.-2020.-3 may.-№86.-S.1,4.
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Ümummilli lider Heydər Əliyevin azərbaycançılıq təlimində klassik bədii-fəlsəfi irsin
yeri və önəmi
Sakit HÜSEYNOV,
AMEA Fəlsəfə İnstitutunun şöbə müdiri, professor
Yusif HÜSEYNOV,
Naxçıvan Dövlət Universitetinin dosenti
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev siyasi fəaliyyətinin və ölkəyə rəhbərliyinin
bütün dövrlərində--istər sovet, istərsə də müstəqillik illərində klassik bədii-fəlsəfi irsi dərindən öyrənmiş
və bu zəngin məfkurə qaynağını yüksək dəyərləndirmişdir. Ulu öndər Azərbaycanın ictimai-fəlsəfi fikrini
zənginləşdirən mütəfəkkir, yazıçı və şairlərin ədəbi-bədii yaradıcılığına həmişə yüksək qiymət vermiş,
onların milli məfkurə irsinin və bəşəri ideyalarının Azərbaycanın mənəvi sərvətinə çevrilməsinə hərtərəfli
diqqət və qayğı göstərmişdir.
Hələ XX əsrin 70-80-ci illərində Azərbaycana rəhbərlik edən Heydər Əliyev “Xalqların dostluğu
ədəbiyyatların dostluğudur” adlı məruzəsində bildirmişdi: “Azərbaycan poeziyası, bədii ədəbiyyatı uzaq keçmişə
dərin köklərlə bağlıdır. Onun tarixi xalqın bədii şüurunun yaranması və inkişafı tarixidir. İstibdadın və əsarətin,
qatı islamın və dini fanatizmin tam hökmran olduğu bir şəraitdə öz dahi yaradıcılarının şəxsində ədəbiyyat xalqın
istək və arzularının ən mühüm ifadə forması, azadlıq və istiqlaliyyət uğrunda, sosial ədalət və hüquq bərabərliyi
uğrunda açıq və “üstüörtülü” mübarizənin başlıca vasitələrindən biri idi. Xalqın həyatının bədii salnaməsi olan,
öz dövrünün mütərəqqi və humanist ideallarından qidalanan Azərbaycan klassikası həmişə nəcib və pak mənəvi
ideallar, ideya-fəlsəfi axtarışlar ədəbiyyatı olmuşdur”.
Sovet dövründə Azərbaycan rəhbəri “ideya-fəlsəfi axtarışlar ədəbiyyatı” kimi səciyyələndirdiyi bədii irsin
intibah dövrünün humanist ideyalarından, maarifçilik fəlsəfəsindən bəhrələndiyini və gənc nəslin milli
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsində misilsiz rol oynadığını xüsusi vurğulamışdı. Heydər Əliyev Azərbaycan
yazıçılarının X qurultayındakı nitqində qeyd etmişdi ki, bizim ədəbiyyatımız, mədəniyyətimiz intellektual
potensialımızın əsasını təşkil edir. Bunu yaradanlar var. Bunu yaradanlar bizim xalqın dahi insanlarıdır. Onlar
bəşər mədəniyyətini əsrlərdən-əsrlərə zənginləşdirən əsərləri ilə ölkəmizin böyük intellektual potensialını,
mülkiyyətini yaradıblar. Xaqani, Nizami, Tusi, Nəsimi, Füzuli, Vaqif, A.Bakıxanov, M.Ş.Vazeh,
M.F.Axundzadə, H. Zərdabi, Natəvan, S.Ə.Şirvani, N.Vəzirov, C. Məmmədquluzadə, Sabir, Ü. Hacıbəyli kimi
sənət və məfkurə dahiləri xalqın davamlı bədii-fəlsəfi düşüncəsini yaşatmış və inkişaf etdirmişlər. XIX əsrin
sonu– XXI əsrin əvvəli isə ideya-məfkurə irsinin istiqlal düşüncəsinə yönləndirilməsi baxımından xüsusi bir dövr
olmuşdur. Ulu öndər bədii-məfkurəvi irsimizin milli oyanış və tarixi tərəqqiyə verdiyi töhfələr baxımından bu
dövrü çox yüksək qiymətləndirmişdir. Bütün bunları nəzərdə tutan böyük rəhbər deyirdi ki, biz öz tariximizlə,
mədəniyyətimizlə, ədəbiyyatımızla fəxr edirik.
Azərbaycan xalqının milli özünüdərk yönündə tərbiyələndirilməsində, azərbaycançılıq məfkurəsinin
ilkin-zəruri konturlarının cızılmasında oynadığı müstəsna rola diqqət yetirən Heydər Əliyev XX əsrin
əvvəllərindən fəaliyyətə başlayan “Molla Nəsrəddin” satirik jurnalı və onun ətrafında toplaşan
“mollanəsrəddinçilər”in bədii-fəlsəfi irsinə də müasirlik baxımından yanaşır, bu zəngin irsin milli
mədəniyyətimizdəki yerini və rolunu yüksək qiymətləndirirdi.
Ulu öndər Azərbaycan xalqının milli oyanışında, mədəni-siyasi dirçəlişində, özündərkinin formalaşmasında misilsiz rol oynayan “Molla Nəsrəddin” jurnalı haqqında demişdir: “Mütərəqqi ideyaların carçısı olan
“Molla Nəsrəddin” xalq və demokratiya cəbhəsində duraraq azadlıq düşmənlərini--çar mütləqiyyətini,
müstəmləkəçilik siyasətini, geriliyi, mövhumatı, millətçiliyi amansız satira atəşinə tuturdu. “Molla Nəsrəddin”in
haqq səsi Qafqazın hüdudlarını aşıb Rusiyada, bütün Yaxın və Orta Şərqdə eşidilmişdi. “Molla Nəsrəddin”in
yalnız Azərbaycanın deyil, eləcə də Yaxın Şərq ölkələrinin ictimai və ədəbi-bədii fikir tarixində müstəsna rolu
əbədidir”. Mollanəsrəddinçilərin fəaliyyəti haqqında danışan respublika rəhbəri jurnalın ümumşərq hadisəsi
olduğunu göstərməklə, onun təkcə milli şüura deyil, həmçinin bütün Şərq fəlsəfi fikrinə təsir göstərdiyini də
vurğulamışdır.
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi hər iki dövrdə (1969--1982 və 1993-2003) Heydər Əliyevin Azərbaycan
mədəniyyəti, ədəbiyyatı da daxil olmaqla, Vətəninin hərtərəfli tərəqqisinə göstərdiyi böyük qayğı, milli
ideologiyanın əsaslarını müəyyən etməsi onu ümummilli lider səviyyəsinə yüksəltmişdir. Heydər Əliyevin
çoxcəhətli liderlik fəaliyyəti ilə sıx bağlı olan həmin dövrün ictimai həyatda, dahi şəxsiyyətin mədəni irsə və milli
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ənənəyə münasibəti, bədii-fəlsəfi irsin müasirliklə əlaqələndirilməsi onun çıxışlarında, nitqlərində öz dolğun
əksini tapmışdır.
Azərbaycan ədəbi-fəlsəfi irsinin, mənəvi sərvətinin zənginliyindən bəhs edən ulu öndər demişdir:
“Azərbaycan ədəbiyyatının çox zəngin tarixi vardır. Nadir xalq tapıla bilər ki, onun bizim qədər nəhəng ədəbi irsi,
bizim qədər görkəmli yazıçısı və şairi olsun. XX əsrdə yazıb-yaradan Mirzə Ələkbər Sabir, C.Məmmədquluzadə,
Y.V.Çəmənzəmənli., H.Cavid, C.Cabbarlı, M.S.Ordubadi, M.İbrahimov, S.Rüstəm, M.Rahim, S.Vurğun,
S.Rəhimov, R.Rza və digərləri kimi söz sənəti korifeylərimiz Azərbaycan xalqının iftixarıdır. Onlar xalqa öz
sənətləri ilə borclarını veriblər”. Ulu öndər Azərbaycan xalqının parlaq və orjinal mədəniyyətindən danışarkən bir
sıra dahi şəxsiyyətlərlə yanaşı, Mirzə Ələkbər Sabirin, Cəlil Məmmədquluzadənin və bir çox başqalarının adlarını
da çəkmiş və bildirilmişdir ki, “onlar bu mədəniyyətin çoxəsrlik tarixinin bəzəyidirlər”.
“Molla Nəsrəddin” jurnalı ilə yanaşı, əksər mollanəsrəddinçilərin – M.C.Məmmədquluzadə,
M.S.Ordubadi, M.Ə.Sabir, Ə.Haqverdiyev, Əli Nəzmi və Əliqulu Qəmküsarın yubileylərinin keçirilməsi də
Azərbaycan rəhbəri kimi Heydər Əliyevin təşəbbüsü və bilavasitə iştirakı ilə baş tutmuşdur. Milli mədəniyyət
klassiklərinin, milli inqilabi-demokratik cəbhə təşkil etmiş mollanəsrəddinçilərin də o vaxtlar SSRİ miqyasında,
müstəqillik illərində isə beynəlxalq aləmdə tanınmalarında Heydər Əliyevə görə, belə “şəxsiyyətlərin
yubileylərinin keçirilməsi, bir tərəfdən, onların xalq qarşısında, millət qarşısında xidmətlərinə verilən qiymətdir,
digər tərəfdən, xalqın, millətin zənginliyini nümayiş etdirir. Eyni zamanda bu yubileylər xalqın, millətin daha da
yüksəlməsinə kömək edir”. Bu baxımdan Azərbaycan tarixinin yetirdiyi böyük ədəbi şəxsiyyətlərin abidəyə
çevrilməsi xalqın milli varlığına, milli-mənəvi duyğularının güclənməsinə son dərəcə müsbət təsir göstərmişdir.
Heydər Əliyevin, eyni zamanda, mollanəsrəddinçilərin ideya-fəlsəfi irsinə qayğısı müasir, müstəqillik
dövrü fəlsəfi mədəniyyəti üçün onların gərəkli cəhətlərinin əxz olunmasında ciddi rol oynamışdır. Azərbaycan
xalqının, həm də başqa xalqların mənəvi dəyərlərinə hörmətlə yanaşan Heydər Əliyev müxtəlif illərdə ədəbiyyat
və mədəniyyətlə bağlı bir sıra dəyərli fikir və mülahizələr söyləmişdir. Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərdə
Heydər Əliyev respublika yazıçılarının bütün qurultaylarının iştirakçısı olmuş, yüksək elmi-nəzəri səviyyəli
çıxışları və ədəbi prosesə dair bir-birindən maraqlı təhlilləri ilə iştirakçıların ictimai şüurunda dərin izlər
qoymuşdur.
Müstəqillik dövründə Azərbaycanın böyük şəxsiyyətlərinin, milli mədəniyyətin görkəmli
nümayəndələrinin zəngin irsinin azərbaycançılıq fəlsəfəsi baxımından yenidən öyrənilməsi və təbliği ön plana
çəkilmişdir. Heydər Əliyevin xalqımızın bir çox mütəfəkkirlərinin yubileylərinin qeyd olunması münasibətilə imzaladığı sərəncamlar, o cümlədən Cəlil Məmmədquluzadənin 125 illik yubileyinin qeyd olunması bu sahədə
aparılan siyasətin parlaq nümunəsidir.
Ümummilli lider deyirdi ki, Azərbaycan klassiklərinin fəlsəfi irsi bizim tarixi ənənəmiz, əcdadlarımızdan
bizə gəlib çatmış gözəl bir mənəvi xəzinədir: “Bu da təsadüfi deyil... Biz tariximizin qədim dövrlərini
xatırlayarkən, yaxud onları dünyaya geniş çatdırmaq istəyərkən, birinci növbədə və bəzən də yalnız
mədəniyyətimizə, mədəniyyət, ədəbiyyat xadimlərinin yaratdığı əsərlərə, böyük şairlərimizin,
mütəfəkkirlərimizin yazdığı əsərlərə istinad edirik. Eyni zamanda, dünya, bəşər qarşısında bunlarla fəxr edirik,
öyünürük. Çünki bu böyük insanlar nəinki bizim xalqımızı, həm də bütün bəşəriyyəti, bəşər tarixini zənginləşdirən
əsərlər yazmışlar”.
Ulu öndərin şəxsiyyətinə və yaradıcılığına böyük diqqətlə yanaşdığı klassik Azərbaycan yazıçılarından
biri də mollanəsrəddinçilərin ideya rəhbəri Cəlil Məmmədquluzadədir. Hələ 1981-ci ildə respublika rəhbərinin
təşəbbüsü ilə Bakıda böyük sənətkarın ev-muzeyinin yaradılması haqqında qərar qəbul edilmişdi. Əlamətdar
haldır ki, həmin ev-muzeyini açmaq şərəfi də aradan 13 il keçəndən sonra müstəqil Azərbaycanın Prezidenti
Heydər Əliyevə nəsib olmuşdur. Böyük rəhbər Mirzə Cəlil şəxsiyyətinə və yaradıcılığına, ümumiyyətlə, klassik
Azərbaycan ədəbiyyatının və mədəniyyətinin görkəmli nümayəndələri olmuş mollanəsrəddinçilərin fəlsəfi irsinə
dair dəyərli mülahizələr söyləmişdir. Heydər Əliyevin “Molla Nəsrəddin”in fəlsəfi irsi haqqındakı mülahizələri
ciddi elmi-mədəni səciyyə daşıyır.
Ulu öndər Heydər Əliyev “Molla Nəsrəddin” jurnalının yubiley gecəsindəki çıxışında jurnalın cəmiyyətin
sosial-mədəni həyatına təsirindən bəhs edərək demişdir: “Molla Nəsrəddin” jurnalı dünyada məşhurdur. O vaxtlar
rabitənin çox zəif olduğuna baxmayaraq, “Molla Nəsrəddin” jurnalı dünyanın bir çox ölkələrində yayılırdı,
hörmətlə qarşılanırdı, oxunurdu və hər yerdə öz təsirini göstərirdi. Azərbaycanın həyatında “Molla Nəsrəddin”
jurnalının xüsusi yeri var. O vaxtın şəraitinə uyğun olaraq Cəlil Məmmədquluzadə “Molla Nəsrəddin” jurnalını
xalqın əksər təbəqələri üçün oxuna bilən, anlaşıqlı səviyyədə nəşr edirdi. Jurnal Azərbaycan dilində nəşr
olunduğundan o vaxt onu oxuyanların vasitəsilə xalq arasında geniş yayılırdı və çox güclü təsir göstərirdi”.
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Azərbaycan xalqının milli şüurunun formalaşdırılması və qorunmasında ədəbiyyat və mədəniyyət
nümayəndələrinin bir çox mərhələlərdə həm də siyasi xadimlərin vəzifələrini öz üzərlərinə götürmələri baxımdan
istisna təşkil etməyən Cəlil Məmmədquluzadə və digər mollanəsrəddinçilər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
rəhbər xadimləri sırasında yer almasalar da, müstəqillik ideyalarının formalaşmasında, bu ideyaların beyinlərdə
və şüurlarda özünə yer tapmasında müstəsna xidmətlər göstərmişlər. Heydər Əliyev haqlı olaraq qeyd edirdi ki,
“Biz Cəlil Məmmədquluzadəyə, sadəcə, bir ədəbiyyatçı kimi, yazıçı kimi, publisist kimi yox, böyük siyasətçi
kimi yanaşmalıyıq. Cəlil Məmmədquluzadə öz yaradıcılığı ilə Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatının inkişafında,
milli ruhun yüksəlməsində böyük rol oynamışdır. Bu, təkcə ədəbiyyat deyil, təkcə mədəniyyət deyil, bu, siyasətdə
böyük xidmətdir, ictimai həyatımızda böyük xidmətdir”.
Ulu öndər mollanəsrəddinçilərin fədakar fəaliyyətləri arasında onların ana dilinin saflığı, azərbaycançılıq
uğrunda apardıqları mübarizəni xüsusi qeyd edirdi. Azərbaycan dili məsələsinə həmişə xüsusi həssaslıqla
yanaşan, müstəqillik dövründə isə onun dövlət dili kimi inkişaf etdirilməsini və tətbiq dairəsinin
genişləndirilməsini milli ideologiya səviyyəsinə qaldıran Heydər Əliyev ana dilinin inkişafında
mollanəsrəddinçilərin fəaliyyətini, ən dəyərli cəhətlərdən biri kimi diqqətə çatdırırdı: “Azərbaycan xalqının
dilinin inkişafı üçün göstərdikləri xidmətləri, onların ana dilinə-Azərbaycan dilinə böyük diqqəti, ana dilini təbliğ
etməsi və ana dilinin, Azərbaycan dilinin hər yerdə hökm sürməsinə dair fikirləri, yazıları o vaxt üçün çox vacib
idi, bu gün üçün də çox aktualdır”. Təsadüfi deyil ki, digər klassik yazıçı və şairlərimizlə bir sırada Cəlil
Məmmədquluzadə irsi də Azərbaycan dili anlayışına yenidən vətəndaşlıq hüququ qazandırmaq prosesində Heydər
Əliyevin arxalandığı mənbələrdən biri olmuşdur.
Ulu öndər özünün müxtəlif məruzə və nitqlərində, müsahibə və söhbətlərində gənc, müstəqil Azərbaycan
Respublikasının milli ideologiyasını yaratmağın zəruriliyi barəsində danışmışdır. Heydər Əliyevin fikrincə, bu
ideologiya, ilk növbədə, Azərbaycan xalqının əsrlər boyu yaratdığı mənəvi sərvətlərə əsaslanmalı, xalqın
mədəniyyət və mənəviyyatını, dini, etik və estetik dəyərlərini, keçdiyi tarixi inkişaf yolunu özündə əks
etdirməlidir.
Ümummilli lider klassik yazıçılarımızın yaradıcılığını milli ideologiyanın bünövrəsi hesab etmiş və yeni
dövlət quruculuğunda, xüsusən mədəni quruculuqda onların irsindən yaradıcı şəkildə istifadəni zəruri saymışdır.
Bu baxımdan Heydər Əliyev xatırladırdı ki, azərbaycançılıq təbliğatında bu ideologiyanın yaradıcıları olaraq, ilk
növbədə, dahi sənətkar Cəlil Məmmədquluzadənin və onun rəhbərlik etdiyi məfkurə cərəyanının ədəbi-ictimai
irsinə müraciət edilməlidir.
Bununla bağlı Heydər Əliyev demişdir: “Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığında Azərbaycanın bütün
milli xüsusiyyətləri, eyni zamanda, ümumbəşəri dəyərləri əks etdirən fikirlər bizim milli ideologiyanın əsasıdır
və həmin ideologiyanın yaranması üçün böyük bir vasitədir, böyük bir sərvətdir. O dövrə həm milliliyə bağlı
olmaq, həm də dünyəvi, ümumbəşəri dəyərləri qiymətləndirmək, onları öz yaradıcılığında əks etdirmək və
xalqımızın ümumi səviyyəsini qaldırmaq cəhdləri böyük vətəndaşlıq cəsarəti idi, böyük xidmətdir və bunu biz
daim qiymətləndirməliyik. Ona görə də, Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığı, əsərləri bu gün bizim milli
ideologiyanın formalaşmasında, yaranmasında və onun konsepsiyasının elmi şəkildə hazırlanmasında çox kömək
edə bilər və çox kömək edəcəkdir”.
Ümummilli liderin başqa bir diqqətəlayiq fikri də mollanəsrəddinçilərin uzun illər ədəbiyyatşünaslıqda
və ictimai fəlsəfədə yalnız din əleyhinə təbliğat apardıqları barədə yanlış fikrə qarşı çıxmasıdır. Bununla bağlı
Heydər Əliyev qeyd edirdi ki, biz indi öz dinimizə qayıtmışıq. Din mənəvi mənbələrimizdən biridir. İslam dininin,
Qurani- Kərimin Azərbaycan xalqı üçün açdığı yol davam edəcək və biz get-gedə dinimizin hər yerdə özünə layiq
yer tutumasına imkan yaradacağıq. Çünki bu gün də dini təhrif edənlər, dindən öz məqsədləri üçün istifadə
edənlər, dindən istifadə edərək xalqımızı cəhalətə uğratmağa çalışanlar az deyil. Məhz mollanəsrəddinçilər də
“dini təhrif edənlərə, dindən öz məqsədləri üçün istifadə edənlərə qarşı amansız mübarizə edirdilər.
Mollanəsrəddinçilərə onların ideya rəhbəri Mirzə Cəlillə birlikdə müasirlərimiz kimi yanaşan, onları
müstəqillik dövrünün mənəviyyat mənbəyi, mənəvi dayağı olaraq dəyərləndirən Heydər Əliyev bu insanları xalqı
çətinliklərdən çıxarmağa kömək edən fəlsəfi irs sahibləri hesab edirdi. Milli mədəni irsin misilsiz hamisi
mollanəsrəddinçilərin fəlsəfi irsinin yeni şəraitdə öyrənilməsi zərurətini irəli sürərək demişdir: “Doğrudan da,
Azərbaycan ədəbiyyatının digər klassikləri ilə müqayisədə ölməz Molla Nəsrəddinin irsi daha çox müstəqillik
əqidəsi və təfəkkürü ilə öyrənilməyə möhtacdır. Çünki sovet rejimi şəraitində onun bir çox əsərləri öz həqiqi
qiymətini almamış, yaxud toxunduğu bir sıra vacib mətləblər məhz hakim ideologiyanın şərtlərinə uyğun
gəlmədiyindən diqqət mərkəzindən kənarda qalmışdır”. Bu mənada soydaşlarımızın, böyüməkdə olan gənc nəslin
indiki və gələcək dövrlər üçün mollanəsrəddinçilərin fəlsəfi irsindən bəhrələnməsi zərurəti daha da aktuallaşır.
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Heydər Əliyev deyirdi ki, Cəlil Məmmədquluzadə tariximizə böyük bir demokrat kimi daxil olubdur:
“Biz bu gün bu prinsiplər əsasında demokratik hüquqi dövlət yaratmaq istəyirik, demokratik hüquqi cəmiyyət
yaratmaq istəyirik. Cəlil Məmmədquluzadə böyük demokrat olubdur, Azərbaycanın dövlətçiliyi üçün səylər
göstəribdir. Bizə böyük miras, irs qoyub gedibdir. Bunların hamısını biz yüksək qiymətləndirməliyik. Bax,
bunlara görə də Cəlil Məmmədquluzadə daim bizimlədir. Cəlil Məmmədquluzadədən, onun yaradıcılığından biz
daha faydalı istifadə etməliyik”.
Ulu öndər Heydər Əliyevin mollanəsrəddinçilərin fəlsəfi irsi ilə bağlı dəyərli fikirlərini aşağıdakı kimi
ümumiləşdirmək olar:
-mollanəsrəddinçilik fəlsəfi təlim kimi ümumşərq hadisəsi olmaqla təkcə milli deyil, bütün Şərq fəlsəfi
fikrinə təsir etmişdir;
- bu təlim Azərbaycan xalqının milli oyanışı və milli dirçəlişində, milli özündərkinin formalaşmasında
misilsiz rol oynamışdır;
- müstəqilliyin mədəni-fəlsəfi, ideoloji və milli-psixoloji konsepsiyasının yaranmasında da bu fəlsəfi irsi
baza və mənbə rolu oynamışdır.
Müdrik rəhbər mollanəsrəddinçilərin fəaliyyətindən bəhs edərək demişdir: “Cəlil Məmmədquluzadə
dühası “Molla Nəsrəddin” jurnalında öz əksini tapdı. “Molla Nəsrəddin”, onun vasitəsilə Cəlil Məmmədquluzadə
və jurnalın işinə cəlb olunmuş Azərbaycanın başqa mütəfəkkir adamları xalqımızın milli şüurunun formalaşmasında, milli ruhunun yüksəldilməsində, milli oyanışında böyük rol oynamışdır”.
Prezident İlham Əliyevin “Molla Nəsrəddin” jurnalının 100 illik yubileyi haqqında sərəncamında isə
göstərilir: “Görkəmli yazıçı Cəlil Məmmədquluzadənin təşəbbüsü, redaktorluğu və naşirliyi ilə fəaliyyətə başlayan “Molla Nəsrəddin” xüsusi ədəbi məktəb yaratmış, milli mətbuatımızın inkişafının qızıl səhifələrini yazmışdır.
Xalq yumorundan, klassik Azərbaycan ədəbi və dünya bədii-publisist irsinin ənənələrindən məharətlə
bəhrələnərək publisistikamızı janr, üslub baxımından zənginləşdirən jurnal yalnız Azərbaycanın deyil, eləcə də
Yaxın Şərq ölkələrinin ədəbiyyatlarında demokratik meyillərin güclənməsinə misilsiz təsir göstərmişdir”.
Azərbaycanın intellektual potensialının bünövrəsində milli ədəbiyyatı və mədəniyyəti görən Heydər
Əliyevin cəmiyyətə ideya-nəzəri baxışında bu milli-mənəvi sərvət, eyni zamanda, müstəqil dövlətimizin ideoloji
əsasını təşkil edən azərbaycançılığın möhtəşəm özüllərindən biri olaraq dəyərləndirilmişdir. Çıxışlarının birində
ulu öndər qeyd etmişdir ki, “İnsanlara ədəbiyyat qədər, mədəniyyət nümunələri qədər güclü təsir edən, yəni
insanların mənəviyyatına, əxlaqına, tərbiyəsinə, fikirlərinin formalaşmasına bu qədər güclü təsir göstərən başqa
bir vasitə yoxdur. Bizim ədəbiyyatımız, doğrudan da, xalqımızda, millətimizdə milli ruhu oyadıbdır, milli əhvalruhiyyəni canlandırıbdır, milli dirçəliş prosesini gücləndiribdir. Məhz bunların nəticəsində bizdə milli
psixologiya, milli ideologiya formalaşmağa başlayıbdır”.
Ümummilli lider Heydər Əliyev müstəqilliyin mədəni-fəlsəfi ideologiyası və milli-psixoloji sərvətinin
yaranmasında klassik fəlsəfi-bədii irsin baza rolu oynadığını dönə-dönə vurğulamış, bu zəngin xəzinədən yaradıcı
istifadə üçün zəruri tədbirləri ardıcıl olaraq gerçəkləşdirmişdir. Bu baxımdan ulu öndərin klassik mədəni irsə,
milli fəlsəfi düşüncəyə, inqilabi-demokratik dəyərlərə və sivil ənənələrə həssas, qayğıkeş münasibəti mükəmməl
bir sistem təşkil edir.
Xalq qəzeti.-2020.-2 may.-№85.-S.7.
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Heydər Əliyev irsi ölkənin davamlı inkişafının təminatıdır
Yusif Ağayev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının "İctimai
əlaqələr, elektron tədris və informasiya təminatı” şöbəsinin müdiri, dosent
Ölkənin inkişaf modelinin əsasında Ümummilli Lider Heydər Əliyevin dövlətçilik ideyaları dayanır. Bu
gün Azərbaycanın qazandığı misilsiz uğurların fövqündə müstəqil dövlətimizin memarı, Ulu Öndər Heydər
Əliyevin imzası durur. İllər keçdikcə biz bunu daha aydın görür və dərk edirik. 1969-cu il iyulun 14-də
Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin plenumunda Heydər Əliyevin respublika rəhbəri
seçilməsi ilə Azərbaycan tarixində keyfiyyətcə yeni mərhələ başlandı.
Azərbaycanda dövlət idarəçiliyində, təsərrüfatın bütün sahələrində yeni nəfəs, yeni iş metodunun əsası
qoyuldu. Xalq milli adət-ənənələrin qorunub saxlanılmasını, milli düşüncəli ziyalıların təqib olunmadığını
gördükcə sabaha daha böyük ümidlə baxır, Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında siyasi hakimiyyət ətrafında sıx
birləşirdi. Çox sərt rejimi ilə yaddaşlara əbədi həkk olunan sovet sistemi şəraitində Azərbaycan xalqı üçün çox
vacib və zəruri hesab edilən xeyli mürəkkəb məsələlər milli mənafe naminə böyük müvəffəqiyyətlə həll edilirdi.
Heydər Əliyev çox yaxşı bilirdi ki, millətin millət kimi formalaşmasında və tanınmasında ilk növbədə elmin,
təhsilin, mədəniyyətin, incəsənətin inkişafına, milli-mənəvi dəyərlərin qorunmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir.
Odur ki, bu yollarla Azərbaycan istiqlalının təməli qoyulurdu.
Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin əsasını Azərbaycan xalqının birliyi, hakimiyyət daxilində yekdillik
təşkil edirdi. Hakimiyyətlə xalq arasında vəhdətə nail olunması insanların Heydər Əliyevə olan inamını daha da
artırırdı. Böyük şəxsiyyət azərbaycanlıları yüksək dövlət, partiya və müxtəlif sahələrdə, xüsusilə təsərrüfat
strukturlarında vəzifələrə yerləşdirməklə siyasi hakimiyyəti möhkəmləndirir, milli ruhu qaldırır, respublikanın
hərtərəfli inkişafı üçün zəmin yaradırdı. O, Azərbaycan ərazisində yaşayan bütün vətəndaşların vahid amal
ətrafında birləşməsinə nail olduqdan sonra diqqəti digər sahələrin inkişafına yönəltdi. Ümumiyyətlə, 1969-1982ci illər Azərbaycanın tarixində həmişə yüksəliş, tərəqqi, inkişaf kimi qalacaq. Bu illər ərzində elə bir sahə olmadı
ki, Azərbaycan ittifaqın digər respublikalarından geri qalsın. Elm, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və incəsənət, kənd
təsərrüfatı, sənaye sahələri sürətlə inkişaf etdirildi. Milli-mənəvi dəyərlərimiz qorunub saxlanıldı. Moskvanın
təzyiqlərinə baxmayaraq, mənəvi dəyərlərin qorunub-saxlanılması, habelə inkişafı diqqət mərkəzində olurdu.
Heydər Əliyev azərbaycanlı gənclərin dünyanın müasir elm və mədəniyyət nailiyyətlərini mənimsəmələrinə
xüsusi önəm verirdi. Ana dilimizin qorunub saxlanılmasında, belə ağır bir dövrdə Konstitusiyada dövlət dili kimi
təsbit olunmasında, milli-mənəvi dəyərlərimizin mühafizəsində, mədəni-maarif, səhiyyə sahələrinin əsaslı şəkildə
qurulmasında, demoqrafik inkişafda, milli hərbçi kadrların hazırlanması və hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin
yüksəlməsində Heydər Əliyevin tarixi xidmətləri əvəzsizdir.
Ulu Öndər həm özünün nadir siyasi istedadı sayəsində, həm də milli dirçəlişin mükəmməl fəlsəfi
konsepsiyasına əsaslanaraq, müasir Azərbaycan adlandırdığımız bir məmləkəti, onun bugünkü həqiqətlərini,
sabahkı gününün etibarlı bünövrəsini yarada bilmişdir.
Bütün fəaliyyəti boyu "Azərbaycanlı kimi dünyaya gəldiyimə, Azərbaycan dilində danışdığıma,
Azərbaycanı təmsil etdiyimə görə özümü çox xoşbəxt sayıram” sözlərini fəxrlə səsləndirən böyük şəxsiyyət
yaddaşımızda, tariximizdə öz parlaq izi ilə qaldı. Heydər Əliyevin tarixi missiyası bitməmişdi, əksinə, ən şərəfli
və məsuliyyətli mərhələsi başlayırdı.
Cəmiyyətin bütün təbəqələrini öz sıralarında inam və ümidlə birləşdirən Yeni Azərbaycan Partiyası da
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin parlaq ideyalarının daşıyıcısı kimi şərəfli yol keçib.
1988-ci ildən başlayaraq ölkəmizdə cərəyan edən hadisələrin yekunu və mövcud olan ictimai-siyasi şəraitin
məntiqi nəticəsi Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasını tarixi zərurətə çevirdi. Siyasi, iqtisadi, sosial böhran
xalqın ziyalılarını daha çox narahat edirdi. 1992-ci il noyabrın 21-də Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən təsis
konfransı Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması haqqında qərarla həyata vəsiqə aldı. YAP həmin tarixdən
müstəqil Azərbaycanın, xalqımızın həyatında müsbət bir dönüş, intibah dövrü oldu.
Ulu Öndərin siyasi hakimiyyətə ikinci dəfə qayıdışı 1993-cü ili əhatə edir. Bu tarix xalqımızın yaddaşına
əbədi həkk olunub. Həmin il iyunun 15-də Ulu Öndər Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçildikdən
sonra xalqda rahat yaşamağa böyük ümid yarandı. Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənəcəyinə və əbədi
olacağına, bu yolda qarşıya çıxacaq maneələrin aradan qaldırılacağına tam əminlik formalaşdı. Çoxillik siyasi
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təcrübəyə malik müdrik rəhbərin siyasi uzaqgörənlik fenomeni, quruculuq və inkişaf təcəssümü özünü dərhal
büruzə verdi.
Heydər Əliyev Azərbaycana sabitlik, siyasi islahatlar, demokratikləşmə, iqtisadi yüksəliş, sosial inkişaf
gətirdi. Heydər Əliyev Azərbaycanda vətəndaş qarşıdurmasını dayandırdı, vətəndaş birliyi və həmrəylik yaratdı.
On minlərlə azadlıqdan məhrum olunanlara amnistiya və əfv tətbiq etdi, Azərbaycan insanına güclü və qüdrətli
dövlət bəxş etdi.
Keçən hər bir il sübut edir ki, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin irsi, təməlini qoyduğu siyasi kursu daha
böyük tarixi əhatə edəcək. Heydər Əliyevə ən böyük abidə onun siyasi kursunun saxlanması və inkişaf
etdirilməsidir ki, bu missiya da Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə böyük uğurla həyata keçirilir. Heydər
Əliyevin bu gün də yaşamaqda olan irsinə öz münasibətimizi qürur hissi keçirməklə yanaşı, eyni zamanda bu irsi
yeni nəslə öyrətmək və yaşatmaqla ifadə edirik.
Azərbaycan Ulu Öndər Heydər Əliyev yolu ilə inamla irəliləyir. Bu yolu davam etdirən Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin müdrik, uzaqgörən, innovativ siyasəti ölkəmizi böyük uğurlara aparır.
Azərbaycan müstəqilliyinin 29-cu ilində qazandığı nailiyyətlər sayəsində regional və dünya ölkələri
arasında lider ölkəyə çevrilib. Xalqımız əmindir ki, Prezident İlham Əliyev Ulu Öndər Heydər Əliyevin inkişaf
strategiyasını davam etməklə qarşıda duran bütün vəzifələrin uğurla yerinə yetirilməsini təmin edəcəkdir.
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin irsi Azərbaycanda daim davam edəcək və Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi altında daha da böyük nailiyyətlər əldə edəcəkdir.
Azərbaycan.-2020.-7 fevral.-№26.-S.10.
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Ümummilli lider Heydər Əliyevin solmaz obrazı
Teymur Kərimli,
AMEA Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik
Ötən il xalqımız zəmanəmizin ən böyük azərbaycanlısı, ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda
siyasi hakimiyyətə gəlişinin 50 illiyini XX əsr tariximizin ən önəmli, taleyüklü hadisələrindən biri kimi dərin
ehtiram və qədirbilənliklə qeyd etdi. Ulu öndərin ölkəmizdə böyük tərəqqinin bünövrəsini qoyduğu o şanlı tarixə
həsr olunmuş və bu münasibətlə işıq üzü görmüş tədqiqat əsərlərindən biri də “Təsviri sənətdə Heydər Əliyev
obrazı” adlı fundamental elmi nəşrdir. İrihəcmli kitabın titul vərəqində belə də yazılıb: “Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyevin respublikada siyasi hakimiyyətə gəlişinin 50 illiyinə ithaf olunur”. Adətən ulu
öndərə həsr edilmiş elmi əsərlərdə onun fəaliyyətinin ictimai-siyasi, tarixi, ideoloji, ədəbi qaynaqları tədqiqat
obyektinə çevrilir. Hazırkı kitabda isə böyük rəhbərin təsviri sənətdə yaradılmış bədii obrazları elmi tədqiqatın
əsasını təşkil edir. Bu baxımdan kitab həm mövzusuna, həm elmi istiqamətinə, həm də tədqiqat obyektinə görə
seçilir və kifayət qədər orijinal təsir bağışlayır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Memarlıq və İncəsənət
İnstitutunda hazırlanmış yeni nəşrin müəllifləri AMEA-nın müxbir üzvü, professor Ərtegin Salamzadə və
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Xəzər Zeynalovdur.
Kitabın elmi redaktoru tanınmış heykəltəraş, akademik Ömər Eldarovdur. AMEA-nın birinci vitseprezidenti, akademik İsa Həbibbəyli monoqrafiyaya geniş ön söz yazmışdır. AMEA-nın müxbir üzvü, professor
Rəna Məmmədova və Rusiya Federasiyasının Əməkdar rəssamı, professor Leyla Xasyanova kitaba rəy vermişlər.
Kitab nəfis poliqrafik səviyyədə, Azərbaycan və rus dillərində çap edilmişdir. Bu elmi nəşr təsviri sənətdə Heydər
Əliyev obrazını əsas tədqiqat obyekti kimi müəyyənləşdirən ilk irihəcmli elmi əsərdir.
Əlbəttə, rəssamlıq sənətində ulu öndərin portretlərinə həsr edilmiş çoxsaylı yazılara, məqalələrə rast gəlmək
olar ki, müəlliflər bu barədə hazırkı tədqiqatda yetərincə məlumat vermişlər. Elə onların özü çoxdan bəridir ki,
həmin mövzuda müxtəlif məqalələr dərc etdirmiş, elmi konfrans və seminarlarda məruzələrlə çıxış etmişlər. Lakin
problemin əhatəli elmi qoyuluşu baxımından bu monoqrafiya ilk fundamental araşdırma kimi təsviri sənətdə
Heydər Əliyev obrazını sistemli tərzdə, ciddi elmi müstəvidə işıqlandırmışdır. Bu baxımdan əminliklə demək
mümkündür ki, hazırkı araşdırma sənətşünaslıq elmi üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Xatırlatmaq istərdik ki, AMEA-nın müxtəlif institutlarında Heydər Əliyev irsinin araşdırılması, onun
universal zəkasının, gördüyü çoxcəhətli, mühüm quruculuq işlərinin elmi müstəvidə öyrənilməsi sahəsində ciddi
işlər aparılır. Ədəbiyyat, dilçilik, tarix, sosial tədqiqatlar və digər sahələrdə bu mövzuda xeyli sayda fundamental
araşdırmalar ərsəyə gəlmiş, işıq üzü görmüşdür. Şübhəsiz, bütün bunlar AMEA rəhbərliyinin məqsədyönlü,
ardıcıl fəaliyyətinin bəhrəsidir və Azərbaycan elminin daha da inkişafına xidmət edir.
Yeni kitab giriş, üç fəsil, nəticə və ədəbiyyat siyahısından ibarətdir. Burada ulu öndərin Azərbaycan və
xarici ölkə rəssamları tərəfindən yaradılmış xeyli sayda obrazı əks olunmuş, əsərlərin sənətşünaslıq təhlili
verilmiş, onların müasir Azərbaycan incəsənətinin inkişafındakı rolu və əhəmiyyəti öyrənilmişdir.
AMEA-nın birinci vitse-prezidenti İsa Həbibbəyli kitaba yazdığı ön sözdə bu tədqiqatın əhəmiyyətini
vurğulamış, əsərin milli sənətşünaslığın inkişafındakı rolunu qeyd etmişdir. Görkəmli alim kitabın ərsəyə
gəlməsinə böyük önəm verir. Təsadüfi deyil ki, akademik İsa Həbibbəyli giriş sözünü ulu öndərə layiq bir adla –
“Azərbaycan təsviri sənətinin şərəfli mövzusu” adlandırmışdır. Həqiqətən, Heydər Əliyev kimi qüdrətli
şəxsiyyətin bədii obrazının elmi təhlili milli sənətşünaslığımızın qarşısında duran şərəf dolu vəzifələr
cərgəsindədir.
Alim ön sözdə yazır: “Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin bədii obrazı müasir təsviri
sənətin çox maraqlı, aktual, rəngarəng əsərlərlə zəngin olan məsuliyyətli və şərəfli mövzularından biridir.
Azərbaycanın və dünyanın bir çox istedadlı rəssamları ulu öndərin bədii-estetik baxımdan mükəmməl və fərqli
portretlərini yaratmışlar. Onların içərisində dünya miqyasında seçilən, korifey fırça ustalarından tutmuş tanınmış
rəssamlara və özünəməxsus sənət duyumuna malik həvəskarlara qədər, ulu öndərlə uşaqlıq illərindən yaxın olan
təcrübəli qocaman sənətkarlara və ibtidai siniflərdə oxuyan vətənpərvər məktəblilərədək simalar tapmaq
mümkündür. Bu rəssamlar həm Azərbaycanı, həm də dünyanın digər ölkələrini təmsil edirlər”.
Həqiqətən, ulu öndər Heydər Əliyevin obrazına görkəmli sənətkarlar, fırça və tişə ustaları ilə yanaşı, sadə
vətəndaşlar, onun şəxsiyyətini və işıqlı xatirəsini hər zaman uca tutan qədirbilən insanlar, hətta yeniyetmə və
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uşaqlar da müraciət etmişlər. Əsl ümumxalq məhəbbətinin bariz nümunəsi olan bu xüsusiyyət kitabda yetərincə
işıqlandırılmış, öz layiqli əksini tapmışdır.
Tədqiqatın mahiyyəti və ideya-bədii xüsusiyyətləri onun giriş hissəsində aydın əks olunmuşdur: “Çağdaş
Azərbaycan sənətşünaslığı qarşısında duran, öyrənilməsi vacib olan əsas mövzulardan biri də ümummilli lider
Heydər Əliyevin təsviri və dekorativ-tətbiqi sənətdə yaradılmış çoxsaylı, çoxcəhətli obrazlarının elmi müstəvidə
araşdırılması, təhlil edilməsidir. Bu əhatəli mövzu elmin inkişaf etdirilməsinin prioritet prinsiplərindən olan
azərbaycançılıq ideyalarının bilavasitə təcəssümüdür. Ulu öndərin bədii obrazlar qalereyasının tədqiq edilməsi
müasir Azərbaycan incəsənətində estetik, ideya-bədii xüsusiyyətlərin və milli-vətənpərvərlik tematikasının
qarşılıqlı əlaqələrinin təhlilinə imkan yaradır”. Müəlliflər əsərdə bu fikri inkişaf etdirərək ulu öndərin təsviri
sənətdə yaradılmış bədii obrazının hərtərəfli, universal təsvirini diqqətə çatdıra bilmişlər.
Monoqrafiyanın birinci fəsli “Heydər Əliyev obrazı rəngkarlıq və qrafikada” adlanır. Adından göründüyü
kimi, bu fəsildə ulu öndərin əsasən yağlı və sulu boya ilə, həmçinin bəzi digər texnikalarda işlənmiş
portretlərindən söz açılır. Müəlliflər Tahir Salahov, Oqtay Sadıqzadə, Arif Hüseynov, Sakit Məmmədov, Rafael
Abasov, Tariyel Əhmədov, İlham Mirzəyev, Həmzə Sadıqov, Ülviyyə Həmzəyeva, Telman Abdinov, Həbibə
Allahverdiyeva, eləcə də Nikas Safronov, Tamer Tuğrul və bir çox başqa rəssamın yaradıcılığına müraciət edərək
Heydər Əliyevin onlar tərəfindən işlənmiş mükəmməl bədii surətlərini tədqiqata cəlb etmişlər.
Kitabın elmi metodologiyası sənətşünaslıq təhlilləri, ümumiləşdirmələr və təsnifatlar üzərində
qurulmuşdur. Azərbaycan sənətşünaslığında ilk dəfə olaraq təsviri sənətdə Heydər Əliyev obrazı konseptual
kontekstdə ümumiləşdirilmiş, onun ideya-bədii, estetik, ictimai-siyasi, mənəvi-əxlaqi və tərbiyəvi
xüsusiyyətlərinə qiymət verilmiş, bu obrazın müstəqillik dövrü Azərbaycan incəsənətindəki mövqeyi və daşıdığı
əhəmiyyət əsaslandırılmışdır.
Monoqrafiyanın ikinci fəsli “Heydər Əliyev obrazı heykəltəraşlıqda” adlanır. Bu mövzu geniş olmaqla
yanaşı, həm də əhatəli coğrafiyaya malikdir. Çünki ulu öndərin plastik surətləri təkcə Azərbaycanda nümayiş
etdirilmir. Bu gün dünyanın bir çox ölkələrində Heydər Əliyevin möhtəşəm heykəllərinə rast gəlmək olar. Burada
ulu öndərin Ömər Eldarov, Natiq Əliyev, Akif Əsgərov, Şərif Şərifov, Rəşid Hüseynov, həmçinin Salavat
Şerbakov, Mixail Nogin, Yan Neyman, Sergey Eylanbekov və başqa heykəltəraşlar tərəfindən düzəldilmiş həmin
plastik surətlərindən danışılır. Müəlliflər Heydər Əliyev heykəllərini kompozisiya və dinamika baxımından təsnif
etmiş, bu heykəllər üçün xarakterik olan əsas bədii və konstruktiv cəhətləri diqqətə çatdırmışlar. Burada eyni
zamanda, Heydər Əliyevin Bakıda, Azərbaycanın digər şəhərlərində, nəhayət, dünya şəhərlərində ucaldılmış
monumental heykəlləri barədə ətraflı məlumat verilmişdir.
Sənətşünaslar Heydər Əliyevin monumental heykəlləri ilə yanaşı, ona həsr edilmiş dəzgah heykəltəraşlığı
nümunələri barəsində də xeyli material toplamış və kitabda əks etdirmişlər. Qeyd olunmuşdur ki, ulu öndərin
kiçik ölçülü plastik surətləri müasir yapma sənətinin inkişafında mühüm rol oynayır. Bu baxımdan Ömər Eldarov,
Natiq Əliyev və başqalarının muzeylərdə, müxtəlif mədəniyyət, təhsil müəssisələrində, inzibati binalarda
saxlanılan yaradıcılıq nümunələri diqqət çəkir. Həmin əsərlərdə Heydər Əliyevin zəngin hissiyyata və mimikaya
malik lakonik, yığcam xarakterli obrazları böyük məharətlə əks olunmuşdur. Fəsildə həmçinin Heydər Əliyevin
xarici heykəltəraşların yaratdığı kiçik formatlı heykəl və büstləri də nəzərdən keçirilir.
Tədqiqatın üçüncü fəsli “Heydər Əliyev obrazı dekorativ-tətbiqi sənət, heraldika və poçt markalarında”
adlanır və bir çox maraqlı mövzularla müşayiət olunur. Müxtəlif sənətkarlar ulu öndərin portretini xalça üzərində
məharətlə canlandırmışlar. Bu baxımdan Xalq rəssamı Kamil Əliyevin yaratdığı xalçaları ilk növbədə qeyd etmək
lazımdır. Görkəmli sənətkar ulu öndəri müxtəlif görünüşlərdə–rəsmi kostyumda, general libasında, hətta adi
gündəlik geyimdə, sadə, səmimi bir insan kimi təsvir etmişdir. Üçüncü fəsildə həmçinin başqa xalça ustalarının
Heydər Əliyev mövzusunda yaratdığı əsərlərdən də bəhs olunur. Burada Eldar Mikayılzadə, Tahir Məcidov kimi
tanınmış xalça ustalarının əməyi hərtərəfli işıqlandırılmış, məşhur “Qayıdış” xalçası və digər nümunələr əhatəli
təhlil obyekti olmuşdur.
Kitabın bu fəslində Heydər Əliyevin təsviri olan poçt markaları barədə də geniş məlumat verilmişdir. Qeyd
olunmuşdur ki, Azərbaycan xalqının ümummilli liderinə həsr edilmiş poçt markaları təkcə ölkəmizdə istehsal
olunmur. Belə markalar Azərbaycanla yanaşı Rusiya, Belçika, Moldova kimi ölkələrdə də buraxılır ki, bu da
Azərbaycanın, onun böyük övladının beynəlxalq aləmdəki nüfuzunun bariz göstəricisidir. Heydər Əliyevə həsr
edilmiş, yüksək əyarlı qızıldan və digər qiymətli materiallardan hazırlanmış sikkə-medalyonlar, xatirə relyefləri
barədə məlumatlar da bu fəsildə öz əksini tapır.
Azərbaycan dövlətçiliyinin rəmzinə çevrilmiş bu qiymətli nümunələr təkcə material və bədii baxımdan
əhəmiyyət kəsb etmir. Əksər hallarda xarici ölkələrdə, dünyanın nüfuzlu şirkətləri, sikkəxanaları tərəfindən
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hazırlanmış bu nominallar Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə artan nüfuzunun daha bir göstəricisi kimi bizim üçün
qiymətlidir.
Bu irihəcmli kitab təsviri sənətdə ulu öndərə həsr edilmiş əsərlərin sənətşünaslıq tədqiqinə yönəlmiş ilk
fundamental akademik nəşrdir və bu baxımdan böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu gün təsviri sənətdə Heydər Əliyev
mövzusu olduqca populyardır. Rəssam və heykəltəraşlar böyük həvəslə bu mövzuya müraciət edir, yeni-yeni
əsərlər yaradırlar. Həm də bu, təkcə Azərbaycan incəsənətinə aid deyil. Bu gün Heydər Əliyev mövzusuna
Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, ABŞ incəsənətində böyük maraq vardır. Özündə qüdrətli azərbaycançılıq ideyalarını
ehtiva edən Heydər Əliyev mövzusu müasir incəsənətin daim diqqət mərkəzindədir.
Xalq qəzeti.-2020.-5 fevral.-№24.-S.3.
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Ümummilli liderlik: miqyası və missiyası
İsa HƏBİBBƏYLİ,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, Milli Məclisin Elm və təhsil
komitəsinin sədri, akademik
Çoxəsrlik ənənələrə malik olan Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin
adı və fəaliyyəti ilə bağlı olan epoxa xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Əvvəla, siyasi olimpin zirvəsinə doğru inkişafda Heydər Əliyev adidən aliyə doğru bütün pillələri addımaddım keçmiş, zəngin həyat təcrübəsi əldə etmiş və mükəmməl dövlət idarəçiliyi mədəniyyəti qazanmışdır.
Naxçıvan Pedaqoji Məktəbində, Bakı Dövlət Universitetində və Leninqrad Təhlükəsizlik Orqanları Məktəbində
yiyələndiyi biliklər onun gələcək böyük həyata hazırlanmasında mühüm rol oynamışdır.
O, eyni zamanda Sovet İttifaqının "daxili dünyasına” dərindən bələdçilik üçün əvəzsiz imkanlara malik
olan təhlükəsizlik orqanlarındakı fəaliyyəti dövründə də ciddi təkamül prosesləri yaşamış, siyasi sistemin bütün
dərinliklərinə bələd olmaq fürsətini qazanmışdır. Ən başlıcası, Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi
Komitəsinin birinci katibi kimi, Heydər Əliyev rəhbərlik etdiyi respublikanın ictimai-siyasi və iqtisadi-mədəni
həyatının bütün sahələrinə dərindən nüfuz edərək, cəmiyyətdə gedən prosesləri izləmiş, irəliyə doğru inkişaf üçün
zəruri olan bütün addımları atmışdır.
Beləliklə, Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində ilk dəfə olaraq görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev
Ümummilli Lider səviyyəsini fəth etmişdir.
Daha doğrusu, məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin çoxillik siyasi və dövlətçilik fəaliyyəti sayəsində
Azərbaycanda dövlət rəhbərliyi Ümummilli Lider statusu qazanmışdır.
Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətinin çoxəsrlik tarixində birinci Ümummilli Liderdir.
Ümummilli liderlik Heydər Əliyevin milli dövlətçilik istedadının ardıcıl və məqsədyönlü fəaliyyətinin
mühüm nəticəsidir.
Hər şeydən əvvəl, onu qeyd etmək lazımdır ki, ümummilli liderlik üçün ən zəruri şərtlərdən biri siyasi
şəxsiyyətin mübarizəsində ümummilli idealların aparıcılıq təşkil etməsi, xüsusi yer tutmasıdır. Görkəmli dövlət
xadimi Heydər Əliyev fəaliyyətinin bütün dövrlərində: sovet hakimiyyəti illərində, keçid proseslərində və
müstəqillik mərhələsində həmişə mənsub olduğu xalqın azadlığı və tərəqqisi üçün çalışmış, xalqını və ölkəsini
ümummilli idealların işığında böyük hədəflərə doğru aparmışdır.
Sözün əsl mənasında, Azərbaycan və onun taleyi, xalqın ümidləri və gələcəyi Heydər Əliyev siyasətinin
mahiyyətini müəyyən etmişdir. Bu böyük dövlət xadiminin baxışlarında ölkəsini və xalqını dünya azərbaycanlıları
ilə birlikdə geniş miqyasda və tam halda təsəvvür etmək miqyasında düşünülmüş bir qavrayışın ifadəsindən ibarət
olmuşdur.
Uzaqgörən dövlət xadimi kimi Heydər Əliyevin Azərbaycan anlayışında dünyada gedən proseslərin
fonunda ölkəsinin və çoxmilyonlu xalqının taleyinin ən əsas faktor kimi nəzərə alınması, istiqamətləndirilməsi
həmişə ön mövqedə dayanmışdır. Beləliklə, Heydər Əliyevin timsalında ümummilli liderlik rəhbəri olduğu
ölkənin fövqünə qalxmağı bacarmaq, mənsub olduğu xalqın böyük gələcəyinə xidmət etmək deməkdir.
Ümummilli liderlik ölkə maraqlarını ümumdünya proseslərinin fonunda dəyərləndirib nəticələr çıxarmağı
tələb etmişdir. Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev ölkə maraqlarını ümumdünya prosesləri ilə üzvi surətdə
uzlaşdırmağı, milli dövlətçilik mənafelərinə xidmət edən qərarlar qəbul etməyi və həmin qərarları zamanında və
qətiyyətlə həyata keçirməyi bacarmışdır.
Bu mənada ümummilli liderlik üçün ümummilli maraqlarla eyni səviyyədə, bəlkə bir qədər də artıq
dərəcədə geniş siyasi-ideoloji dünyagörüşə və dövlətçilik təfəkkürünə malik olmaq zəruri şərtlər sırasında xüsusi
yer tutur. Aydın, dərin və geniş dünyagörüşə malik olmaq cəhətdən Heydər Əliyev dünyanın müxtəlif ölkələrinin
ən adlı-sanlı dövlət başçıları ilə, məşhur siyasi xadimlərlə müqayisə oluna bilər.
Heydər Əliyev universal zəka sahibi olan görkəmli dövlət xadimi idi.
Cəmiyyət həyatının ən müxtəlif sahələrinə kamil mütəxəssis səviyyəsində dərindən bələd olmaqda onunla
müqayisə edilə biləcək dövlət xadimi göstərmək çətindir. Haqlı olaraq onun adını dünya siyasətində özünü təsdiq
etmiş Corc Vaşinqton, Vilyam Çörçil, Şarl de Qoll, Mustafa Kamal Atatürk kimi qüdrətli dövlət xadimləri ilə bir
sırada çəkirlər.
Həqiqətən dünyada gedən siyasi prosesləri dərindən təhlil edib dəyərləndirməkdə, nəticələr çıxarmaqda,
həll yollarını proqnozlaşdırmaqda da Heydər Əliyev əlçatmaz zirvədə dayanır.
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Heydər Əliyev SSRİ adlanan superdövlətin liderləri, Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi
Komitəsinin Siyasi Bürosunun üzvləri arasında geniş dünyagörüşü, təhlil və müqayisə etmək bacarığı, gələcəyə
baxışları ilə fərqlənmişdir.
Sovetlər Birliyinin rəhbərliyində Heydər Əliyevə bəslənən qısqanclıq meyillərinin kökündə duran əsas
səbəblərdən biri onun parlaq və aydın zəkası, geniş dünyagörüşə malik olması, müstəsna idarəçilik qabiliyyəti idi.
Heydər Əliyev zəngin və geniş dövlətçilik təfəkkürünə malik olan nadir dövlət xadimlərindən biridir.
Dövlətçiliyin nəzəriyyəsi ilə təcrübəsinin möhkəm vəhdətinə nail olmaq və bütün bunları özünün
intellektual qabiliyyətləri ilə əlaqələndirməyi bacarmaq Heydər Əliyev fenomeninin əsaslarını təşkil edir.
Dünyanın görkəmli dövlət xadimləri və böyük siyasətçiləri, elm və mədəniyyət xadimləri Heydər Əliyevin
dövlətçilik təcrübəsinə həmişə heyrətlə yanaşmış, onun qeyri-adi qabiliyyətə malik olduğunu dönə-dönə etiraf
etmişlər.
- Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Bill Klinton Heydər Əliyevi dünyanı idarə etmək qabiliyyətinə
malik olan dövlət xadimi kimi qiymətləndirmişdir.
- Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin Heydər Əliyevdən böyük dövlətçilik və idarəetmə
məktəbi yaratmış görkəmli dövlət xadimi kimi bəhs etmişdir.
- Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti Süleyman Dəmirəl onu türk dünyasının əsas lideri kimi ucada
görmüşdür.
- Dünya şöhrətli qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun aşağıdakı sözləri görkəmli dövlət xadimi Heydər
Əliyevin dövlətçilik istedadına verilmiş obyektiv qiymətin ifadəsidir: "Heydər Əliyev həqiqətən də tarixi, hətta
əfsanəvi bir şəxsiyyətdir. Bu, sovet dövründə də belə idi, bugünkü Müstəqil Dövlətlər Birliyi məkanında, xeyli
çətinləşmiş müasir dünya şəraitində də belədir. … Heydər Əliyev yaşıdlarının və hətta ondan cavan olan bir çox
siyasi xadimin bacarmadığı xüsusiyyəti - müasir dövrün ən aktual çağırışlarına hazır olmağı nümayiş etdirə
bilmişdir. Məhz Heydər Əliyevin zəngin təcrübəsinin və humanitar dünyagörüşünün genişliyi sayəsində indi
Azərbaycanda sabitlik, tolerantlıq, mədəniyyət, maarifçilik hökm sürməkdədir. Bunlar isə Azərbaycan dövlətinin
müasir inkişafını və tərəqqisini təmin edəcək əsas amillərdir”.
Beləliklə, ümummilli liderlik üçün zəruri olan kamil dövlətçilik təfəkkürü, uzaqgörənlik, ümummilli
hədəflərin müəyyən olunması və geniş siyasi dünyagörüş və qətiyyətli addımlar Heydər Əliyev fenomeninin
miqyasını müəyyən etmişdir. O, sözün əsl mənasında, Çingiz Aytmatovun dediyi kimi, "tarixi və əfsanəvi bir
şəxsiyyət” kimi diqqəti cəlb etmişdir.
Ümummilli liderliyin geniş miqyası dövlət xadiminin uzaqgörənliyini və qətiyyətini müəyyən edir.
Ümummilli idealları həyata keçirmək üçün zəruri olan uzaqgörənlik, qətiyyət və cəsarət liderliyin bu fazasında
ideyadan əmələ doğru gedişatın əsas hərəkətverici qüvvəsinə çevrilir.
Heydər Əliyevin simasında dövlətçilik baxımından müdriklik və uzaqgörənlik nəzəri-metodoloji baxışlar
sisteminin, qətiyyət isə əməlin, hərəkətin siyasi ifadəsindən ibarətdir.
Ümummilli hədəflərin müəyyən edilməsi, üstəgəl atılacaq addımların siyasi mahiyyətinin dərindən təhlil
edilib qiymətləndirilməsi və tələb olunan anda qətiyyətli mövqe nümayiş etdirilməsi ümummilli liderlik
anlayışının miqyasını müəyyənləşdirir. Bu məqamda ümummilli liderliyin ideya-nəzəri miqyası dövlət xadiminin
xalq və ölkə qarşısındakı missiyasını həyata keçirməkdə göstərdiyi dönməz, qətiyyətli mövqe ilə şərtlənir.
Dünya siyasətində və ölkə rəhbərliyində təmsil olunduğu qırx ilə yaxın bir dövrdə Heydər Əliyevin
timsalında ümummilli liderliyin miqyası ilə missiyası həmişə bir-birini üzvi surətdə tamamlamışdır.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev xalqının gələcəyini qabaqcadan görmək və ölkəsini həmin ideal
gələcəyə doğru real surətdə aparmaq qabiliyyətinə malik olmuşdur. Sovet hakimiyyəti illərində kommunist
ideologiyasının hakim olduğu şəraitdə Heydər Əliyevin azərbaycançılıq siyasətini addım-addım həyata keçirməsi,
milli-mənəvi dəyərləri ön mövqeyə çəkməyi bacarması nəticə etibarilə xalqda müstəqil dövlətçilik şüurunun
formalaşdırılmasında mühüm rol oynamışdır.
Doğma vətəni özünün qibləgahı hesab edən Heydər Əliyevə görə "Azərbaycanı sevmək - azərbaycançılıq
hissiyyatını özündə cəm etmək deməkdir”. Azərbaycançılıq isə Heydər Əliyev üçün ümummilli ideal və milli
dövlətçilik ideologiyası mənasını daşımışdır.
Heydər Əliyevin milli dövlətçilik təlimində azərbaycançılıq ideologiyası xalqın tarixi keçmişi ilə müasir
reallıqlarının və gələcəyinin vəhdətdə nəzərə alınması, milli-mənəvi dəyərlərin mövcud şəraitə uyğun olaraq
yaşadılması kimi prinsipləri özündə cəmləşdirir. Dahi rəhbərin ifadə etdiyi "milli ideologiyamız tarixi
keçmişimizlə, millətimizin adət-ənənələri ilə, milli xüsusiyyətləri ilə, xalqımızın, dövlətimizin bugünü və gələcəyi
ilə bağlı olmalıdır” tezisi azərbaycançılığın düsturuna çevrilmişdir.
178

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Eyni zamanda, Heydər Əliyevin iradəsi ilə 1978-ci ildə Azərbaycan Sovet Respublikasının
Konstitusiyasında Azərbaycan dilinin dövlət dili statusunda yer alması da zamanı qabaqlayan hadisə idi. Beləliklə,
sovet dövründə ardıcıl şəkildə və uğurla həyata keçirdiyi azərbaycançılıq siyasəti xalqın milli şüurunun
inkişafında böyük rol oynamış, onu milli azadlıq uğrunda mübarizəyə hazırlamışdır. Bu isə öz növbəsində
Azərbaycanda müstəqil dövlət qurulduqdan sonra azərbaycançılıq təliminin milli dövlətçilik ideologiyasına
çevrilməsi ilə nəticələnmişdir.
Bütün bunlar Heydər Əliyev tərəfindən ictimai-siyasi proseslərin gələcəyini vaxtında görmək, zamanı
qabaqlamaq sayəsində baş tutmuşdur. SSRİ dağılandan sonra müstəqil Azərbaycan Respublikasında
azərbaycançılığın dərhal milli dövlətçilik statusu qazanması ilə ölkəmiz digər yeni qurulmuş dövlətləri
qabaqlamışdır.
Çünki məhz Heydər Əliyevin sayəsində müstəqillik statusu əldə etmiş digər dövlətlərin yeni cəmiyyət
quruculuğu zamanı yaşadığı milli ideologiya axtarışlarını Azərbaycan Respublikası sovet hakimiyyəti illərində
keçmişdir. Deməli, müstəqil Azərbaycan Respublikası milli dövlətçilik ideologiyasını müəyyən etməkdə eyni
taleyə malik olan başqa gənc respublikadan bir addım qabaqda olmuşdur.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin xalqın taleyi ilə əlaqədar məsələlərdə gələcəyi öncədən görmək
və zamanı qabaqlamaq baxımından atdığı addımlardan biri də dövlət müstəqilliyi ərəfəsində taleyin hökmü ilə
Naxçıvan Muxtar Respublikasında siyasi fəaliyyətlə məşğul olduğu illərdə həyata keçirdiyi tədbirlərlə bağlı idi.
Belə ki, Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 17 noyabr 1990-cı ildə
Naxçıvan Muxtar Sovet Respublikası Ali Sovetinin iclasında üçrəngli dövlət bayrağının ölkəmizin dövlət bayrağı
kimi qəbul edilməsinə nail olması da xalqın milli azadlığı uğrunda gedən proseslərdə bu böyük dövlət xadiminin
zamanı qabaqlamaq missiyasını gerçəkləşdirməsi demək idi. Hələ sovet hakimiyyətinin mövcud olduğu bir
dövrdə həmin derjavanın dövlət rəmzlərindən imtina edilməsi və praktiki olaraq gələcək müstəqil dövlətin
bayrağının Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının iqamətgahı olan binanın üzərində
dalğalandırılmasına nail olması nəinki zamanı qabaqlamaq, sözün əsl mənasında, qəhrəmanlıq nümunəsi
göstərmək idi.
Əslində, hələ dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsinə 11 ay qalmış Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist
Respublikası ifadəsindən "sovet sosialist” sözlərinin çıxarılması da, sovet ordusu birləşmələrinin muxtar
respublikanın ərazisindən dinc yolla uzaqlaşdırılması da, SSRİ-nin saxlanmasına dair referendumdan imtina
edilməsi də ölkəmizdə milli azadlıq hərəkatını qabaqlamış hadisələrdir.
Belə taleyüklü hadisələrin gedişində nümayiş etdirdiyi uzaqgörənlik və qətiyyət Heydər Əliyevin
ümummilli liderlik missiyasını həyata keçirmək bacarıqlarının təntənəsidir.
Bugünün zirvəsindən baxanda həmin hadisələr tarixin inanılmaz ibrət dərsləridir.
Dünya təcrübəsində öz xalqının milli və dövlətçilik maraqlarına xidmət edən Konstitusiyanın qəbul
edilməsi ümummilli liderlik missiyasının həyata keçirilməsinin təməl prinsiplərindən biri hesab olunur. Görkəmli
dövlət xadimi Heydər Əliyev nadir tarixi şəxsiyyətlərdən biridir ki, o, həm 1978-ci ildə, sovet dövründə, həm də
1995-ci ildə, müstəqillik mərhələsində iki dəfə ölkəsinin dövlət Konstitusiyasının hazırlanıb qəbul edilməsinə nail
olmuşdur. Bundan başqa, tale Heydər Əliyevə fərqli ictimai-siyasi quruluşlarda qəbul edilmiş həmin
konstitusiyaları həm də xalqının mənafeyinə uyğun surətdə həyata keçirməyə şərait yaratmışdır. Milli Elmlər
Akademiyasının prezidenti, akademik Ramiz Mehdiyevin yazdığı kimi, "Azərbaycan xalqı bilir ki, dövlətimizin
ilk müstəqil və demokratik Konstitusiyasının - Ana Qanununun müəllifi Heydər Əliyev... ilk əvvəl Konstitusiyada
adı həkk olunmuş müstəqil Azərbaycan dövlətini yaratmışdır və onun bütün sahələrdə sarsılmaz təməllərini
müəyyən etmişdir”.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının Heydər Əliyev Konstitusiyası adlandırılması
görkəmli dövlət xadiminin dövlətimizin Əsas Qanununun həm dahiyanə yaradıcısı və həm də qətiyyətli və
bacarıqlı icraçısı olmasına verilmiş obyektiv qiymətin ifadəsidir.
Azərbaycan Respublikasını böhrandan xilas edərək yeni inkişaf yoluna çıxarması da Heydər Əliyevin
ümummilli liderlik missiyasını həyata keçirməsi yollarında atdığı tarixi addımlardandır.
Heydər Əliyev sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycan dövlətinə rəhbərlik edərkən respublikanı iqtisadi
cəhətdən keçmiş ittifaqa daxil olan 15 müttəfiq respublika arasındakı axırıncı yerlərdən birincilər sırasına
çıxarmağa müvəffəq olmuşdur. Adı geridə qalmış aqrar ölkə kimi çəkilən, yalnız xammal mənbəyi kimi tanınan
Azərbaycan sovet respublikası qısa müddətdə bütün yönləri ilə inkişaf etmiş keçici bayraqlı respublika
səviyyəsinə yüksəldilmişdir.
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Müstəqillik dövrünün başlanğıc illərində isə Heydər Əliyev xalqımızı cəmiyyət həyatının bütün sahələrini
əhatə etmiş siyasi-iqtisadi, hərbi böhrandan çıxarmış, beyin axınından xilas etmiş və yeni inkişaf yoluna
çatdırmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin aşağıdakı sözləri Ulu Öndərin həmin sahədəki tarixi
xidmətlərinin qiymətləndirilməsinin obyektiv ifadəsidir: "Heydər Əliyev Azərbaycana iki dəfə rəhbərlik etmişdir.
Hər iki dəfə Azərbaycanı tənəzzüldən, böhrandan çıxarıb, inkişaf yoluna qoymuşdur. Bu, onu göstərir ki, ictimaisiyasi quruluşdan asılı olmayaraq Heydər Əliyev həmişə ən düzgün siyasət aparmış, Azərbaycan xalqının
maraqlarını müdafiə və təmin etmişdir”.
Mənsub olduğu xalqı öz ətrafında birləşdirmək, onu taleyüklü çağırışlar uğrunda mübarizəyə səfərbər
etmək də ümummilli liderlik missiyasını yerinə yetirmək deməkdir. Ulu Öndər Heydər Əliyev dövlətçilik
fəaliyyətinin bütün dövrlərində həyatını doğma xalqına həsr etmiş, ümumxalq ehtiramı qazanmışdır. Xalq həmişə
ona inanmış, bu böyük dövlət xadiminin çağırışlarına tam mənası ilə yekdilliklə səs vermişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri vəzifəsində işləyərkən və Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti ikən Naxçıvanda və Bakı şəhərində törədilmiş dövlət çevrilişi cəhdləri zamanı xalqımızın dərhal
Heydər Əliyevin çağırışlarına qoşularaq dahi rəhbərin ətrafında sıx birləşməsi, ümumxalq həmrəyliyi nümayiş
etdirməsi Heydər Əliyevə ümummilli liderlik statusu qazandıran tarixi hadisələrdir.
Xalqın sarsılmaz birliyi vasitəsilə dövlət çevrilişi cəhdlərinin qarşısının böyük qətiyyətlə alınması Heydər
Əliyevin ümummilli liderlik missiyasını həyata keçirməsinin əməli ifadəsidir.
Bu mənada "xalq - Heydər, Heydər - xalq” həmrəyliyinin sarsılmaz qüvvəyə çevrilməsi Heydər Əliyevin
dövlətçilik məharətinin dahiyanə əməli ifadəsi olmuşdur.
Bundan başqa, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin Azərbaycan coğrafiyasında tarixən yaşayıb
fəaliyyət göstərən bütün xalqların və etnik qrupların həmrəyliyinə və birliyinə nail olması da ümummilli liderlik
fəlsəfəsinin əməli ifadəsidir.
Təsadüfi deyildir ki, Heydər Əliyev keçmiş Sovet İttifaqının rəhbərliyində millətlərarası münasibətlərin
tənzimlənməsi üzrə əsas fiqur kimi qəbul edilmişdir. XX əsrin yetmiş-səksəninci illərində baş vermiş
Qazaxıstandakı hakimiyyət dəyişməsi iğtişaşlarının tənzimlənməsində, Özbəkistandakı Fərqanə hadisələrinin
nizamlanmasında Siyasi Büro Heydər Əliyev faktoru ilə razılaşmalı olmuşdur. Azərbaycan Sovet
Respublikasında yaşayan bütün xalqlar da Heydər Əliyev simasında özlərinin əsl müdrik rəhbərini görmüşlər.
Dövlət müstəqilliyinin başlanğıc illərinin gərgin hadisələri zamanı da Ulu Öndəri ölkəmizdə yaşayan bütün
xalqlar və eyni zamanda dünya azərbaycanlıları eyni məhəbbət və inamla ürəkdən dəstəkləmişlər.
Beləliklə, Heydər Əliyev geniş mənada Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri statusu qazanmışdır.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətinin strategiyasını, yaxın və uzaq
gələcək üçün inkişaf yollarını müəyyən etmək mənasında da Ümummilli Lider olmuşdur.
Ümummilli liderlik Heydər Əliyevə Azərbaycan xalqının həm tarixində, həm də gələcək taleyində
əbədiyaşarlıq qazandırmışdır. Azərbaycan xalqına özündən sonrakı dövr üçün ən layiqli siyasi varisi yetişdirib
hazırlaması da Ulu Öndərin tarixi xidmətidir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev müstəqil dövlətimizin yeni tarixi mərhələdəki yüksək
və hərtərəfli inkişafını təmin etməklə müstəqil dövlətimizi qətiyyətlə irəli aparır. Dünyada baş verən müasir hərbisiyasi proseslərə, iqtisadi çalxalanmalara, yeni sənaye inqilablarına çağırışlara, habelə multikultural dəyərlərə
fərqli baxışlara uyğun olaraq müstəqil dövlətimizin inkişaf strategiyası və taktikasını daim yeniləşdirən və
zənginləşdirən Prezident İlham Əliyev özünün dərin analitik təfəkkürü və çoxcəhətli yorulmaz fəaliyyəti ilə XXI
əsrin əsl modern dövlətçilik nümunəsini göstərməkdə davam edir.
Dövlət rəhbərimizin fəaliyyətinin hər anı, hər səhifəsi Azərbaycan xalqının bugünkü inkişafına və daha
xoşbəxt gələcəyinə xidmətin əməli ifadəsidir. Məhz Prezident İlham Əliyevin apardığı məqsədyönlü, düşünülmüş
və ardıcıl siyasətin nəticəsində müstəqil Azərbaycan Respublikası qısa müddətdə nəinki regionda, dünya
miqyasında söz sahibinə çevrilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının üzvü seçilməsi dövlət
rəhbərimizin həyata keçirdiyi siyasətin beynəlxalq aləmdə tam dəstəklənməsinin göstəricisidir.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft-qaz kəmərlərinin istifadəyə verilməsi, Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolunun çəkilməsi, TANAP layihəsinin Avropaya ayaq açması, "Şimal-Cənub” tranzit nəqliyyat dəhlizinin
yaradılması Prezident İlham Əliyevin adı ilə bağlı olan beynəlxalq əhəmiyyətə malik layihələrdir.
Ölkəmizdə neft sektorundan asılılığın aradan qaldırılması üçün aqrar sahənin, nəqliyyat və turizm
sektorlarının gəlir gətirən sahələrə çevrilməsi, regionların böyük sürətlə inkişaf etdirilməsi möhtərəm Prezidentin
müdrik siyasətinin mühüm nəticələridir.
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Elm, təhsil, mədəniyyət və səhiyyə sahəsində əldə edilmiş nailiyyətlər Azərbaycanda yeni bir inkişaf
mərhələsinin formalaşmasına böyük töhfələr vermişdir. Dövlət səviyyəsində aparılan multikulturalizm və
tolerantlıq siyasəti respublikamızda sabitlik və birliyin möhkəmləndirilməsinə uğurla xidmət edir.
Ölkəmizdə xalq ilə rəhbər arasında yaranmış sarsılmaz birlik möhtərəm Prezidenti xalqımızın lideri
səviyyəsinə yüksəltmişdir.
Dünyanın ən mötəbər xitabət kürsülərində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yeni tarixi
epoxanın görkəmli liderlərindən biri kimi çıxış edir.
Eyni zamanda, Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq tədbirlərdə də dövlət başçımızın dərin məzmunlu
nitqləri, çağırışları planetimizdə sülhə, sabitliyə, əməkdaşlığa geniş üfüqlər açır.
Bütün bunlara görədir ki, inkişaf etmiş dünya dövlətlərinin liderləri sırasında Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin xüsusi yeri var. Ölkəmiz və xalqımız Prezident İlham Əliyevin liderliyi ilə daha böyük
gələcəyə doğru inamla yol gedir.
Azərbaycan.- 2019.- 12 dekabr.-№ 276.- S. 1,3.
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İmzası dövlətin simvoluna çevrilən dahi
Könül Bünyadzadə,
AMEA-nın müxbir üzvü
Müəyyən hadisələr var ki, üstündən illər keçməlidir ki, onun əhəmiyyəti, mahiyyəti daha aydın görünsün.
Ancaq elə məqamlar da olur ki, nəticəsi göz qabağındadır. Onu şüanın sınmasına bənzətmək olar: işıq şüası ya
udulur, ya da istiqamətini dəyişir.
Bəzən bir xalqın taleyində də belə həlledici məqam yetişir. Olum ya ölüm dilemması qarşısında qalan millət
həmin an qəti söz deyə bilən, vədinin üstündə duran bir şəxsə ehtiyac hiss edir. Əgər elə bir şəxsiyyət irəli çıxırsa
və tarixin gedişinə öz təsirini göstərirsə, xalq yeni bir inkişaf xəttinə, yeni düşüncə müstəvisinə keçə bilir. Əks
halda millətin varlığı sual altında qalır. O an dövlətlə liderin adı sanki eyniləşir və ondan sonra o liderin imzası
dövlətin simvoluna çevrilir. Ən yeni tarixdə Azərbaycanın taleyində belə həlledici məqam Ulu Öndər Heydər
Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə gəlməsi ilə əlaqəlidir.
Bir hadisənin mahiyyəti, miqyası daha böyük bir rakursda daha dolğun və aydın görünür.
Necə ki Türkiyə Atatürkün, Fransa Şarl de Qollun adı ilə bağlıdır, eləcə də Azərbaycan Heydər Əliyevin
adı eyniləşib. Hər üç dövlətin bu gün olduğu vəziyyətinin səviyyəsi məhz bir vaxtlar bu şəxsiyyətlərin yönəltdiyi,
təyin etdiyi istiqamətin nəticəsidir. Maraqlıdır ki, tarixin fərqli dövrlərində baş versə də, hər üç dövlət bəzi oxşar
məqamlardan, taleyüklü sınaqlardan keçməli olub.
Xalqının həm əsgəri, həm generalı...
Xalq həmişə onu tanıyana və milli dəyərlərinə hörmət duyan şəxsə etibar edir, güvənir. Liderlik səviyyəsinə
çatmaq üçün o mühitin özündə böyümək, onun güclü-zəif tərəflərini tanımaq, bütün mahiyyətini dərk etmək
lazımdır ki, yolunu kəsən maneələri daha yaxşı görsün. Məsələ burasındadır ki, bu maneələr yalnız içəridən
keçilməlidir, çünki xarici qüvvə belə bir "xidmət” göstərəndə, bunun adı olur işğal, müstəmləkə. Ölkə rəhbəri
İlham Əliyev BDU-nun 100 illik yubileyində gənclər haqqında təsadüfən demirdi ki, "Əgər tarixi yaxşı bilsələr,
görərlər ki, tariximizdə heç vaxt heç bir kənar qüvvə, heç bir yad dairə bizim xoşbəxtliyimizi istəməyib, əksinə,
bizi əzmək istəyib, özünə ram etmək istəyib, sərvətlərimizi talamaq istəyib, bizi alçaltmaq istəyib. Əgər belə
olmasaydı, bizim çoxəsrlik tariximizin böyük hissəsi müstəmləkəçilik tarixi olmazdı”. Başqa sözlə desək, xalq
adlı ordunun generalı, Lideri olmağın yolu mütləq onun əsgəri olmaqdan keçir. Keçməlidir ki, hər daşının və
vətəndaşının qədrini bilsin. Yalnız bu halda həlledici məqamı sezmək və zamanında müdaxilə etmək mümkündür.
Birinci Dünya müharibəsi dövründə Osmanlı ordusunda xidmət edən Mustafa Kamal bir il müddətində
general rütbəsinə qədər yüksələ bilmişdi. Mövcud durumu düzgün dəyərləndirməklə o, nəinki uduzmaqda olan,
hətta artıq ərazisi hərraca qoyulan Osmanlı İmperiyasının məğlubiyyətini Türk Qurtuluş Savaşına çevirə bildi və
Ankara Hökumətini qurdu. Yalnız türk ruhunun gücünü bilən və özü də eyni hissi yaşadığına görə ən çətin
döyüşlərdə qazi olan bir şəxs əsgərlərə belə bir əmr verə bilərdi: "Mən sizə savaşmağı əmr etmirəm, ölməyi əmr
edirəm”. Məhz bu ruhu oyatmaqla böyük İmperiyanın dağılması prosesini yeni bir dövlətin yaranması üçün
zəminə çevirə bildi. Və tarixdə Türkiyə adlı səhifənin yazılması başladı.
Bənzər hadisələr İkinci Dünya müharibəsi dövründə Fransada baş verdi. Faşist Almaniyası tərəfindən işğal
olunan və bütün mümkün köməklərdən əli üzülən Fransanın köməyinə elə öz əsgəri Şarl de Qoll gəldi: "Fransa
döyüşü uduzdu, ancaq müharibəni uduzmayıb! ...Gün gələcək, Fransa öz azadlığını və əzəmətini geri qaytaracaq”.
Bu, həlledici məqam idi - fransız xalqını öz məhvi ilə barışmaqdan və uçurumun dibinə yuvarlanmaqdan qorumaq
idi. Alman faşistlərinə qarşı Müqavimət hərəkatına rəhbərlik etməsi və iki il ərzində Fransada yaradılmış
müvəqqəti hökumətin başçısı olması Şarl de Qollun öz missiyasına inanmağına və inandıra bilməsinə dəlalət
edirdi.
Azərbaycanın taleyində ilk belə taleyüklü məqam 1990-cı ilin 20 Yanvarında yetişmişdi. Tərkibində olduğu
sovet imperiyası ona xəyanət etdi və bir gecənin içində dinc əhalisinə divan tutdu. Əhali çaşmışdı - dünənə qədər
"böyük qardaş” hesab etdiyi qatil çıxmışdı, arxalandığı şəxslər isə ümumiyyətlə kölgəyə çəkilib gizlənmişdi. Belə
bir məqamda xalqa dəstək Ulu Öndər Heydər Əliyevdən gəldi. Faciənin sabahı Azərbaycanın Moskvadakı
nümayəndəliyinə gəlməklə və etiraz səsini ucaltmaqla o, özünün Ümummilli Lider olduğunu təsdiqlədi.
Maraqlıdır, o zaman Heydər Əliyev sanki siyasi meydanda tək idi. Özü də vurğulayır ki, "Geniş infarkt
keçirmişəm. Xəstəliyimlə əlaqədar iki ildən artıqdır ki, pensiyadayam. Azərbaycanı tərk etdiyim 1982-ci ilin
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dekabrından keçən müddətdə bu gün ilk dəfədir ki, Azərbaycan SSR-in Moskvadakı daimi nümayəndəliyinin
astanasına qədəm qoyuram”. Ancaq bu ona öz düşüncələrini xalqa çatdırmağa mane olmadı: "Mən bu düşünülmüş
aksiyanı pisləyir, onu antihumanist, antidemokratik, qanunazidd hesab edirəm. Bu ağır gündə sizi ağıllı-kamallı
olmağa, həmrəyliyə və birliyə çağırıram”. Başsağlığı və təəssüf hissini çatdırmaqla əslində Ulu Öndər xalqa daha
böyük bir ismarıc çatdırdı: sizin Lideriniz mənəm, nə qaçmıram, nə gizlənmirəm və heç bir maneəyə, çətinliyə
baxmayaraq yanınızdayam. Bununla insanların özünə inamı da, cəsarəti də bərpa olundu. Deyilənlərdə incə və
çox əhəmiyyətli bir məqam var: xalq böyük qüvvədir və onun istəyi qarşısında hər şey acizdir, ancaq bəzən qəfil
təcavüz, arxalandığı şəxslərin satqınlığı, düşünülməmiş addımlar atması bu gücün üstünü örtür, sanki korşaldır.
Xalq bir növ özündən bixəbər hala düşür. Buna görə də, Ulu Öndərin dediyi kimi, "səhv addımları, yaramaz iş
üslubu, yanlış siyasi manevrləri ilə xalqla öz arasında uçurum yaradan” şəxsdən başçı ola bilməz. Lider xalqa öz
gücünü xatırladan, onu özünə qaytarandır. Düzdür, Lider tək şəxsdir, ancaq xalqın səsini bərpa etməklə onda
bütün xalqın səsi ilə danışmaq qüdrəti yaranır. Hər üç dövlətin nümunəsində əhəmiyyətli məqam məhz budur:
Liderin gücü və müqəddəs missiyası xalqla özünün birliyinə inanmaq və inandırmaq, istənilən addımında bu
vəhdətin gücünə arxalanmaq.
1990-cı ilin yanvarında, uzun illər Azərbaycandan uzaqda, Moskvada olsa belə, Heydər Əliyevin bir
Ümummilli Lider kimi önə çıxmağa, səsini ucaltmağa tam haqqı çatırdı. Prezident İlham Əliyevin də vurğuladığı
kimi, "əgər 1970-ci illərdə onun gördüyü işlər xalq tərəfindən rəğbətlə və böyük məhəbbətlə qarşılanmasaydı, 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan böyük fəlakətlə üz-üzə qalmışdı, - Azərbaycan xalqı ona müraciət
etməzdi. Məhz o illər ərzində gördüyü işlər Azərbaycan xalqının qəlbində ona inam hissini saxlayırdı”. Hələ Sovet
dönəmindən xalqın xidmətində olan bu şəxsin fəaliyyətində bir özək xətti daim saxlanıb: Azərbaycan güclüdür,
öndə durmalıdır və öz kökü ilə qürur duymalıdır. 15 respublika arasında ən öndə duranlardan, iki donor
respublikadan biri olmaq, ən vacibi isə imperiyanın tərkibində ola-ola milli ruhunu qorumaq böyük hünər
istəyirdi. Heydər Əliyev uzun illər təhlükəsizlik orqanlarında çalışmışdı və general-mayor rütbəsinə qədər yüksələ
bilmişdi. Eyni zamanda o, universitetin tarix fakültəsini bitirmişdi. Bu ona Azərbaycanın tarixi və reallığı arasında
paralellər aparmağa imkan verirdi.
Bunu deməyə əsas verən bir faktı göstərmək olar. 1969-cu ildən başlayaraq 1982-ci ilə qədər Azərbaycan
KP MK-nın birinci katibi vəzifəsində çalışarkən Heydər Əliyev xalqın milli ruhunun qorunması, milli təfəkkürün
daim oyaq qalması üçün əlindən gələni edirdi. Başqa sözlə desək, o, Azərbaycanı sovet imperiyasının ən qabaqcıl
respublikalarından biri etməklə kifayətlənməyərək, həm də milli kimliyinin qayğısına qalırdı. Bu istiqamətdə
onun gördüyü çox əhəmiyyətli və uzaqgörən fəaliyyətlərdən biri milli kadrların yetişdirilməsi idi. Ulu Öndər
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sessiyasında (7 mart 1991-ci il) bunu özü də vurğulayır: "O dövrdə
respublikamızda yaranmış güclü sosial-iqtisadi və intellektual potensial xalqımızın milli sərvətidir və
Azərbaycanın müstəqilliyi üçün yaxşı zəmin yaradır”. Dövlət başçısı İlham Əliyev bugünün mənzərəsindən çıxış
edərək deyir: "Heydər Əliyev təhsil sahəsinə çox böyük diqqət göstərirdi, hər il böyük müşavirələr keçirirdi. Eyni
zamanda, Azərbaycan gənclərinin Sovet İttifaqının aparıcı ali məktəblərində oxuması üçün böyük səylər
göstərmişdi və bu, unikal xarakter daşıyırdı. Çünki sovet məkanında buna oxşar təcrübə yox idi. Hər il təqribən
800-ə yaxın Azərbaycan gənci Bakıda imtahanlar verməklə Sovet İttifaqının Moskva, Leninqrad və digər böyük
şəhərlərindəki aparıcı ali məktəblərinə ezam edilmişdir. Beləliklə, Azərbaycanın gələcəyi üçün güclü kadr
potensialı yaradılırdı”. Deyilənlərdən çox aydın bir həqiqət müşahidə edilir: bir general layiqli əsgərlərin
yetişməsi və irəli getməsi üçün əlindən gələni edir, çünki çox gözəl bilir ki, Vətənin rifahı məhz millətini sevən
gənclərdən asılıdır.
Köhnə tarixdə yeni səhifə
Bir xalqın tarixinin zənginliyini təmin edən faktorlardan biri də onun kəsilməzliyidir. Əbu Turxanın
dediyinə görə, "...cəmiyyətin inkişafında qazanılan hər hansı bir nailiyyət sonradan davam etdirilmirsə, o, böyük
müddət intervalında tarixi prosesə daxil ola bilmir”. Kontekstimizə uyğun olaraq onu da əlavə edək ki, Lider bu
kəsilməzliyi təmin etməklə yanaşı, həm də xalqın taleyində yeni bir səhifə açan, yeni bir mərhələyə keçirdə
biləndir. Başqa sözlə desək, xalqın ruhunun gücünü saxlamaqla və ondan düzgün istifadə etməklə Lider onu nəinki
mövcud böhrandan çıxarır, üstəlik inkişaf üçün yeni, güclü bir təkan da verir. Onu da mütləq vurğulamaq lazımdır
ki, hər nə qədər həlledici söz, hərəkət bir anda baş versə də, yeni müstəvidə başlayan inkişaf tədrici bir prosesdir
və nəticəsini görmək üçün bir neçə il lazım olur.
Çanaqqala savaşı 1916-cı ildə, Qurtuluş Savaşı isə 1919-cu ildə bitdi. Böyük Millət Məclisi 1920-ci ildə
açıldı, Türkiyə Cümhuriyyəti isə 1923-cü ildə elan edildi. Yəni ilk dönüş məqamı ilə onun tarixi nəticəsinin arası
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təqribən 7 il çəkdi. Mustafa Kamal Atatürk elan edilən cümhuriyyəti belə təqdim edir: "Hökumətimiz artıq despot
bir hökumət deyil. Mütləq və konstitusional bir hökumət də deyil. Hökumətimiz nə Fransa, nə də Amerika
respublikaları ilə oxşar deyil. Hökumətimiz xalq hökumətidir. Tam bir şura hökumətidir. Yeni Türkiyə dövlətində
səltənət millətindir...” Hadisələrin sonrakı gedişi də göstərdi ki, ölkədə aparılan hər islahat xalqın özgüvənini və
savadını artırmaq, xarici qüvvələrə duruş gətirə bilən bir səviyyəyə qaldırmaq məqsədi daşıyıb. Belə ki, əgər
hökumət xalqındırsa, o zaman xalqın səviyyəsinin qalxması ilk şərtdir, çünki bilavasitə hökumətdə əks olunacaq.
Bunu Atatürkün gəncliyə xitabında müşahidə etmək mümkündür: "İlk vəzifən Türk müstəqilliyini, Türk
Cümhuriyyətini əbədi qorumaq və müdafiə etməkdir. Bu onun varlığının və gələcəyinin yeganə əsasıdır. Bu təməl
ən qiymətli xəzinəndir. Lazım olan qüdrət damarlarındakı nəcib qanındadır!” İstər-istəməz yada Bakı Dövlət
Universitetinin yubileyində Azərbaycan Prezidentinin çıxışı düşür: "Gənclər bu tarixi bilməlidirlər. Müəllimlər
bu tarixi onlara çatdırmalıdırlar ki, həm həqiqəti bilsinlər, həm də Azərbaycan gələcəkdə heç vaxt bu ağır
vəziyyətə düşməsin. Azərbaycan heç vaxt gözü kölgəli olmasın, heç vaxt başqasının iradəsindən asılı olmasın,
heç vaxt başqa dövlətlər qarşısında baş əyməsin”. Bu, bir aksiomdur: bir dövlətin müstəqilliyinin qoruyucusu da,
inkişafının da, ən vacibi isə müstəqilliyinin də təminatçısı gənclərdir. Gənclərə müraciət etmək, əslində ölkənin
gələcəyinə səslənməkdir.
Hadisələrin təqribən eyni gedişatını Fransada da izləmək mümkündür. 1940-cı ildə Fransanın azadlığının
məsuliyyətini üzərinə götürən Şarl de Qoll 1958-ci ildə yeni konstitusiyanı qəbul etməklə 5-ci Respublikanın
təməlini qoydu. Şarl de Qollun konstitusiyanın da təməlini təşkil edən görüşləri bu prinsip üzərində bərqərar etdi:
"Mənim fikrimcə, dövlətin başçısı, yəni rəhbəri olmalıdır ki, millət onun simasında dövlətin təməlinə cavabdeh
olan şəxsi və öz taleyinin qarantını görə bilsin”. Burada birbaşa millət-Lider vəhdəti göstərilməklə yanaşı, Liderin
daha bir ağır məsuliyyəti də vurğulanır: xalqın taleyinə görə məhz o cavabdehdir. İkinci dəfə hakimiyyətə gələndə
Şarl de Qoll məhz bu məqamın üzərində durur: "Nə vaxtsa, ağır saatda, ölkə mənə etibar etdi ki, onu xilas edim.
Bu gün ölkə yeni sınaqlar qarşısındadır və qoy bilsin ki, mən respublikanın bütün səlahiyyətlərini öz üzərimə
götürməyə hazıram”. 1990-cı ilin yanvarından 1993-cü ilin iyununa qədər olan Azərbaycanda baş verən hadisələri
xatırlayanlar üçün çox tanış bir mənzərədir...
Tarixdə bir dövlət kimi öz mövcudluğunu qorumaq istəyən Azərbaycanda da hadisələr bir növ millət-Lider
tandeminin zərurətinə aparırdı. Buna ehtiyac var idi. 1990-cı ilin tarixi məqamından sonra Heydər Əliyev
Azərbaycana qayıtdı və Ali Sovetinin deputatı, 1991-1993-cü illərdə isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali
Məclisinin sədri kimi fəaliyyət göstərdi. Bu gəlişin hansı məqsəd daşıdığını elə ilk addımdan sezmək mümkün
oldu: 1990-cı ildə Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağı Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı kimi
təsdiq edildi. Bu, 1918-ci il Xalq Cümhuriyyətinin yarımçıq qalmış prinsiplərinin, Azərbaycanın həqiqi
müstəqilliyinin davam etdiriləcəyinə ilk çağırış idi. 7 mart 1991-ci ildə Ulu Öndər Ali Sovetin sessiyasında yeni
mərhələdə göstəriləcək fəaliyyəti belə təyin etdi: "Azərbaycan xalqının birliyi yeni, demokratik, heç kəsdən asılı
olmayan dövlət qurulması yolu ilə təmin oluna bilər. Doğrudur, bu yolda çətinliklər də az olmayacaqdır. Fəqət,
nəyin bahasına olursa-olsun biz buna nail olmalıyıq. Biz bu yola düşməsək, bunu gələcək nəsillər edəcək. Və
onlar, tarix bizi bağışlamayacaq. Xalqın müqəddəratı hər şeydən üstün olmalıdır. Azərbaycan xalqı birləşməli, öz
müqəddəs doğma torpağını göz bəbəyi kimi qorumalıdır. Azərbaycan Respublikası iqtisadi və siyasi müstəqillik
yolu ilə getməli, tam istiqlaliyyət uğrunda mübarizə aparmalıdır”.
Ulu Öndərə olan inam, etibar idi ki, 1993-cü ildə ölkə vətəndaş müharibəsi ilə üzbəüz qaldığı bir vaxtda
xalq yenə ondan kömək umdu, onu çağırdı. Və elə həmin il xalqın seçimi ilə Heydər Əliyev Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti seçildi. İşin əhəmiyyətli məqamı budur ki, təqribən bir il sonra Azərbaycanda iğtişaş
törətmək istəyənlərə cavab olaraq bu dəfə Heydər Əliyev xalqa üz tutdu: "Əziz həmvətənlər, Azərbaycanın
vətəndaşları! Bu ağır dəqiqələrdə bir daha sizə müraciət edirəm. Sizi əmin edirəm ki, Azərbaycanın dövlətçiliyini
qorumaq üçün son nəfəsimə qədər, son damla qanıma qədər öz yerimdəyəm. Xalqla birlikdəyəm. Xalqın
təhlükəsizliyini qorumağa çalışacağam. Bundan ötrü lazımi imkanlardan istifadə edəcəyəm. Eyni zamanda əziz
həmvətənlər, mən sizə güvənirəm, sizə arxalanıram” (1994-cü il 4 oktyabr). Bu çağırışda həm öz məsuliyyətini
və gücünü bilən ölkə rəhbərinin, həm xalqının taleyini düşünən, həm də öz xalqına, onunla mənəvi bağına inanan
rəhbərin səsi var. Təbii ki, artıq yaxın keçmişdə oxşar ssenarini və onun nəticələrini yaşamış xalq belə bir
müraciəti cavabsız qoya bilməzdi və öz Liderinin arxasında durdu. Bu güvənin əks-sədası olaraq Ulu Öndər
sonralar qürurla dedi: "Mən fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam”.
Nəticə
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Lazımi məqamda xalqını sevən və tanıyan bir şəxsin - həqiqi Liderinin təklifini qəbul edib onun arxası ilə
getməsi hər üç dövləti inkişafa apardı. Türkiyə keçən əsrin əvvəllərindən, Fransa ortalarından, Azərbaycan isə
sonlarından başlayaraq yeni bir inkişaf mərhələsinə keçdi. Hazırda Fransa superdövlətlər sırasındadır, Türkiyə
bütün çətinliklərə baxmayaraq dünyanın aparıcı dövlətlərini özü ilə hesablaşmağa məcbur etmək qüdrətindədir.
Əlbəttə, hər iki dövlətə baxanda Azərbaycan nisbətən gəncdir. Üstəlik nəzərə almaq lazımdır ki, hər nə
qədər Şərqdə ilk demokratik cümhuriyyət Azərbaycanda qurulsa da, arada 70 illik bir fasilə, üst-üstə yaşadığı
böhranlar, məruz qaldığı işğal ölkəni bir neçə dəfə sıfırdan başlamağa məcbur edib. Buna baxmayaraq,
Azərbaycan da məhz doğru istiqamətdə olduğuna görə, qısa müddətdə adını güclülər sırasına yazdırmaq
iddiasındadır və artıq bir çox nailiyyət əldə edib və etməkdədir. Ölkə rəhbərinin də qeyd etdiyi kimi, "müstəqilliyi
əldə etmək onu qoruyub saxlamaqdan daha asandır. Müstəqilliyi qorumaq, onu müdafiə etmək, onu gücləndirmək
böyük siyasi biliklər, böyük cəsarət tələb edir”. Cəsarəti verən isə kökünə bağlılıq və millət-Lider vəhdətidir.
Azərbaycan. - 2019.- 12 dekabr. - № 276. - S. 1,8.
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Dahi siyasətçi, görkəmli dövlət xadimi, ümummilli lider
İsmayıl Hacıyev,
AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik
Heydər Əliyev XX əsrin görkəmli liderlərindən biri kimi müasir demokratik Avrasiyanın yeni
tarixinin bugünkü qurucularındandır.
Çingiz Aytmatov,
qırğız yazıçısı
Azərbaycan xalqının tarixində və taleyüklü məsələlərin həllində müstəsna xidmətləri olan bir sıra tarixi
şəxsiyyətlər, görkəmli siyasət və dövlət adamları olmuşdur. Onlar zaman-zaman xalqımızın tarixində gördükləri
böyük işlər və əməllərlə yadda qalmış və unudulmamışlar. Belə tarixi şəxsiyyətlər içərisində Azərbaycan xalqının
unudulmaz rəhbəri, görkəmli dövlət xadimi və dünya miqyaslı siyasətçi Heydər Əliyevin xüsusi rolu vardır. Çünki
tarix boyu Azərbaycanın dövlət xadimlərindən yalnız o, ümummilli lider səviyyəsinə yüksəlmişdir. Milli liderliklə
siyasi liderlik keyfiyyətlərinin bir dövlət adamında birləşməsi bəşər tarixində nadir rast gəlinən haldır. Ulu öndər
bu iki keyfiyyəti ehtiva etməklə bərabər, fəaliyyət göstərdiyi bütün digər sahələrdə də özünü məhz birinci şəxs
kimi, lider kimi təsdiq etmişdir.
Bu dahi insan Azərbaycan xalqının yaddaşında qurucu və xilaskar dövlət xadimi, milli lider və xalq
məhəbbətini qazanan öndər kimi qalmışdır. Xalqımızın tarixi taleyində, mənəvi, siyasi və ictimai həyatında,
dövlət quruculuğunda onun qədər misilsiz xidmətlər göstərən ikinci dövlət adamı tapmaq mümkün deyildir. Bu
mənada o, xalqımızın milli iftixarı, ürəklərimizdə özünə yer tapan milli liderimiz, güvənc yerimiz, qürur
duyduğumuz və arxa bildiyimiz ən böyük azərbaycanlı idi.
Ulu öndər Heydər Əliyev dünyanın bənzərsiz, böyük amalları və misilsiz əməlləri ilən seçilən siyasət adamı
idi. O, dünya siyasətinə təsir etmək gücündə olan lider idi. Liderlər var ki, siyasi fəaliyyət, dövlət idarəetməsi
sahəsində uzun illər çalışıb püxtələşdikdən sonra tanınırlar. Elə adamlar da var ki, bu, onlarda fitrən mövcuddur,
genlərində kodlaşdırılıb, bir sözlə ilahi vergidir. Buna Allahın bəxş etdiyi liderlik deyirlər. Heydər Əliyev məhz
belə şəxsiyyətlərdəndir.
Digər vacib məqam səlahiyyət məsələsidir. Heydər Əliyev tək Azərbaycan səviyyəsində deyil, keçmiş
ittifaq səviyyəsində, hətta Qərb miqyasında sözünün keçəri, çəkisi olan lider idi. O, beynəlxalq səviyyədə
düşünməyi və təhlillər aparmağı bacarırdı. Bu iki məqam onu həmkarlarından əhəmiyyətli dərəcədə fərqləndirən
professional cizgilərdəndir. Bu dahi insan tarixi yazan və yaradan, onu yönəltməyi və fövqündə durmağı bacaran,
dövlət idarəçiliyi və siyasi təlimlər elminin müntəxəbatını öz fəaliyyəti ilə diqtə edən nadir şəxsiyyətlərdən biri
idi. O təkcə qurucu rəhbər deyil, həm də çağırışlarının çəkisi və sanbalı olan, kütləni arxasınca aparmağı,
auditoriyanı inandırmağı bacaran bir siyasi xadim idi.
Heydər Əliyev mahir psixoloq, insan qəlbinin dərin bilicisi idi. Buna görə də onun gələcəyi görmək
qabiliyyəti başqa rəhbər şəxslərə nisbətən daha güclü idi. Tarixi bəsirət, irəlini görmək nadir bir keyfiyyətdir.
Siyasi xadimlərin heç də hamısında bu hiss olmur. Təbiət bu keyfiyyəti yalnız seçilmiş adamlara – zəmanəsini
xeyli qabaqlayan görkəmli mütəfəkkirlərə verir. Nəhəng siyasətçi Heydər Əliyev kimi. O, analitik düşüncə tərzi,
çətin vəziyyətlərdə soyuqqanlılığını saxlamaq məharəti, yüksək intellekti və dünya gerçəkliyinə dərin bələdliyi
ilə ətrafdakıları heyrətləndirirdi.
Ulu öndəri xarizmatik lider, fenomenal şəxsiyyət adlandırırlar. Müasir siyasi texnologiyalarda lider üçün
xarizma məsələsi çox vacib şərt hesab edilir. Heydər Əliyev məhz güclü xarizmatik şəxsiyyət, fenomenal siyasətçi
və dövlət xadimi idi. Onun ən böyük gücü dərin, həm də universal biliyində, qətiyyətində, işgüzarlığında,
hökmündə, qeyri-adi yaddaşında, tükənməz səbrində, müsahibini təmkinlə dinləmək bacarığında,
uzaqgörənliyində, qarşıya qoyduğu məsələni həyata keçirmək qabiliyyətində, müdrikliyində, ən böyük siyasətçi
keyfiyyətlərində, mahir diplomat olmasında, həmsöhbətinə təsir etmək gücünə malik olmasında idi. Xeyirxahlıq
və alicənablıq, inam və etibar, təmkin və səmimiyyət, zəka, səbat, diqqət və başqa cəhətlər Heydər Əliyevin fərdi
naturasının özəl çalarları idi.
Ümummilli lider Heydər Əliyev böyük siyasət üçün yaranan, təkcə bir ölkə miqyasında yox, dünya
əhəmiyyətli məsələlərin həllində qətiyyətli sözünü deyə bilən nadir siyasətçi idi. Onun bu sahədəki fitri istedadı
və fövqəladə qabiliyyəti, hadisələrin və tarixin gedişatını öncə görmək məharəti siyasət aləminə qədəm qoyduğu
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ilk günlərdən özünü büruzə vermişdir. Təsadüfi deyildir ki, onun atdığı addımlar, irəli sürdüyü problemlər, qəbul
etdiyi qərarlar, söylədiyi fikirlər öz aktuallığı, düzgünlüyü və obyektivliyi ilə hər cəhətdən ölçülüb biçildiyindən
ətraflardakını heyrətləndirmiş, siyasət aləminin patriarxı adını qazandırmışdır. Hətta dünyanın ən görkəmli siyasət
və dövlət xadimləri Heydər Əliyevlə məsləhətləşdiklərini, ondan öyrəndiklərini dönə-dönə etiraf etmişlər.
Siyasətçilər bu dahi insanı “liderlərin lideri” adlandırırdılar.
Ulu öndər siyasi uzaqgörənliyi, fitri istedadı, müdrikliyi, ölçülüb-biçilmiş qərarları, qətiyyətliliyi, siyasi
iradəsi, dərin zəkası, ensiklopedik biliyə malik olması, geniş dünyagörüşü, milli maraqlara əsaslanması, tarixi
şəraitdən düzgün baş çıxarması, zaman və məkan amilini obyektiv qiymətləndirməsi, dözüm və səbrliliyi,
nəzəriyyəyə istinad etməsi və praktik həyatdan baş çıxarması – bir sözlə fenomenal şəxsi keyfiyyətləri onu
qüdrətli siyasi və dövlət xadimi səviyyəsinə ucaltmışdır. Bu dahi siyasətçi zərgər dəqiqliyi ilə, ölçülüb-biçilmiş
qərarlar qəbul edirdi. Onun fəaliyyəti haqsız yerə “təftiş” ediləndə belə, irad tutulması, “nöqsan deyiləsi” olan bir
fakt belə tapa bilməmişlər. Yarım əsrlik siyasi fəaliyyətin qızıl qaydası çoxları üçün təəccüblü idi. Elə bu
keyfiyyətlər onu başqlarından fərqləndirirdi.
Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərdə uzaqgörən daxili və xarici siyasəti ilə ölkənin nüfuzunu
artırmış, hərtərəfli inkişafına nail olmuş, müstəqilliyini əbədi və dönməz etmişdir. Kiçik bir ölkə Heydər Əliyevin
uğurlu siyasəti sayəsində dünyada tanınan nüfuzlu bir dövlətə çevrilmişdi. 1993-cü ildə müstəqil Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti seçilən Heydər Əliyev siyasət aləmində çox güclü, səriştəli və təcrübəli müdrik dövlət
xadimi kimi qısa bir müddət ərzində xarici siyasət sahəsində böyük dönüş yaratdı. Dünyanın aparıcı dövlətləri,
inkişaf etmiş ölkələri, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycana ciddi diqqət yetirməyə başladılar. O, Qərbə inteqrasiya
yolunu tutdu. Ən çətin anlarda belə Heydər Əliyev yenilməz siyasi iradə nümayiş etdirdi, dövlətçiliyin, milli
mənafelərin ifadəçisi kimi antiazərbaycan, antimilli qüvvələrin qarşısında sipərə çevrildi, Bakı-Tbilisi-Ceyhan
neft, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin çəkilişi məhz bu böyük insanın qətiyyətli mövqeyinin,
uzaqgörənliyinin nəticəsi kimi reallığa çevrildi.
Heydər Əliyev idarəetmənin ustadı, siyasətin kamil bilicisi kimi bütün dünyada məşhur idi. Bu dahi insanın
təliminə görə siyasət və uzaqgörənlik qarşılıqlı vəhdətdədir. Böyük öndər deyirdi ki, reallığı düzgün
qiymətləndirən, keçmiş təcrübədən yaradıcılıqla istifadə edən, sosial-siyasi və iqtisadi problemlərin bütün
spektrini, mürəkkəbliyini nəzərə alan, qəbul olunan qərarların mümkün nəticəsini öncədən görməyə imkan verən
siyasi xətt hökmən uğur qazanmalıdır. Belə siyasət cəmiyyətin sabitliyinə, irəliyə doğru hərəkətinə və tərəqqisinə
xidmət edir.
Heydər Əliyev uzaqgörən və ağıllı siyasətçi kimi nəyi nə zaman deməyi, hansı addımı nə vaxt atmağı bir
zərgər dəqiqliyi ilə bacarırdı. Ulu öndər qeyd edirdi ki, “biz nazik sapın üstü ilə gedirik. Odur ki, biz gərək bu
siyasəti o qədər ağılla, o qədər məharətlə aparaq ki, Azərbaycanın milli mənafeləri müdafiə olunsun”.
Onun siyasəti milli maraqlar üzərində qurulmuşdu. Xalqımızın və dövlətimizin elə bir problemi olmamışdır
ki, həmin məsələni kimsə Heydər Əliyev yüksəkliyində dərk etmiş olsun. O, hər hansı problemə həsr olunmuş
yığıncaqda məsələyə dərindən bələdliyi, verdiyi suallar, qaldırdığı problem məsələlərlə həmin sahənin
mütəxəssislərini belə heyrətləndirirdi. Çünki o, istər sənaye, istər kənd təsərrüfatı, istərsə də elm, maarif,
mədəniyyət ilə bağlı məsələlərin müzakirəsində bütün iştirakçıları həmin sahənin əvəzedilməz bilicisi kimi idarə
edirdi. Onun kimi iqtisadiyyatı təsərrüfatçıdan, keçmişimizi tarixçidən, incəsənətimizi sənətşünasdan... yaxşı
bilən, onun problemlərini həll etməyə istiqamətləndirən ikinci lider tapmaq mümkün deyildi.
Ulu öndər Heydər Əliyevin mülahizələri problemlərə dərindən bələdlik, hadisələrin məğzinə, səbəb-nəticə
əlaqələrinə nüfuz etmək xüsusiyyəti ilə seçilirdi. Azərbaycanın daxili siyasətini istiqamətləndirən, xarici siyasətini
beynəlxalq hüquq normalarına uyğun, məqsədyönlü və tarazlaşdırılmış şəkildə aparan qətiyyətli dövlət xadimi
kimi bu insan çox hallarda ən tanınmış siyasətçiləri belə təəccübləndirir və onun ağıllı siyasətini birmənalı olaraq
qəbul edirdilər. Elə bu cəhətlərinə görədir ki, xalqımız onu əsrin böyük azərbaycanlısı, xalqın xilaskarı, müstəqil
Azərbaycan dövlətinin memarı və ölkəmizi dünyaya tanıdan lider kimi qəbul edir, hörmət bəsləyir və ürəkdən
sevirdi.
Bu da bir həqiqətdir ki, dünyada tanınan, sevilən, şəxsiyyətinə, siyasi və dövlətçilik fəaliyyətinə çox böyük
hörmətlə yanaşılan Heydər Əliyev haqqında söz demək, fikir söyləmək o qədər də asan deyildir. Bu gün dünya
ictimaiyyəti Azərbaycanı və onun ümummilli liderini tanıyır, onu minnətdarlıqla xatırlayırsa, ünvanına ən xoş
sözlər söyləyirsə, yüksək rəyini, fikrini deyirsə, bu özü xalqımız üçün böyük şərəfdir. Biz qürur duyuruq ki,
xalqımızın dünyada bu səviyyədə sevilən, hörmət bəslənilən ümummilli lideri olmuşdur.
Heydər Əliyev fenomeni, onun şəxsiyyətinin ucalığı, fövqəladə idarəçilik qabiliyyəti, yüksək intellekti
nəticəsində dünyanın görkəmli siyasətçiləri və dövlət xadimləri arasında onun adı həmişə birincilər sırasında
çəkilir. Azərbaycan coğrafi cəhətdən kiçik ölkə olsa da, Heydər Əliyevin böyük siyasi xadim olaraq beynəlxalq
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miqyasda özünü təsdiq etməsinə heç vaxt mane olmayıb. Ən məşhur, tanınmış siyasətçilərin reytinqinin
müəyyənləşdirilməsi üçün aparılan beynəlxalq sorğularda, siyasi institutların, sosioloji mərkəzlərin
araşdırlmalarında Heydər Əliyevin adının birincilər sırasında yer tutması onun siyasətdə, həyatda, dövlətçilik
təcrübəsində qazandığı uğurların təsdiqi idi.
Təkcə belə bir faktı göstərmək kifayətdir ki, ötən illər də Braziliyanın “Planetin səsi” qəzeti doqquz dövlətin
jurnalistlərinə “dünyanın hansı üç super siyasətçisinin adını çəkə bilərsiniz?” – sualını vermiş və altı dövlətin
jurnalistləri birinci olaraq ümummilli lider Heydər Əliyevin adını çəkmişdilər. Ulu öndərimizin bu nüfuzu onun
xalq və ölkə qarşısındakı əvəzsiz xidmətləri, özünün nəsillərə nümunə ola biləcək həyat fəaliyyəti, iti düşüncəsi,
əqidə və məsləki ilə, onun rəhbərliyi dövründə Azərbaycanın demokratiya və müstəqillik yolunda atdığı uğurlu
addımları ilə bağlıdır.
Dünya siyasətçiləri, beynəlxalq ictimaiyyət və xalqımız bu dahi insanı vətən və dövlət qarşısında gördüyü
böyük işlərə, dünyada təhlükəsizliyin qorunmasına, düzgün və pozitiv inkişafa çalışdığına, siyasi və ictimai
fəaliyyətinə görə qiymətləndirmişdir. Bu səbəbdəndir ki, dünyanın ən görkəmli siyasi xadimləri, dövlət rəhbərləri,
tanınmış elm və mədəniyyət nümayəndələri Heydər Əliyev şəxsiyyətini yüksək qiymətləndirmiş, ondan çox şey
öyrəndiklərini bildirmişlər. Onun haqqında deyilən söz, verilən qiymət tariximizin yaddaşına köçmüşdür.
Heydər Əliyev qlobal düşüncəli, geniş dünyagörüşlü nəhəng bir siyasətçi idi. O, realist bir insan olaraq
hadisələrə praqmatik yanaşırdı, tarixi şəraiti düzgün qiymətləndirirdi, ölkənin taleyi üçün uğurlu qərarlar qəbul
edirdi. Onun ağıllı və uzaqgörən siyasətində hər şeyin öz yeri və vaxtı var idi. O, beynəlxalq aləmdə
tarazlaşdırılmış siyasətin, ölçülüb-biçilmiş fəaliyyətin ustadı idi. Bu dahi siyasət adamı bütün fəaliyyəti boyu
müdrik insan, qətiyyətli rəhbər, xalq məhəbbətini qazanan uzaqgörən siyasətçi və ağıllı dövlət xadimi olduğunu
təsdiq etmişdir.
Siyasətçi üçün lazım olan keyfiyyətlərlə yanaşı, onda idarəetmə keyfiyyətləri, dövlətçilik təcrübəsi ən
yüksək səviyyədə idi. Elə bunlar onun siyasətinin ucalığı, aliliyi, uzaqgörənliyi və heyrətamizliyi idi. Heydər
Əliyev siyasəti bütün dünyanı ehtiva edə bilir, düzgün istiqamətə yönəldirdi. Beynəlxalq Atatürk Sülh Mükafatına
layiq görülməsi onun dünyada apardığı sülh siyasətinə verilən qiymət idi. O, dünyanın bütün ölkələri və onların
rəhbərləri ilə, hətta məkrli düşmənlərimizlə də “sülh dili” ilə nəinki danışmağı bacarırdı, onlara da bunu aşılaya
bilirdi. Ulu öndərimizin ən ali insani keyfiyyətləri, fenomen xarakteri, insanlarla dil tapmaq bacarığı, hərəni öz
dilində danışdırmaq məharəti onu tanıyanların sevimlisinə çevirirdi.
Hər dövlət xadiminə xas olmayan üstünlüklər ulu Tanrının Heydər Əliyevə verdiyi ən ali keyfiyyətlər idi.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri yüksək bəşəri keyfiyyətlərə, təvazökarlığa, hər şeydən öncə isə demokratik
dövlət quruculuğu prinsiplərinə daim sadiq qalan böyük şəxsiyyət idi. O, Azərbaycan tarixində, bəlkə də, yeganə
siyasət adamıdır ki, fəaliyyəti yalnız konkret sahələri əhatə etmir, həm də ümummilli və qlobal əhəmiyyətli
problemlərin aradan qaldırılmasına xidmət edir. Onun xalq işinə sədaqəti, siyasi müdrikliyi, böyük dövlətçilik
təcrübəsi, parlaq hafizəsi, geniş dünyagörüşü, polad iradəsi, mərdanə qətiyyəti, həssas qəlbi, möhkəm səbri, çox
hövsələliyi, ədalətli olması, həmişə obyektiv mövqe tutması, yüksək intellekti və ziyalı mövqeyi, bitkin tədbirliliyi
və analitik təfəkkürü, sadə davranışı, heyrətamiz enerjisi bir dövlət başçısı kimi onun ən yüksək keyfiyyətləri idi.
Heydər Əliyevin dərin məntiqli nitqi, natiqlik məharəti, söz seçmək bacarığı, auditoriya ilə ünsiyyət qurmaq
səriştəsi onu dinləyənləri məftun edirdi. Onun nitqi dərin və konkret idi, müzakirə olunan məsələni yüksək
səviyyədə ümumiləşdirmək bacarığına malik idi. Ulu öndərin nitq və çıxışlarında artıq söz və ifadə, qeyri-dəqiq
fakt və rəqəm olmur, fikirlərini son dərəcə cilalanmış şəkildə ifadə edirdi. O, məsələnin mahiyyətini açmağa,
mövzunun milli mənafe, dövlətçilik mövqeyindən təhlil etməyə xidmət edən məsələni ustalıqla göstərməyi
bacarırdı.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin ictimai-siyasi fəaliyyətinin obyektiv təhlili göstərir ki, o, başqalarından
fərqli olaraq qeyri-adi zəkaya, böyük enerjiyə, islahatçı və yüksək analitik təfəkkürə və yenilməz iradəyə malik
siyasətçi idi. “Siyasət üçün doğulmuşlar siyasətdən əl çəkdikcə, siyasət onlardan əl çəkmir” deyimi tamamilə
Heydər Əliyevə aid edilə bilər. Ona görə də bir sıra hallarda Heydər Əliyevi “siyasət nəhəngi”, “siyasət
qrosmeysteri”, “siyasət patriarxı” kimi xarakterizə edirlər. Qüdrətli dövlət xadimi siyasət aləminin müəllimi idi.
Onun müəllimliyindən çoxlarına pay düşmüşdür.
Xalqımız qarşıya çıxan hər hansı bir çətin problemlərin həllini, xilaskarlıq missiyasını Heydər Əliyevdə
görürdü. Bu, on illərlə formalaşmış fikirdir, özü də doğru və düzgün fikirdir. Ölkəmizin fəxri, mili iftixarımız və
liderimiz olan Heydər Əliyev bütün problemlərin həll olunmasının öhdəsindən yüksək səviyyədə gəlmişdir. Çünki
o, bir neçə on il bundan sonra görüləcək işləri bu gün həyata keçirməyi bacaran nadir keyfiyyətlərə malik
uzaqqörən siyasətçi və təcrübəli dövlət xadimi idi. Onun siyasəti ölçülüb-biçilmiş, gələcəyə ünvanlanmış siyasət
idi.
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Ümummilli lider Heydər Əliyevi dünyanı dəyişmiş insanlar cərgəsinə aid etmək olar. Müasirləri onun
gördüyü işləri hələ layiqincə dəyərləndirməyiblər. XX əsr və XXI əsrin başlanğıcının görkəmli siyasətçilərindən
və dövlət xadimlərindən biri olmuş Heydər Əliyevin ibrətamiz həyatı və heyrətamiz siyasi fəaliyyəti gələcək
yüzilliklərdə hələ neçə-neçə siyasət adamına istiqamət verəcəkdir.
Bu gün ölkəmiz bu siyasətin uğurlarından gen-bol faydalanır. Bu siyasətin icraçısı ulu öndərimizin ən
layiqli siyasi varisi Prezident İlham Əliyevdir. Onun rəhbərliyi ilə Heydər Əliyev siyasəti uğurla davam etdirilir.
Azərbaycan Respublikası Heydər Əliyev siyasəti ilə qələbədən-qələbəyə irəliləyir. Heydər Əliyev siyasəti
Azərbaycanın uğurlarının əsasıdır, gələcəyə istiqamətlənmişdir. Onun siyasi kursu dövlət müstəqilliyimizin
qorunub saxlanılması və möhkəmləndirilməsi, Azərbaycanın beynəlxalq imicinin yüksəldilməsi, sosial-iqtisadi
tərəqqiyə nail olması kimi ağır və taleyüklü məsələlərdə sınaqdan çıxmışdır.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə bütün sahələrdə aparılan uğurlu islahatlar, əldə olunan
nəticələr xalqın sabaha olan inamını qat-qat artırmış, Heydər Əliyev yolunun layiqincə davam etdirildiyinə,
müstəqil Azərbaycanın etibarlı əllərdə olduğuna möhkəm əminlik yaratmışdır. Ulu öndər Heydər Əliyev
siyasətinin Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsini aydın görən xalqımız bu siyasəti yüksək
dəyərləndirir və dövlət başçısının ətrafında daha sıx birləşir.
Heydər Əliyev siyasətinin uğurla həyata keçirilməsi müstəqilliyimizi möhkəmləndirir, dövlətçiliyimizi
qüdrətləndirir və beynəlxalq aləmdə Azərbaycan Respublikasının nüfuzunu artırır.
Xalq qəzeti. - 2019.- 12 dekabr. - № 276. - S. 8.
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Heydər Əliyevin idarəçilik məktəbi Azərbaycanın davamlı inkişafının
təməli və qarantıdır
Urxan ƏLƏKBƏROV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının rektoru,
akademik
Ümummilli Lider Heydər Əliyev müasir Azərbaycan Respublikasının qurucusudur və bu gün ölkə
beynəlxalq təşkilatların qiymətləndirilmələrinə əsasən innovativ idarəçilik texnologiyalarının işlənilməsi və
tətbiqinə görə dünya liderləri sırasındadır.
Belə yüksək dəyərləndirmə ölkənin tarixi baxımdan qısa müddət ərzində iqtisadi, sosial, humanitar
sahələrdə yüksək nəticələr qazanması ilə əlaqədardır. Bu gün BMT, Dünya Bankı, Davos Dünya İqtisadi Forumu,
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, dünyanın beynəlxalq inkişafı təhlil edən
digər təşkilatlarının rəsmi hesabatlarında daim Azərbaycanın innovativ inkişaf sahəsində qazandığı yüksək
nailiyyətlər barədə məlumatlar tirajlanır. Ölkənin iqtisadi, sosial və humanitar sahələrdə qazandığı nailiyyətlərinə
işıq salan beynəlxalq təhlillərin sayı gündən-günə artmaqdadır.
Bu uğurların daha çox və əsasən son illərdə qazanılmasına baxmayaraq, onların əsasında Ümummilli Lider
Heydər Əliyevin dövlət idarəçiliyi sahəsində fenomenal istedadı və yorulmaz fəaliyyəti durur.
Dərin və hərtərəfli bilik, yüksək iradə, qətiyyətlilik, ölkə və ətrafında baş verən mürəkkəb prosesləri hər
zaman təhlil etmə və düzgün qiymətləndirmə bacarığı, gələcəyi aydın görə bilmək qabiliyyəti Ümummilli Lider
Heydər Əliyevin fəaliyyətinin uğurlarını şərtləndirən başlıca amillərdir. O həm sovet dövründə, həm müstəqillik
ərəfəsində, həm də müstəqillik illərində xalq və dövlət qarşısında misilsiz xidmətlər göstərmişdir. Sovet dövründə
Heydər Əliyev ölkə rəhbərliyini qəbul etdiyi zaman Azərbaycan Respublikası keçmiş SSRİ-nin müttəfiq
respublikaları arasında ən geridə qalanlar sırasında idi. Qısa müddət ərzində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin
uğurlu fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan Respublikası öz iqtisadiyyatının, sosial göstəricilərinin ən yüksək
səviyyəyə qalxmasına nail oldu. Məhz onun müdrik siyasəti sayəsində Azərbaycan keçmiş SSRİ-nin öncül
respublikasına çevrildi. Həmin illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı elə bir səviyyəyə qalxmışdır ki, ölkə nəinki öz
tələbatlarını təmin edirdi, eyni zamanda donor kimi çıxış edirdi. Keçmiş SSRİ-nin tərkibinə daxil olan 15 ölkə
arasında ancaq 2 respublikada iqtisadiyyat belə yüksək səviyyədə idi. Qısa müddətdə bu irəliləyiş Ümummilli
Lider Heydər Əliyevin dövlət idarəçiliyi sahəsində fenomenal bilik və bacarığının nəticəsi idi.

Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkədə qazanılmış yüksək nailiyyətlərin əsasında Ümummilli Liderin fərdi
liderlik istedadı ilə yanaşı, onun kadr potensialının formalaşdırılması və bu əvəzsiz sərvətin səfərbər edilməsi
sahəsində xüsusi bilik və bacarığı, uzaqgörənliyi durur. Hələ Sovet dövründə Ümummilli Liderin təşəbbüsü ilə
ölkənin minlərlə gənci keçmiş SSRİ-nin aparıcı ali məktəblərinə müasir biliklərin alınması və bacarıqların
formalaşdırılması üçün göndərilirdi. Gənclərin təhsili həm mülki, həm də hərbi ali məktəblərdə həyata keçirilirdi.
Prosesin iştirakçısı kimi, Ulu Öndər Heydər Əliyev bu prosesi daim diqqət mərkəzində saxlayırdı və səfərləri
zamanı ölkədən kənarda təhsil alan tələbə və aspirantlarla şəxsən görüşürdü. O, bu görüşlər zamanı tələbələrin
qayğıları ilə maraqlanır, onların problemlərinin həlli üçün müvafiq göstərişlər verirdi. Bu gün artıq müstəqil
Azərbaycan Respublikasının inkişafında o zaman bu proqram çərçivəsində təhsil almış mütəxəssislərin rolu
olduqca əhəmiyyətlidir. Eyni zamanda, bu proses xarici ölkələrdə Azərbaycan diasporunun formalaşması və
güclənməsi baxımından böyük önəm daşımışdır.
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Qeyd etmək lazımdır ki, ölkə gənclərinin hərbi məktəblərdə təhsil alması da vacib məqamlardandır.
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin hələ SSRİ dönəmində bu vacib istiqaməti diqqət mərkəzində saxlaması onun
uzaqgörənliyinin təzahürüdür. Müstəqil Azərbaycanın hazırkı hərbi qüdrəti o zaman bu sahə üçün kadr
hazırlığından qaynaqlanır. Bu kontekstdə eyni zamanda ölkədə C. Naxçıvanski adına hərbi liseyin açılmasını və
fəaliyyətini də qeyd etmək yerinə düşər.
Əsası Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş kadr potensialının formalaşdırılması siyasəti
ölkə Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla inkişaf etdirilir. Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2003-cü ildə
irəli sürülmüş "qara qızılın insan qızılına çevrilməsi” konsepsiyası ölkə gəncləri üçün aparıcı xarici dövlətlərdə
təhsil almaq imkanı yaratmışdır. Ölkənin Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban
Əliyevanın ölkənin kadr potensialının formalaşdırılması və təkmilləşdirilməsi sahəsində fəaliyyəti də olduqca
əhəmiyyətli və məhsuldardır. Onun təşəbbüsü ilə həyata keçirilən yeni məktəblərin inşası, tədris proqramlarının
muasirləşdirilməsi, təhsilin inklüzivliyinə yönəldilmiş fəaliyyət, rəhbərlik etdiyi qurumlarda müasir kadrların
hazırlanması və imkanlarının genişləndirilməsi yeni nəsil peşəkarlar ordusunun formalaşmasına xidmət edir.
Müstəqil Azərbaycanda müasir tələblərə cavab verən kadr potensialının formalaşması sahəsində qazanılan
nailiyyətlər Ümummilli Lider Heydər Əliyevin vaxtilə bu prosesi düzgün təməllər əsasında qurmasının
nəticəsidir.
Ümummilli Lider Heydər Əliyev fenomeninin bir təqdirəlayiq cəhəti də gələcək perspektivləri düzgün
müəyyənləşdirməsi və hərtərəfli inkişaf, o cümlədən insan potensialının inkişafına yönəlik yeni istiqamətlərdə
qabaqlayıcı tədbirlərin reallaşdırılması ilə bağlı idi. Məsələn, hazırkı nəsillərin rifahını təmin edən və gələcək
nəsillərin inkişaf imkanlarını məhdudlaşdırmayan davamlı inkişaf XXI əsrdə dünya üçün qlobal prioritetdir. 2015ci ilin sentyabr ayında ABŞ-ın Nyu York şəhərində keçirilmiş dünya sammiti və BMT-nin 70-ci yubiley sessiyası
davamlı inkişafın təmininin Yer kürəsində həyatın qorunması baxımından həlledici önəmini elan etmiş və bu
sahədə 2030-cu ilə qədər bəşəriyyət qarşısında duran məqsədləri müəyyənləşdirmişdir. Həmin məqsədlərə nail
olmaq üçün dünya əhalisi davamlı və insan potensialına əsaslanan inkişaf sahəsində müvafiq bilik və bacarıqlara
malik olmalı idi. Göstərilən sahədə bilik və bacarıqların formalaşması üçün BMT və UNESKO 2005-2014-cü
illəri dünya üzrə davamlı inkişaf sahəsində tədris onilliyi elan etmişdir. Sözügedən beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən belə bir qərarın verilməsi məntiqi çox anlaşılan idi: 2005-2014-ci illərdə dünya əhalisi davamlı insan
potensialına əsaslanan inkişaf, onun mahiyyəti və metodları barədə bilikləndirilir və 2015-ci ildən başlayaraq,
göstərilən sahədə praktiki fəaliyyətə start verilir. Bu barədə sənəd 2005-ci il martın 1-də Nyu Yorkda, BMT-nin
ozamankı baş katibi Koffi Annan və UNESKO-nun baş direktoru Koichiro Matsuura tərəfindən imzalanmışdır.

Davamlı inkişafın bəşəriyyət üçün prioritet əhəmiyyətini Ümummilli Lider Heydər Əliyev daha tez
müəyyən edə bilmişdir. Onun təsdiq etdiyi Milli Təhsil Strategiyası artıq 2000-ci ildə orta ümumtəhsil məktəbləri
və ali məktəblərdə davamlı insan inkişafının tədrisini nəzərdə tuturdu (şəkil 1).
Təqdim olunmuş məlumatlardan aydın olur ki, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin uzaqgörənliyi
nəticəsində Azərbaycan Respublikasında davamlı inkişaf sahəsində biliklərin tədris prosesinə daxil edilməsi və
bu sahədə kadr potensialının formalaşdırılmasına BMT və UNESKO tərəfindən qəbul olunmuş qərardan 4 il
qabaq başlanılmışdı. Azərbaycanın bu qabaqlayıcı fəaliyyəti barədə məlumatı BMT Baş Qərargahı (Nyu York)
19 dekabr 2005-ci ildə "İdeyalar, innovasiyalar və təsirlər” başlığı altında dünyaya yayılmışdır. Azərbaycanın
bugünkü uğurları məhz kadr potensialının hazırlanması və daimi təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədardır. Bu prosesin
əsası isə Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin uzaqgörənliyi və bu unikal xüsusiyyətin inkişaf prosesinə təsirinə dair
çox misallar gətirilə bilər. Bu misallardan biri Azərbaycan üçün önəmli sayılan neft sahəsi ilə bağlıdır. Ulu Öndər
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Heydər Əliyevin neft strategiyasının bünövrəsinin əsasən 1994-ci ildə imzalanmış "Əsrin müqaviləsi” kimi
tanınan, dünyanın aparıcı neft şirkətləri ilə bağlanmış müştərək fəaliyyətə dair müqavilələrlə qoyulduğunu
vurğulayırlar. Lakin bu strategiyanın formalaşma tarixini Bakıda dərin özüllər zavodunun inşası dövrü ilə
əlaqələndirmək daha doğru olar. Hazırda Ulu Öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan bu müəssisənin təməli 1978ci ildə qoyulmuş və zavod istismara 1984-ci ildə verilmişdir. Bakıda qurulmuş dərin özüllər zavodu o zaman
keçmiş SSRİ-də bu tipli avadanlığı istehsal edən yeganə müəssisə idi. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin
təşəbbüsü və səyi nəticəsində bu müəssisənin Sovet dönəmində Bakıda qurulması müstəqillik dövründə ölkədə
həyata keçirilən neft və qaz layihələrini sürətləndirdi və onların iqtisadi səmərəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə
yüksəltdi. Şübhəsiz ki, bu, Ulu Öndər Heydər Əliyevin eyni zamanda bu sahədə də dərin biliklərə malik
olmasından xəbər verir.
Ulu Öndər Heydər Əliyev ömrü boyu ölkənin inkişafı üçün çalışmışdır. Onun bilik və bacarığı, cəsarəti,
qətiyyətli və prinsipial fəaliyyəti ölkənin müstəqillik qazanmasının vacib şərtidir. Bakıda baş vermiş 20 Yanvar
faciəsi zamanı Moskvada böyük təzyiqlər altında olan Ulu Öndər Azərbaycan Respublikasının daimi
nümayəndəliyinə gəlmiş və bu cinayətlə bağlı prinsipial mövqeyini ortaya qoymuşdur. Belə qətiyyətli hərəkət
eyni zamanda özü, onunla birgə həmin tədbirdə iştirak edən ailə üzvü, hazırda ölkə Prezidenti İlham Əliyev üçün
olduqca böyük risk idi. Ümumiyyətlə, qeyd edilməlidir ki, ölkənin ən çətin anlarında Ümummilli Lider misilsiz
cəsarət örnəyi nümayiş etdirmişdir. Bu, özünü həm Xalq Cəbhəsinin ölkədə yarıtmaz fəaliyyəti dövründə,
həmçinin bu yarıtmaz fəaliyyətin ağır fəsadlarının aradan qaldırılması zamanı da biruzə vermişdir. Dövlət
idarəçiliyindən xəbəri olmayan, tutduqları vəzifələrin məsuliyyətlərini dərk etməyən həmin dövrdəki hakimiyyət
təmsilçiləri ara-sıra işlərini qoyub paytaxtdan köç edir, vəzifələrini dondurur və digər yolverilməz
məsuliyyətsizlik nümunələri ortaya qoyurdular. Bu ona bənzəyirdi ki, gəmini idarə edə bilməyən kapitan öz
bacarıqsızlığı nəticəsində gəmini çox mürəkkəb, praktiki olaraq çıxılmaz vəziyyətə salır, sonra isə çarəsiz
sərnişinləri idarə olunmayan gəmidə qoyub sahilə çıxır və elan edir ki, mən bu gəmini sahildən idarə edəcəyəm.
Belə bir şəraitdə xalq yalnız Heydər Əliyevi xilaskar simasında görürdü. Xalq anlayırdı ki, Ümummilli Liderin
Naxçıvan Respublikasında həyata keçirdiyi dərin düşünülmüş strateji dövlət idarəçilik təcrübəsi Azərbaycanın
müstəqilliyini qorumaq baxımından həlledici əhəmiyyətə malikdir. O dönəmdə Naxçıvan MSSR-in adından
"Sovet Sosialist” sözlərinin çıxarılması, respublikamızın SSRİ-nin tərkibində qalmasına dair referendumda
iştiraka qarşı çıxması, dövlət simvollarının qəbulu və digər xidmətlər tarixi önəm daşıyırdı. Xalqın təkidli tələbləri
ilə rəhbərliyə gəlmiş Ümummilli Lider ölkəni parçalanma, suverenliyin itirilməsi riskindən xilas etdi. Onun
cəsarəti və müdrikliyi ölkədə vətəndaş müharibəsinin qarşısını aldı. Silahlı separatçılarla silahsız Ümummilli
Liderin görüşləri respublikada vətəndaş qarşıdurmasının aradan qalxmasını təmin etdi.
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin fəaliyyətinin miqyası onun qurucusu olduğu Azərbaycan
Respublikasının bugünkü nailiyyətlərində özünü biruzə verir. Beynəlxalq təşkilatların rəsmi hesabatlarına görə,
bu gün Azərbaycan Respublikası iqtisadi imkanlarını ölkənin hərtərəfli inkişafı və insanların rifahının artırılması
məqsədi ilə daha səmərəli istifadə edən dünya dövlətləri sırasındadır. Azərbaycan Respublikasının bu
göstəricilərinin "böyük yeddilik” (G7) ölkələri ilə müqayisəsi şəkil 2-də nümayiş etdirilir.
Şəkil 2-dən aydın görünür ki, ölkənin hərtərəfli inkişafı və bu prosesin bütün əhalinin rifahının
yüksəlməsinə xidmət edən inklüziv inkişafın məqsədlərinə nail olmaq üçün Azərbaycan G7 ölkələri ilə
müqayisədə daha az vəsait sərf edir. Buna baxmayaraq, Davos Dünya Forumunun hesabatına əsasən, Azərbaycan
Respublikasının inklüziv inkişaf indeksi 4,69 təşkil etdiyi halda, "böyük yeddiliyə” daxil olan ABŞ-da eyni
göstərici 4,60, Yaponiyada 4,53, İtaliyada isə 4,31-dir. Az vəsait hesabına daha yüksək nəticələrin əldə edilməsi
ilk növbədə dövlətin yüksək səviyyədə idarə edilməsi, yeni, daha optimal idarəetmə texnologiyalarının
istifadəsindən xəbər verir. Bu idarəetmə texnologiyalarının işlənməsi isə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin adı
ilə bağlıdır. Bu texnologiyaların ölkə Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən zamanın tələblərinə uyğun inkişaf
etdirilməsi və təkmilləşdirilməsi Azərbaycanı davamlı inklüziv inkişafın idarə edilməsində dünya liderləri
səviyyəsinə yüksəltmişdir. Göründüyü kimi, Ulu Öndərin irsi bu gün də Azərbaycanın innovativ inkişafına xidmət
edir.
Ümummilli Lider Heydər Əliyev Azərbaycanın dünyada tanıdılması üçün hər zaman böyük əzmlə
çalışmışdır. Hazırda bu sahədə olduqca əhəmiyyətli fəaliyyəti onun adını daşıyan fond həyata keçirir. Ölkənin
Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva Ümummilli Lider Heydər
Əliyevin bu istiqamətdə fəaliyyətini inkişaf etdirərək, UNESKO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına 20032017-ci illərdə Azərbaycanın 13 milli nominasiyasının daxil edilməsinə nail olmuşdur. Bu nominasiyalar
sırasında muğam, Novruz, aşıq sənəti, tar və tar ifaçılığı, kəlağayı, çovqan - atüstü ənənəvi Qarabağ oyunu və
digərləri yer alıb. Təbliğ edilən mədəni irslə bağlı bilgilər yüz və minillərlə məlumdur. Lakin onların UNESKO192
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nun siyahısında populyarlaşdırılmasına 2003-cü ildən sonra ölkənin Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın səyi nəticəsində nail olunmuşdur. Bu fakt bir daha göstərir ki,
Ümummilli Liderin kadr siyasəti bu gün də işləyir və Azərbaycanın inkişafına töhfələrini verməkdədir. Heç
şübhəsiz ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin özünün təbirincə desək, zamanında düzgün müəyyənləşdirilən
strategiyanın nəticəsi olaraq, "Azərbaycan Respublikası XXI əsrdə həyatın bütün sahələrində geniş inkişaf edən,
çiçəklənən bir ölkə kimi böyük uğurlar qazanacaqdır”.
Azərbaycan.- 2019.- 11 dekabr.-№ 275.- S. 1,3.
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Heydər Əliyev zirvəsi
Elçin Əhmədov,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru,
siyasi elmlər doktoru
XX əsrin 70-80-ci illərinin Azərbaycanın  ictimai-siyasi,  sosial-iqtisadi və mədəni inkişafında
özünəməxsus və spesifik xüsusiyyətləri ilə səciyyələnən mühüm bir tarix kimi daha dərindən öyrənilməsi
olduqca zəruridir. Təqribən otuz beş illik bir müddətdə Azərbaycanın taleyi dahi şəxsiyyət, görkəmli dövlət
xadimi Heydər Əliyevlə bağlı olmuşdur. Ümummilli lider Heydər Əliyevin zəngin irsi müstəqil Azərbaycan
dövlətinin inkişaf və tərəqqisi yolunda, indiki və gələcək nəsillər üçün əvəzsiz sərvət, böyük qürur və iftixar
mənbəyidir. Bu irsi öyrənmək və təbliğ etmək bizim hər birimizin məsul və şərəfli borcumuzdur.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin müdrik rəhbərliyi, həyata keçirdiyi düşünülmüş, məqsədyönlü tədbirləri
hesabına 1969-1982-ci illər Azərbaycanın intibah dövrü kimi tarixə düşmüşdür.
XX əsrin 70-80-ci illəri Azərbaycanın ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni inkişafında özünəməxsus və
spesifik xüsusiyyətləri ilə səciyyələnən mühüm bir tarixi zaman kəsiyidir. Bu dövrdə həyata keçirilən tədbirlər
məhz ümummilli liderin adı və onun fəaliyyəti ilə bağlıdır. Ulu öndər çox bacarıqlı, son dərəcə təcrübəli dövlət
başçısı və müdrik siyasi xadim kimi bir sıra çətin və mürəkkəb vəzifələrin öhdəsindən müvəffəqiyyətlə gəlmək
bacarığı nümayiş etdirmişdir. Həmin dövrdə Azərbaycanda bütün sahələrdə ölkəmizin milli mənafelərinin
qorunmasına yönəlmiş bir sıra mühüm addımlar atılmış və bu nailiyyətlər o vaxt hakimiyyətdə olan ümummilli
liderin rəhbərliyi və prinsipiallığı nəticəsində mümkün olmuşdur.
50 il əvvəl – 1969-cu il iyulun 14-də Heydər Əliyevin respublika rəhbəri seçilməsi ilə Azərbaycanın
taleyində və tarixində dönüş başlandı. Bu baxımdan xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev 1969-cu ilin 14
iyulunda bu millətin və dövlətin taleyinə xilaskar rəhbər kimi daxil olaraq şərəfli bir tarix yazdı. 1969-1982-ci
illərdə Azərbaycanın ictimai-siyasi, o cümlədən sosial-iqtisadi və mədəni həyatında milli intibah dövrü başladı.
Bu dövrdə respublikanın digər sahələri kimi, iqtisadiyyatın da dirçəlişi, ölkənin təbii ehtiyatlarından, iqtisadi,
təhsil, elm və digər potensialından xalqın maddi rifahının yüksəlməsi üçün şəraitin yaradılması ilə xarakterizə
olunur. Ulu öndərin rəhbərliyi ilə qısa müddətdə respublikanın iqtisadi inkişafının konsepsiyası hazırlanmış,
iqtisadiyyatda, o cümlədən kənd təsərrüfatında ixtisaslaşma, maddi-texniki və müasir istehsal sahələrinin
yaradılması ilə kompleks tədbirlər hazırlanmış və həyata keçirilmişdir. Bununla yanaşı, ümummilli lider Heydər
Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi ilk dövrdə (1969-1982-ci illər) elm, təhsil və mədəniyyətin inkişafı, xalqın
tarixi yaddaşının özünə qaytarılması istiqamətində görülən işlər milli ruhun oyanmasına, azərbaycançılıq
məfkurəsinin zənginləşməsinə güclü təsir göstərmiş və gələcəkdə müstəqil dövlətçiliyin bərpası üçün əsaslı zəmin
hazırlamışdır.
Ümummilli lider milli hərbi kadrlar yetişdirilməsi sahəsində böyük işlər görmüş, 1971-ci ildə Bakıda
Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Məktəb fəaliyyətə başlamışdır. 1976-cı ildə hərbi məktəbin fəaliyyətini
yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə Azərbaycan KP MK-nın və Nazirlər Sovetinin qərarı ilə tədbirlər görülmüşdür.
Həmin dövrdə xalqımızın mənəvi-əxlaqi dəyərlərinə söykənən genişmiqyaslı tədbirlərin həyata keçirilməsi
insanlarda milli ruhun oyanışını şərtləndirdi. Bununla yanaşı, erməni millətçiləri Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın
digər rayonları ilə, guya iqtisadi və təsərrüfat əlaqələrinin olmadığını, əhalinin ümumi sayında ermənilərin
çoxluğunu əsas gətirərək vilayətin Ermənistana birləşdirilməsini tələb edirdilər. Onların bu niyyətlərinin qarşısını
almaqda, Yuxarı Qarabağın Aran Qarabağla və digər rayonlarla əlaqəsini daha da sıxlaşdırmaq, strateji
əhəmiyyətli kommunikasiyaların sayını artırmaq böyük rol oynaya bilərdi. Bu məqsədlə, Ağdam-Xankəndi dəmir
yolu çəkildi və 1979-cu il yanvarın 12-də həmin yol ümummilli liderin iştirakı ilə istifadəyə verildi. Həmin dəmir
yolu xətti ilə muxtar vilayətin respublikanın digər rayonları ilə daha sıx iqtisadi əlaqəsi yaradıldı. Bu, Heydər
Əliyevin Qarabağın dağlıq və aran hissələrinin, Azərbaycanın digər rayonlarının təsərrüfat və iqtisadi cəhətdən
daha çox birləşdirilməsi sahəsində strateji addımı və böyük tarixi xidməti idi. Həmin dövrdə bütün çətinliklərə
baxmayaraq Heydər Əliyev Azərbaycan dilinin respublikanın dövlət dili olması ilə bağlı müddəanın 1978-ci il
Konstitusiyasına daxil edilməsinə nail olmuşdu.
Həmin illərdə ümummilli liderin Dağlıq Qarabağa göstərdiyi diqqət və qayğı daha da artmış və geniş
quruculuq işləri vüsət almışdı. 1980-1981-ci illərdə görkəmli Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin məzarı
üstündə abidə – məqbərə tikildi. Şuşaya səfəri zamanı Heydər Əliyev Poeziya evini açdı, Vaqif poeziya günlərində
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iştirak etdi, Üzeyir bəy Hacıbəyovun və Bülbülün Şuşadakı ev-muzeylərindəki eksponatlarla tanış oldu və onların
qorunmasına dair tövsiyələrini verdi.
Ümummilli liderin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərdə Şuşa şəhərinin və Dağlıq Qarabağın azərbaycanlılar
yaşayan digər məntəqələrinin siması xeyli dəyişdi. 1982-ci il avqustun 2-də Şuşada şair Xurşudbanu Natavana
abidə qoyuldu. Heydər Əliyevin göstərişi ilə Xankəndidə Pedaqoji İnstitut açıldı və orada Azərbaycan bölməsi
yaradıldı. Bu, azərbaycanlı ziyalıların daimi iş yeri ilə təmin olunmasına, Qarabağda yeni elmi-mədəni mühitin
formalaşmasına, yerli əhalinin ali təhsil almasına və doğma yerlərə daha sıx bağlanmasına əlverişli şərait
yaratmışdı.
XX əsrin 80-ci illərinin ortalarından etibarən keçmiş SSRİ məkanında və ilk növbədə, Ermənistan SSR
ərazisində anti-Azərbaycan, antitürk təbliğatı daha da güclənməyə başladı. Bu proses Mixail Qorbaçovun SSRİ
rəhbəri seçilməsindən sonra daha geniş miqyas aldı. 1985-ci ilin əvvəllərində Ermənistan KP MK-nın birinci
katibi K.Dəmirçyan Sov.İKP MK-nın Siyasi Bürosuna qondarma “erməni soyqırımı”nın 60 illiyi ilə bağlı 24 aprel
tarixinin hər il SSRİ-də anım günü kimi qeyd olunması təklifi ilə müraciət etmiş, Siyasi Büronun iclasını aparan
Mixail Qorbaçov buna razılıq versə də, Heydər Əliyevin, N.Tixonovun və A.Qromıkonun sərt və prinsipial
mövqeyi ilə qarşılaşmışdır. Lakin ermənilər öz çirkin niyyətlərindən əl çəkmirdilər. Həmin il oktyabrın 21-də
Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü, SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin birinci müavini Heydər Əliyev Sov.İKP
plenumunda vəzifəsindən istefa verdikdən bir neçə gün sonra Sov.İKP MK-nın baş katibi Mixail Qorbaçovun
iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri A.Aqanbekyan Parisdə “İnterkontinental” hotelində müsahibəsində DQMV-nin
Ermənistana birləşdirilməsinin iqtisadi cəhətdən daha sərfəli olmasını və bu məsələ üzərində xüsusi komissiyanın
işlədiyini bəyan edərək, Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi ideyasını irəli sürdü.
Sovet qoşunlarının 1990-cı il yanvarın 20-də Bakıya hərbi müdaxiləsi zamanı yalnız ümummilli lider
Heydər Əliyev bütün çətinliklərə baxmayaraq, yanvarın 21-də siyasi iradə nümayiş etdirərək Moskvadakı
Azərbaycan Nümayəndəliyinə gəlmiş və SSRİ rəhbərliyinin törətdiyi bu cinayəti qətiyyətlə ittiham edən bəyanat
vermiş, sovet rəhbərliyinin Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi kütləvi qırğın əməliyyatını pisləmişdi.
1993-cü ilin ikinci yarısında ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycanda
müstəqil dövlətçilik ideyalarının bərqərar olmasına şərait yaratdı. Bundan sonra Azərbaycanın xarici siyasət
kursunda mövcud reallıqları nəzərə alan və ölkəmizin milli mənafelərinin qorunmasına yönəlmiş əməli
dəyişikliklər edildi. Bu dövrdən başlayaraq, həyata keçirilən xarici siyasətimiz məhz ümummilli liderin adı və
fəaliyyəti ilə bağlıdır.
1993-cü il oktyabrın 3-də ümumxalq səsverməsi nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti seçildi. Ümummilli lider 1998-ci il oktyabrın 11-də xalqın yüksək siyasi fəallığı şəraitində keçirilən
növbəti prezident seçkilərində də böyük səs çoxluğu ilə (76,1 faiz) qələbə qazandı.
Ölkəmizin sistemli şəkildə dünya birliyinə inteqrasiya olunmasında ikitərəfli və çoxtərəfli siyasi
münasibətlərin genişlənməsi istiqamətində atılan addımlar mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan, Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarının istismarına dair 1994-cü il sentyabrın 20-də imzalanmış
“Əsrin müqaviləsi” ölkəmizin dünya dövlətləri ilə qarşılıqlı əlaqələrinin dərinləşməsi və beynəlxalq mövqelərinin
möhkəmləndirilməsinə güclü təkan verdi. “Əsrin müqaviləsi” və sonrakı illərdə imzalanmış çoxsaylı neft
müqavilələri Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiyasını sürətləndirdi. 1998-ci il sentyabrın 7-8-də 32 dövlətin
və 13 beynəlxalq təşkilatın nümayəndələrinin iştirakı ilə tarixi Böyük İpək Yolunun bərpası üzrə keçirilmiş Bakı
beynəlxalq konfransı və onun nəticələri Azərbaycanın xarici siyasətinin qazandığı ən mühüm nailiyyətlərindən
biridir.
Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyası istiqamətində Avropa Şurasının bərabərhüquqlu üzvü olması ilə
respublikamız mühüm problemlərinin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə obyektiv çatdırılması üçün yeni və çox
mötəbər tribuna qazanmış oldu. Belə ki, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin 2001-ci il yanvarın 17-də
nümayəndələr səviyyəsində keçirilmiş iclasında Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv
qəbul edilməsinə dair qərar qəbul edildi. Bu qərar ümummilli liderin uzaqgörən, daxili və xarici siyasətinin və bu
istiqamətdə məqsədyönlü fəaliyyətinin nəticəsi idi. Həmin il yanvarın 25-də Azərbaycan Prezidenti Heydər
Əliyevin iştirakı ilə Strasburqda ölkəmizin bu təşkilata üzv qəbul edilməsi münasibətilə rəsmi mərasim keçirildi
və dövlətimizin üçrəngli bayrağı ucaldıldı.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 1993-2003-cü illərdə respublikamız üçün
həlledici illər olmuşdur. Məhz həmin illərdə dövlətçiliyimizin möhkəm təməli qoyulmuşdur. O illərdə
Azərbaycanın istər daxili, istərsə də xarici siyasətlə bağlı strateji xətti müəyyən edilmiş, ölkəmiz dünya birliyinə
qovuşmuşdur. Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlara üzv olmaqla yanaşı, onların işlərində müntəzəm, eləcə də fəal
surətdə iştirak etməsi səmərəli əməkdaşlığımız, problemlərimizin dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün mühüm
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əhəmiyyət kəsb etmişdir. Həmin illərdə çox ciddi islahatlar aparılmış, bazar iqtisadiyyatı prinsipləri üstünlük
təşkil etmiş, Azərbaycana böyük həcmdə investisiyaların cəlb olunması geniş vüsət almışdır. 1995-ci ildə müstəqil
Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyası qəbul edilmiş, siyasi sistem möhkəmləndirilmiş və ölkəmizin
uğurlu inkişafı üçün möhkəm zəmin yaradılmışdır. Bu illər ərzində görülmüş işlər hazırda ölkəmizin uğurlu
inkişafını şərtləndirmişdir. Həmin dövrdə başlanmış layihələr bu gün möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev
tərəfindən uğurla davam etdirilir.
Son on altı il ərzində Azərbaycan xalqı və dövləti, sözün əsl mənasında, sürətli inkişaf dövrünü yaşamış,
problemlərin böyük hissəsi öz həllini tapmış, istənilən istiqamət üzrə konkret proqramlar icra edilmişdir. Prezident
İlham Əliyevin məqsədyönlü, sistemli, düşünülmüş və müdrik siyasəti sayəsində Azərbaycan sabitlik və
təhlükəsizlik adasına çevrilmişdir. Dövlət başçısının qazandığı bütün uğurların kökündə Heydər Əliyev siyasi
kursuna sadiqlik və onun uğurla davam etdirlməsi siyasəti dayanır. Bu illər ərzində xarici siyasət sahəsində də
böyük uğurlar əldə edilmişdir. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək istəyən ölkələrin
sayı artmış, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq genişlənmişdir. Bununla yanaşı, ölkəmizin evsahibliyi
etdiyi, eləcə də, dövlət başçısının təşəbbüsü ilə keçirilən bir sıra mühüm əhəmiyyət kəsb edən tədbirlər – 2018-ci
ildə VI Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu, VI Qlobal Bakı Forumu, Qoşulmama Hərəkatının Xarici İşlər
Nazirləri Konfransı, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası, Cənub
Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının nazirlər toplantısı, Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi açılış mərasimi, 2019-cu ilin
martında VII Qlobal Bakı Forumu və s. Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunu xeyli yüksəltmişdir.
Azərbaycan regionda yeni əməkdaşlıq formatlarının əsas təşəbbüskarı kimi çıxış edir və dövlət başçısının
bütün səyləri regionun inkişafına və sabitliyin qorunub saxlanılmasına yönəlmişdir. Azərbaycan – Rusiya – İran,
Azərbaycan –Türkiyə –Gürcüstan, Azərbaycan –Türkiyə – Gürcüstan – İran və digər əməkdaşlıq formatları buna
əyani sübutdur. Keçən dövr ərzində müxtəlif regional əməkdaşlıq formatları çərçivəsində öz təşəbbüskarlığı ilə
seçilən Azərbaycan Respublikası ilk dəfə olaraq dövlət başçıları səviyyəsində keçirilmiş Azərbaycan – Rusiya
Regionlararası Forumuna, həmçinin Azərbaycan, Gürcüstan, İran və Türkiyənin xarici işlər nazirlərinin birinci
dördtərəfli görüşünə də evsahibliyi etmişdir.
Son illərdə Azərbaycan yalnız beynəlxalq regionda gedən proseslərdə deyil, eyni zamanda, beynəlxalq
aləmdə cərəyan edən proseslərə də təsir göstərmək imkanı qazanmışdır. Azərbaycan artıq Cənubi Qafqaz
regionunda əsas söz sahibi olan dövlət kimi çətin geosiyasi şəraitdə müstəqil xarici siyasət həyata keçirir.
Xüsusilə, son iki ay ərzində respublikamızın bir sıra yaddaqalan diplomatik uğurlara imza atması ölkəmizin
Cənubi Qafqaz regionunda lider dövlət olmaqla yanaşı, yürütdüyü müstəqil xarici siyasətinin milli maraqlara
söykəndiyinin bariz nümunəsidir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 3-də Rusiya Federasiyasının
Soçi şəhərində “Valday” Beynəlxalq Diskussiya Klubunun XVI illik toplantısında, eləcə də oktyabrın 11-də MDB
Dövlət Başçıları Şurasının Aşqabadda keçirilən məhdud tərkibdə iclasında çıxışları zamanı Ermənistan –
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən səsləndirilən və tarixi
reallıqları, münaqişənin əsl mahiyyətini əks etdirməyən bəzi fikirlərə və əsassız iddialara tam aydın, konkret
şəkildə cavab verdi. Bununla da dövlətimizin başçısı Ermənistanın işğalçılıq siyasəti və faşist ideologiyası
yürütdüyünü dünyaya bir daha bəyan edərək, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanındığını
diqqətə çatdırmış, ölkəmizin milli maraqlarının hər şeydən üstün tutulduğunu bildirmişdir.
Oktyabrın 15-də Bakıda Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının VII Zirvə görüşü keçirildi və ölkəmiz
bu təşkilatda sədrliyə başladı. Bunun davamı olaraq, özündə 120 ölkəni birləşdirən və BMT-dən sonra dünyada
ən böyük siyasi təsisat olan Qoşulmama Hərəkatının XVIII Zirvə görüşünün Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə
Bakıda keçirilməsi və 2019-2022-ci illər üzrə sədrliyin Azərbaycana həvalə edilməsi ölkəmizin böyük diplomatik
uğurudur.
Son 16 il ərzində respublikamızın ictimai-siyasi həyatında baş vermiş uğurlu hadisələr, dünya birliyinə
inteqrasiya, ölkəmizin beynəlxalq aləmdə söz sahibinə çevrilməsi, əhalinin rifahının getdikcə yaxşılaşdırılması
onu göstərir ki, ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş siyasi kurs Prezident İlham Əliyev
tərəfindən dinamik şəkildə və novatorcasına inkişaf etdirilir. Bunun da nəticəsində Azərbaycanın çox böyük
uğurlara imza atmaqla ölkəmizin dünya birliyində mövqelərinin yüksəlməsini təmin edib.
Xalq qəzeti.-2019.-10 dekabr.-№274.-S.4.
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Əbədiyaşar ömür
Heydər Əliyevin tərcümeyi-halı Azərbaycanın müstəqillik, qurtuluş, inkişaf tarixinin ən şanlı səhifəsidir
Asif ƏSGƏROV,
Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü
Azərbaycanın tarixi bir çox önəmli hadisələrlə zəngindir. Ulu Öndər, dünya şöhrətli siyasi xadim
Heydər Əliyev şəxsiyyəti, onun zəngin bioqrafiyası və nəhəng ideya-nəzəri irsi, quruculuq fəaliyyəti və
ölkənin tərəqqisi naminə mübarizəsi bu tarixi hadisələrin içərisində xüsusi yer tutur.
Azərbaycan xalqı çox haqlı olaraq Ulu Öndərin adını müstəqillik tarixinə dövlətimizin milli xilaskarı,
memarı və böyük qurucusu kimi həkk etmişdir. Heydər Əliyev bəşəriyyət tarixində mənsub olduğu xalqa və
millətə dövlət müstəqilliyini yenidən qazandıra bilən xilaskarlıq fenomenidir. Heydər Əliyev nurlu əməlləri ilə öz
adını mənsub olduğu xalqın, dövlətin, onun dəyərlərinin simvoluna çevirmiş şəxsiyyətdir. Bu ad Azərbaycan üçün
müstəqilliyin, qurtuluşun, inkişafın, bütövlüyün rəmzidir. Heydər Əliyev adı xalqımız üçün mənəvi yüksəlişin,
milli intibahın, azərbaycançılığın, vətənə sevginin və layiqli xidmətin təcəssümüdür. Heydər Əliyev adı dünya
üçün Azərbaycanı kökündən tanımağın, Azərbaycanın qüdrətini dərk etməyin ən düzgün vasitəsidir.
Heydər Əliyevin tərcümeyi-halı Azərbaycanın tarixidir. Heydər Əliyevin ömür yolunun hər bir səhifəsi
ləyaqət, dəyanət təcəssümü, fövqəlqüdrət və hikmətlə doludur. Ulu Öndər nəsillərə örnək olan həyat və fəaliyyəti
ilə nəinki Azərbaycan tarixində, eləcə də bütün türk dünyasında və beynəlxalq aləmdə ən görkəmli şəxsiyyətlər
sırasında ilk yerlərdə durmağa layiq nadir simalardandır.
O, Azərbaycan salnaməsində təkrarolunmaz rəhbər, qüdrətli dövlət başçısı, fədakar insan kimi qalıbdır.
Çünki o, Azərbaycanı dünyaya tanıdıb, dünyanı Azərbaycana gətiribdir. O, Azərbaycanı qorumaq üçün yaşayıb,
Azərbaycanı yaşatmaq üçün qurub-yaradıbdır. Heydər Əliyevin parlaq dühası onu Azərbaycan xalqının
Ümummilli Liderinə, dünya siyasətinin nəhənglərindən birinə çeviribdir.
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin müstəsna missiya ilə müasir Azərbaycan dövlətinin ideoloji-siyasi
əsaslarını milli irs və düşüncə əsasında yaradaraq təcrübi surətdə həyata keçirmiş böyük şəxsiyyət olduğu
danılmaz həqiqətdir. Ulu Öndərin siyasi kimliyi xalqımızın uzun minillikləri əhatə edən dövlətçilik tarixində iz
qoymuş görkəmli şəxsiyyətlərin ən müsbət cəhətlərinin ümumiləşmiş obrazıdır. O, Azərbaycanın müasir tarixini
əhatə edən, zaman baxımından bir qərinəlik, mahiyyətcə isə əhəmiyyəti əsrlərlə ölçülən mərhələsində həm dünya
şöhrətli uzaqgörən siyasi və dövlət xadimi, mahir və yenilməz sərkərdə, iqtisadi-mədəni intibahın memarı və
milli-mənəvi mədəniyyətin böyük hamisi, yorulmaz vətənpərvər və polad əqidəli vətəndaş, görkəmli mütəfəkkir
və milli ziyalılığın öndəri kimi titanik fəaliyyət göstərmişdir. Bu dahi insan dövlət idarəçiliyinin hər bir
mərhələsində vətəninə, xalqına sonsuz məhəbbət və sədaqət hissi ilə yanaşmış, milli ideallara daxilən bağlı
olmuşdur.
Ümummilli Lider unikal bir siyasi məktəbin, mükəmməl dövlətçilik və idarəçilik sisteminin banisi, milli
inkişafı şərtləndirən ideoloji-siyasi irsin müəllifi kimi əbədiyaşarlıq qazanıbdır. Bütün bunlar bir dəyər altında
birləşmişdir: Heydər Əliyev böyük Azərbaycanlı idi. Ulu Öndərin zamanın fövqündə duran müdrikliyi ilə böyük
həyat təcrübəsinin vəhdəti onu iki əsrin dahisinə çevirmişdir.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin vəfatından on altı il keçir. Ötən illər ərzində xalqımız bütün şüurlu həyatını
Azərbaycanın tərəqqisinə həsr etmiş dahi oğlunu bir an belə unutmayıbdır. Onun uyuduğu Fəxri xiyabandan
ziyarətçi ayağı heç vaxt kəsilməyibdir. Bu günlər Azərbaycanın bütün bölgələrində, o cümlədən paytaxt Bakıda,
xarici ölkələrdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr edilmiş anım mərasimləri keçirilir.
Hər il olduğu kimi, bu il də dekabrın 12-də insanlar səhər tezdən Fəxri xiyabana axışacaqlar. Axışırlar ki,
müasir tariximizin 35 illik çox mühüm bir dövründə silinməz iz qoymuş bu böyük insanın, unudulmaz şəxsiyyətin
xatirəsinə ehtiramlarını bildirsinlər. Və bu anda bir daha Heydər Əliyev şəxsiyyəti, onun görkəmli fəaliyyəti
barədə düşünmək mənəvi borcumuza çevrilir.
Bu gün Ulu Öndəri tanıyan hər bir insan Heydər Əliyev şəxsiyyətinin ucalığı barədə fikir yürütməyə
ehtiyac duyur. Ümummilli Liderin parlaq şəxsiyyəti ilə bağlı ən müxtəlif fikir və mülahizələr, xoş xatirələr isə
sonda bir nöqtədə birləşir: Heydər Əliyev həyatını istisnasız olaraq Azərbaycana həsr etmişdi. Bu böyük insan
haqqında deyilən sözlər yalnız ifadə üslubuna görə fərqlənir, məzmunsa Heydər Əliyev şəxsiyyətinin
böyüklüyünün ən müxtəlif tərəflər üzrə ifadəsindən ibarətdir.
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Ziyarətə gələnlər yaxşı bilirlər ki, "Mənim həyat amalım bütün varlığım qədər sevdiyim Azərbaycan
xalqına, dövlətçiliyimizə, ölkəmizin iqtisadi, siyasi və mədəni inkişafına xidmət olmuşdur” deyən Ulu Öndər
Heydər Əliyev 35 ildən artıq bir müddətdə - istər sovet dönəmində, istərsə də müstəqillik illərində qüdrəti və
zəkası, böyük müdrikliyi və uzaqgörənliyi ilə Azərbaycanı dünya dövlətləri sırasında layiqli yerə çıxarıbdır.
Azərbaycan tarixinin Heydər Əliyev mərhələsi kimi qiymətləndirilən bu dövr sadəcə təqvim göstəricisi deyil. Bu
dövr Azərbaycan üçün yeni üfüqlər, yeni zirvələr deməkdir. Bu dövr bir-birindən zaman və ictimai-siyasi
formasiya baxımından fərqlənən iki mərhələ ilə (1969-1982 və 1993-2003-cü illər) xarakterizə olunsa da, əslində,
Ulu Öndərin vətənə fədakar xidməti və hakimiyyətinin hər iki mərhələsində ölkəmizin nəhəng miqyasda
nailiyyətlər qazanması baxımından oxşardır. Başqa sözlə, eyni missiyanın, sadəcə, iki mərhələsidir.
Böyük strateq Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə ölkənin inkişafı istiqamətində
gördüyü işlərlə, qəbul etdiyi cəsarətli qərarlarla, həyata keçirdiyi tikinti-quruculuq tədbirləri, habelə bir neçə
onillikdən sonra müstəqilliyinə qovuşacaq respublikamızın sabahına hesablanmış digər məqsədyönlü addımları
ilə özünün Ümummilli Lider obrazını yaratmış, tarix isə dahi şəxsiyyətin bu statusunu bütün mərhələlərdə
qorumuşdur. Azərbaycan xalqı özünün müstəqil inkişaf yolunda məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin respublikaya
birinci rəhbərliyi dövründə əsası qoyulmuş zəngin iqtisadi-siyasi, mənəvi və intellektual potensiala istinad
etmişdir. Heydər Əliyev o illərdə respublikanı nəhəng tikinti meydançasına çevirərkən, irimiqyaslı obyektlərin,
strateji əhəmiyyətli sənaye müəssisələrinin inşasına xüsusi əhəmiyyət verərkən, bir sıra yeni təhsil ocaqları, o
cümlədən Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Məktəbi yaradarkən, mədəniyyətin, fundamental və tətbiqi elmlərin
sıçrayışlı inkişafına nail olarkən məhz bugünkü və gələcək tərəqqinin, dinamik sosial-iqtisadi inkişafın möhkəm
təməlini qoymuşdur. Bu nöqteyi-nəzərdən Azərbaycan xalqının müstəqil dövlətdə yaşamaq idealının real,
dayanıqlı əsaslar üzərində gerçəkləşərək əbədiləşməsi Ümummilli Lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Heydər Əliyev respublikaya birinci rəhbərliyi dövründə bu reallığı da yaxşı bilirdi ki, xalqın siyasi
müstəqilliyinin təməlini məhz onun iqtisadi azadlığı şərtləndirir. Təsadufi deyil ki, 1969-1982-ci illərdə iqtisadi
həyatın bütün sahələrində baş vermiş köklü dəyişikliklər miqyasına görə Azərbaycanın şanlı quruculuq
salnaməsinin ən dolğun, şərəfli səhifələrini təşkil edir. Müstəqil Azərbaycanın keçid dövrünü başa vuraraq dünya
iqtisadiyyatına sürətlə inteqrasiya edən qüdrətli dövlətə çevrilməsinin hazırkı möhkəm təməli də məhz Heydər
Əliyevin respublikaya birinci rəhbərliyi dövründə formalaşdırdığı güclü iqtisadi bünövrəyə söykənir. Ulu Öndər
ölkənin gələcəyini, müstəqilliyini düşünərək SSRİ rəhbərliyi qarşısında təkidli tələblər irəli sürür, strateji
əhəmiyyətli bir sıra sənaye və istehsal müəssisələrinin respublikada inşasına nail olurdu.
Keçmiş Sovet İttifaqı kimi böyük dövlətin zəngin iqtisadi potensialından və geniş imkanlarından istifadə
edərək respublikanı tərəqqi yoluna çıxaran Heydər Əliyev yeni və mütərəqqi sənaye sahələrinin yaradılması
istiqamətində də mühüm tədbirlər həyata keçirmişdir. Həmin illərdə respublikanın bütün bölgələrinin inkişafı,
istehsalla bilavasitə bağlı elmi-tədqiqat sahələrinin genişləndirilməsi sahəsində kompleks tədbirlər görülmüş,
elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətləri, mütərəqqi texnologiyaların istehsalatda tətbiqi Azərbaycanın ittifaq
miqyasında öncül mövqelərə çıxmasına, ölkənin sosial-iqtisadi həyatında yüksəlişinə təkan vermişdir.
Ulu Öndər tərəfindən görülən böyük işlərin, onun həyata keçirdiyi xilaskarlıq və quruculuq missiyalarının
məntiqi nəticəsidir ki, bu gün xalqımız demokratik və hüquqi dövlətdə yaşamaq imkanı əldə edib, xoşbəxt
gələcəyi üçün bütün təminatları yaradıb, ən başlıcası isə siyasi və iqtisadi müstəqilliyə nail olubdur.
Ümummilli Lider Heydər Əliyev fəaliyyəti boyu nə iş görübsə, orada azərbaycançılıq məfkurəsinin izləri
vardır. Bu məfkurə müstəqillik illərində daha da inkişaf edib, müstəqil dövlətimizin sarsılmaz dayaqlarından
birinə çevrilibdir. Bu gün Azərbaycanda hansı sahəyə üz tuturuqsa, orada Ümummilli Liderin təməlini qoyduğu
möhtəşəm işlərin yadigarlarını görürük. Böyük Öndərin milli dövlətçilik konsepsiyası müstəqil dövlətçiliyimizin
bundan sonrakı inkişafının bütün mərhələlərini əhatə edəcək qədər uzaqgörən və bəşəridir.
Bəşəriyyətin dünyaya bəxş etdiyi az sayda şəxsiyyətlər vardır ki, tarixdə onların bənzəri olmur, onlar
insanlığın təkrarsız zirvəsi olur və bəşəriyyət tarixində silinməz iz qoyur, insanlıq tarixində əbədiyaşarlıq
qazanırlar. Hər bir tarixi şəxsiyyətin xidmətləri mənsub olduğu xalqın yaddaşında əbədi qalır, ancaq bununla
məhdudlaşmır. Azərbaycan xalqının görkəmli oğlu Heydər Əliyev məhz həmin şəxsiyyətlərdəndir. Dövlət xadimi
kimi Ulu Öndər Azərbaycan üçün əvəzedilməzdir. Müstəqil demokratik dövlətin memarı olan Heydər Əliyev həm
də ölkənin müasirləşməsinin başlıca xəttini müəyyənləşdirmiş insandır. Onun işləyib hazırladığı inkişaf
konsepsiyası zamanın bütün sınaqlarından uğurla çıxaraq Azərbaycanı zirvələrdən zirvələrə aparmaqdadır.
Heydər Əliyev - Azərbaycan xalqının böyük dövlətçilik istedadına və zəngin təcrübəyə malik olan nadir
tarixi şəxsiyyət, xalqın və ölkənin taleyində xüsusi rolu olan görkəmli dövlət xadimidir. Tarixə Azərbaycan
xalqının Ümummilli Lideri kimi daxil olmuş bu əvəzsiz insan liderlərə məxsus ən ali keyfiyyətlərə malik idi.
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Heydər Əliyevin şəxsiyyəti, siyasi portreti, liderliyi o qədər zəngin elementlərlə səciyyələnir ki, onu tam öyrənib
başa çıxmaq çox çətindir. Bunun üçün nəhəng bir elmi-tədqiqat institutuna ehtiyac vardır.
Məhz onun xidmətləri sayəsində Azərbaycan keçmiş sovetlər birliyində hərtərəfli şəkildə inkişaf etmiş
ölkələrdən birinə çevrilmişdir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qurulması və möhkəmləndirilməsi də üzvi
surətdə Heydər Əliyevin adı və mübarizəsi ilə bağlıdır.
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 1993-cü ildə ölkədə hakimiyyətə qayıdışından sonra Azərbaycanın
hüquqi-siyasi və sosial-iqtisadi inkişafı, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu, cəmiyyət həyatının müxtəlif sahələrinin
tərəqqisi istiqamətində aparılan islahatlar, bu islahatlar nəticəsində yalnız ölkəmizdə deyil, hətta regionumuzda
baş verən dəyişikliklər, mütərəqqi yeniliklər ən yaxın tariximizin siyasi reallığıdır. Milli istiqlaliyyətimizin 28-ci
ilinə qədəm qoyduğumuz bu müddətdə xalqımız məhz görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin konseptual irsinə
sadiq qaldığı üçün müstəqilliyini və suverenliyini qoruyub saxlamış, sürətli və hərtərəfli inkişaf yoluna qədəm
qoymuş, zəruri demokratik islahatlar nəticəsində Avropa ailəsinə qoşulmuş, bu gününün və gələcəyinin rifahını
təmin etmişdir. Ulu Öndərin əfsanəvi şəxsiyyətini, onun malik olduğu bilik və qabiliyyətləri fenomenal
keyfiyyətləri ilə birlikdə tam xarakterizə etmək bütöv bir tarixi dövrü təsvir etmək qədər çətin bir elmi-ictimai
vəzifədir. Lakin bir həqiqət artıq tarixin yaddaşına qızıl hərflərlə həkk olunmuşdur: Ulu Öndər Heydər Əliyevin
bütünlüklə vətəninə, xalqına, dövlətinə, doğma torpağına həsr edilmiş həyat və fəaliyyətinin müasir müstəqil
Azərbaycanla, onun tarixi ilə sıx bağlı və paralel olduğu danılmazdır.
XX əsrdə dövr, zaman xalqımızı bir neçə dəfə ağır imtahana, sınağa çəkmişdir. Sovet imperiyasının
süqutu ərəfəsində - xalqımızın 1918-ci ildə qazandığı müstəqilliyin itirilməsindən 70 ildən artıq vaxt keçməsinə,
nəsillərin dəyişməsinə baxmayaraq, qəlblərdəki azadlığı, müstəqillik arzusunu boğmaq mümkün olmamışdır.
Ümummilli Liderimizin Azərbaycana rəhbərliyinin ilk dövründə, 1969-1982-ci illərdə həyata keçirdiyi ardıcıl
milli dirçəliş konsepsiyasının bütöv sistem təşkil edən tarixi yubiley tədbirləri, ümumxalq mərasimləri, milli
ziyalılığın gizli və açıq şəkildə qətiyyətlə dəstəklənməsi xalqımızın milli-tarixi yaddaşını məhv olmaqdan
qurtardığı kimi, müstəqillik ərəfəsində və istiqlaliyyət illərində qlobal miqyaslı maddi-mənəvi səfərbərlik və
quruculuq tədbirləri Azərbaycanın yaxın-uzaq imperiya maraqları ilə təhlükəyə məruz qoyulmuş dövlətçiliyini
intibaha qovuşdurmuşdur.
1982-1987-ci illərdə SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini və Siyasi Büronun üzvü vəzifəsində
işlədiyi dövrdə də böyük Öndərin həyatı və fəaliyyəti doğma xalqının mənafeyi ilə sarsılmaz şəkildə bağlı olmuş,
hətta bütün türk xalqlarının maraqlarının ardıcıl müdafiəsinə yönəlmişdi.
Ulu Öndərimizin hələ sağlığında əfsanəvi, xarizmatik liderə çevrilməsində onun həyatı üçün heç bir
riskdən çəkinməməsi, sözünü məqamında deməyi bacarması, milli ideallar uğrunda mübarizədə yüksək qətiyyət
göstərməsi kimi xarakterik xüsusiyyətləri mühüm rol oynamışdır. Məhz bunun sayəsində Ulu Öndər daima
hadisələrin fövqündə olmuş, idarəçilik qabiliyyətini reallaşdırmış, fenomen lider imicini qorumuşdur. Heydər
Əliyev bütün zəngin və mənalı həyatı boyu daim xalqını, vətənini düşünmüş, Azərbaycanın ən çətin
məqamlarında onu üzləşdiyi faciələrdən, çətinliklərdən xilas etmək üçün misilsiz fədakarlıqlar göstərmiş, təbiətin
bəxş etdiyi bir çox fitri keyfiyyətlər sayəsində tarixi hadisələrin inkişaf məcrasını qabaqcadan müəyyən edə
bilmişdir. Hər bir fərdin maraq və mənafeyini özündə yüksək səviyyədə əks etdirən Heydər Əliyev siyasi
kursunun davam etdirilməsi də, bu mənada, Azərbaycanda cəmiyyətin sosial sifarişinə çevrilmişdir.
Nüfuzlu siyasi liderlər, bir qayda olaraq, ictimai inkişafın ən böhranlı, dönüş anında məsuliyyəti
çiyinlərinə götürərək bütöv bir xalqın, millətin xilaskarına çevrilirlər. Ulu Öndərin diqqəti çəkən fitri idarəçilik
keyfiyyətləri sırasında onun ən ekstremal, çətin və millətin taleyi baxımından məsuliyyətli dönəmlərdə ictimai
mənafeləri özündə tamamilə ehtiva edən qətiyyətli, eyni zamanda, yaranmış şərait üçün ən optimal qərarlar qəbul
etmək məharəti heç zaman xatirələrdən silinməyəcəkdir. Öz liderinin müdrik, uzaq hədəflərə hesablanmış,
qətiyyətli və çevik addımlar atmaq əzmindən yetərincə xəbərdar olan Azərbaycan xalqı ən çətin, mürəkkəb
vəziyyətlərdə belə, arxayınlıq hissini itirmirdi. Təkcə bu səbəbdən ki, baş qaldıran təhlükələr, həyatın bu və digər
mürəkkəblikləri, cılız siyasi kombinasiyalar Heydər Əliyev şəxsiyyətinin əzəməti qarşısında son dərəcə bəsit
görünürdü. Azərbaycan xalqı qəti əminliklə öz liderinin ən çətin dövlətçilik sınaqlarından üzüağ çıxacağını
düşünür, bu fövqəl şəxsiyyətin çətin situasiyalar üzərində növbəti zəfərini alqışlamağa hazırlaşırdı. Tale 1993-cü
ildə Azərbaycanı növbəti dəfə çətin sınaqlarla üz-üzə qoyanda xalqın yeganə xilaskar kimi Heydər Əliyevi
hakimiyyətdə görmək istəyi də məhz bu gerçəklikdən qaynaqlanırdı.
Ümummilli Lider xalqın çağırışına müsbət cavab verərək, qısa müddətdə milli dövlətçilik doktrinasını
irəli sürərək, onun sürətli icrasına başlamışdır. Üzləşdiyi çətinliklərə, maneələrə, dövlət çevrilişi cəhdlərinə
cəsarətlə sinə gərərək fədakarlıq, işgüzarlıq, mübarizlik, əyilməz iradə, dəmir məntiq, özünəinam və siyasi
uzaqgörənlik kimi fövqəl keyfiyyətlərdən məharətlə bəhrələnən Heydər Əliyev xalqımızı vətəndaş
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qarşıdurmasından, müstəqilliyimizi itirmək təhlükəsindən qurtarmış, müasir tariximizə dövlətçiliyimizin
xilaskarı, qurucusu kimi daxil olmuşdur. Ümummilli Liderin siyasi müdrikliyi, fenomen yaddaşı, iti məntiqi,
gərgin siyasi vəziyyətlərdən ustalıqla çıxmaq bacarığı, mürəkkəb siyasi situasiyalarda qərar vermək qabiliyyəti,
uzaqgörənliyi, intellektual gücü, sabaha analitik baxışı, sərt və həm də qayğıkeş rəhbərlik xüsusiyyəti, cəmiyyətin
siyasi, iqtisadi və mənəvi tarazlığını saxlamaq səriştəsi, onun siyasi portretinin parlaq cizgiləri kimi təcəssüm
olunmuşdur.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ildə ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışı ilə Azərbaycan dövlətçiliyi
özünün yüksək zirvəsinə çatmışdır. Və hər şey həmin tarixdən - iyunun 15-dən başladı. Bu tarix bir neçə anlamda
Azərbaycanın qurtuluşunun başlanğıcı oldu. Bu dahi insan ümidlə, inamla yolunu gözləyən xalqının arzusu ilə
yenidən hakimiyyətə gəldi. Milyonları öz ətrafında, bir bayraq altında birləşdirə bildi. Sözünün qüdrəti ilə hər
kəsi inandırdı. Əməlləri ilə sözünü gerçəyə çevirdi. Azərbaycan dövlət quruculuğu prosesini sürətlə keçdi. Çünki
Ulu Öndər Heydər Əliyevin yaratdığı təməl prinsiplər düzgün yerinə yetirilmişdi. Dahi siyasi xadimin xidmətləri
sayəsində dövlətçilik, azərbaycançılıq, dünyəvilik, müasirlik kimi ideyalar cəmiyyətin dünyagörüşü sisteminin
ayrılmaz hissəsinə çevrildi, müasir Azərbaycanın mövcudluğunun və inkişafının ideya əsasını təşkil etdi. Heydər
Əliyev öz fəaliyyəti ilə Azərbaycanda demokratik cəmiyyətə keçid mexanizmini yaratdı, müstəqil və demokratik
cəmiyyət formalaşdırmaq kimi tarixi missiyanın öhdəsindən uğurla gəldi. Ulu Öndər güclü dövlət, səmərəli
iqtisadiyyat və azad insan amillərinə əsaslanan konsepsiyası ilə müstəqil Azərbaycanın tarixində qızıl səhifələr
yazdı. Heydər Əliyevin quruculuq salnaməsi azərbaycanlıların həyatına birdəfəlik daxil oldu. Onun Azərbaycana
rəhbərlik illəri milli intibah dövrü kimi əbədiləşdi.
Meydana silahsız gələn bu insan qüdrətli Azərbaycan ordusu yaratdı, cəbhədə atəşkəsə nail oldu,
iqtisadiyyatı dirçəltdi, ölkəmizdə böyük neft erasının əsasını qoydu. Heydər Əliyev dövrü Azərbaycan tarixinin,
mədəniyyətinin, elminin, təhsilinin qızıl dövrünə çevrildi.
1994-cü il sentyabrın 20-də imzalanmış "Əsrin müqaviləsi” ilə ölkəmizdə sosial-iqtisadi yüksəlişin təməli
atıldı. Dahi şəxsiyyətin ərsəyə gətirdiyi bu layihə müstəqil dövlətimizin qüdrətli inkişafının rəhni oldu. "Əsrin
müqaviləsi” adı ilə indi bütün dünyada tanınmış bu müqavilənin imzalanması və onun gerçəkləşdirilməsi müstəqil
Azərbaycanın iqtisadi inkişaf konsepsiyasını təşkil edən və böyük siyasətçi Heydər Əliyev tərəfindən işlənib
hazırlanmış neft strategiyasının həyata keçirilməsinin parlaq təzahürüdür.
Hüquqi dövlət quruculuğunun əsasını təşkil edən 1995-ci il Konstitusiyası isə qanunçuluğun ən ali
səviyyədə təmin edilməsinin əbədi nümunəsi oldu. Ölkəmiz demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət kimi ilk dəfə
olaraq insan hüquqlarının prioritetliyini və hakimiyyət bölgüsünü özünün gələcək inkişafı kimi seçdi. Ulu Öndərin
birbaşa təşəbbüsü ilə hazırlanmış və ümumxalq səsverməsi nəticəsində qəbul olunmuş bu sənəd müstəqil
Azərbaycanın ilk Konstitusiyası kimi tarixə yazıldı. 1995-ci ildə müstəqil Azərbaycanın ilk parlamentinə keçirilən
seçkilər isə dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi prosesinin hüquqi bazasının yaradılmasına daha geniş
imkanlar verdi.
Müstəqil dövlətçiliyin əsas istiqamətləri kimi irəli sürülən milli təhlükəsizlik və milli maraqların
qorunması, ordunun gücləndirilməsi, ölkənin müdafiə potensialının inkişafı, xarici siyasət və beynəlxalq
əlaqələrin gücləndirilməsi 1993-2003-cü illərdə Ümummilli Liderin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi
çoxşaxəli fəaliyyətinin başlıca istiqamətlərini təşkil edirdi. Cəmiyyətin siyasi sisteminin inkişaf etdirilməsi,
sosial-iqtisadi siyasət, sosial-mədəni və mənəvi inkişaf sahəsində fəaliyyətin əsas istiqamətləri Azərbaycanın
müstəqilliyinin xilaskarı kimi dövlət rəhbərliyi missiyasını öz üzərinə götürmüş Ulu Öndərin daxili siyasətdə
əsaslandığı sabit və uğurla reallaşdırılan taleyüklü siyasi vəzifələr idi.
Heydər Əliyevin qətiyyəti xalqa ruh yüksəkliyi gətirdi, inamını özünə qaytardı. Sabitlik və əmin-amanlıq
yarandı. Ölkədə sabitlik yaratmaqla Heydər Əliyev öz gücünə, təcrübəsinə güvənən dahi siyasətçi kimi dəfələrlə
söylədiyi məşhur kəlamına sadiq qaldığını sübut etdi: "Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədi olacaqdır,
sarsılmaz olacaqdır, dönməz olacaqdır”.
Konkret ifadə etsək, XX əsrin 90-cı illərinin ortalarından başlayaraq, Ulu Öndərin rəhbərliyi altında
aparılmış siyasi, sosial və iqtisadi islahatlar nəticəsində müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin əsası və onun gələcək
inkişafı üçün möhkəm təməllər üzərində qurulmuş baza yaradıldı. Məhz bu əsasda Azərbaycan daxili sosial-siyasi
sabitliyə nail olub və daimi islahatlarla təkmilləşdirilən və cəmiyyətin maraqlarına cavab verən siyasi sistemə,
dövlət-vətəndaş münasibətlərində harmoniyaya, davamlı iqtisadi inkişafa nail olan, dünya dövlətləri arasında
özünə layiqli yer tutan, regionda lider olan bir ölkəyə çevrildi.
Beləliklə, sarsılmaz əqidəyə, möhkəm iradəyə malik, qətiyyətli, yenilməz və müdrik bir insan olan Heydər
Əliyevin zəngin həyatını, siyasi irsini və bu kimi faktorları araşdırdıqca, bizlər bir daha müəyyən edirik ki, onun
Azərbaycan üçün atdığı hər bir tarixi addım əvəzedilməz bir nümunədir. Çünki Heydər Əliyev dühası rəhbərlik
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etdiyi dövr ərzində daim tərəqqisi üçün çalışdığı, zəngin mədəniyyəti, böyük tarixi keçmişi ilə həmişə qürur
duyduğu və gələcək nəsillərin taleyi üçün düşündüyü doğma yurdu Azərbaycanı bir dövlət kimi zamanın ağır və
sərt sınaqlarından çıxarıbdır.
Uzaqgörənliyi və müdrikliyi ilə xalqı, vətəni və dövləti üçün çalışan, bu yolda əməyini əsirgəməyən dahi
şəxsiyyət Heydər Əliyev istər Azərbaycanın, istərsə də dünyanın siyasi mühitinə liderlik simvolu kimi həkk
olundu.
Ulu Öndərin milli maraqlara əsaslanmaqla həyata keçirdiyi çoxşaxəli inkişaf strategiyası bu gün onun
layiqli varisi - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev tərəfindən inamla davam etdirilir. Mütərəqqi idarəçilik prinsipləri ilə cəmiyyətdə böyük
nüfuz sahibinə çevrilmiş İlham Əliyev dövlət başçısı kimi məsuliyyətli və şərəfli vəzifəni uğurla icra edir. Ölkə
rəhbəri İlham Əliyev bu gün Ulu Öndər Heydər Əliyevin dövlətçilik və idarəçilik iş üslubunu dərindən
mənimsəmiş siyasi lider, çağdaş dünyanın reallıqlarını zəngin siyasi təfəkkür səviyyəsində analitik təhliletmə
bacarığına yiyələnmiş praqmatik siyasətçi, bacarıqlı diplomat, Heydər Əliyev kimi fenomenal, dahi şəxsiyyətin
qan yaddaşının, genetik keyfiyyətlərinin layiqli daşıyıcısıdır.
Ötən 16 il dövlət başçısının verdiyi bütün vədlərin əməli fəaliyyətə və praqmatizmə söykəndiyini,
respublikanın gerçək potensialı ilə uzlaşdığını tamamilə təsdiqləmişdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
əzmkarlıqla həyata keçirdiyi çoxşaxəli islahatlar kursu respublika iqtisadiyyatında böyük uğurlara yol açmış, hər
bir vətəndaşın həyatında irəliləyişlərə səbəb olmuşdur. Heydər Əliyev ideyalarının və Prezident İlham Əliyevin
uzaqgörən siyasətinin nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan tək regionda deyil, dünyada sayılıb-seçilən ölkədir.
Ulu Öndər Heydər Əliyev cismən aramızda olmasa da, ölkəmizi işıqlı sabahlara aparan bəşəri ideyaları
ilə xalqımızın qəlbində yaşayır. İstər Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasət, istər Azərbaycan
Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın gördüyü işlər, rəhbərlik etdiyi Heydər
Əliyev Fondunun fəaliyyəti Ulu Öndərin ideyalarının həyata vəsiqə qazanmasıdır.
Prezident İlham Əliyevin inkişaf konsepsiyası Heydər Əliyev Fondunun layihələri ilə daha da
dolğunlaşmış, ölkəmizin dünyada təbliğinə geniş imkanlar açmışdır. Bu siyasətin həyata keçirilməsinə Mehriban
xanım Əliyeva dəyərli töhfələr verir. Mehriban xanımın təşəbbüs və təklifləri müxtəlif sivilizasiya
platformalarının qovuşuğunda yerləşən Azərbaycanın sosial-humanitar və mədəni modernləşməsinin
hərəkətverici amilinə çevrilibdir. Mehriban xanım Əliyevanın Azərbaycanın müstəqil dövlətçiliyi, millətin sosialmədəni inkişafı, milli dəyərlərin qorunub saxlanması və inkişaf etdirilməsi, ölkəmizin dünyada yüksək və qədim
mədəniyyətə, müasir demokratik və ədalətli idarəetmə metoduna malik müstəqil dövlət kimi tanınmasında böyük
xidmətləri vardır.
Bütün bunlar Mehriban xanım Əliyevanın bir insan, şəxsiyyət və dövlət xadimi kimi necə yüksək
keyfiyyətlərə malik olduğunun parlaq təzahürüdür.
Bu gün Azərbaycanın dinamik sosial-iqtisadi inkişafı, ölkəmizin dünya birliyində öz yerini daha da
möhkəmləndirməsi məhz Heydər Əliyev ideyalarının yaşamasının, Ümummilli Liderin siyasi kursunun uğurla
davam etdirilməsinin nəticəsidir.
Böyük sürətlə yeniləşən Bakı şəhəri, xüsusi templə inkişaf edən Azərbaycan iqtisadiyyatı, həyata keçirilən
möhtəşəm layihələr - Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərləri, Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolu, Böyük İpək yolu, hər gün müasirləşən Azərbaycan cəmiyyəti məhz Heydər Əliyev siyasi kursunun
yaradıcı şəkildə, ardıcıllıqla davam etdirilməsinin real bəhrələri, sanballı töhfələridir.
Heydər Əliyev siyasətinə sədaqət nəticəsində müstəqil Azərbaycan bu gün yeni inkişaf və tərəqqi dövrünü
yaşayır, Heydər Əliyev ideyaları yaşayır, qalib gəlir. Müstəqil Azərbaycan möhtərəm Prezident İlham Əliyevin
liderliyi altında sürətlə beynəlxalq birliyə sıx şəkildə inteqrasiya olunur və onun nüfuzlu üzvlərindən birinə
çevrilir. Bu gün müasir Azərbaycan Ulu Öndərin əsasını qoyduğu təməl üzərində davamlı inkişaf edir.
Azərbaycan bu gün heç bir alternativi olmayan Heydər Əliyev yolu ilə inamla irəliləməkdədir. Hər bir uğurumuz,
nailiyyətimiz Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Azərbaycanın dünəni, bu günü və gələcəyi kimi
dəyərləndirilən Heydər Əliyev ideyaları dövlət başçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizə qarşıdakı illər üçün
daha möhtəşəm uğurlar vəd edir.
Heydər Əliyev isə yaddaşların fövqündəki əməllərdə olduğu üçün müasir Azərbaycanla eyniləşdirilir.
Çünki Azərbaycanı onsuz təsəvvür etmək mümkün deyil. Bütün varlığı ilə Vətənə və xalqa bağlı olan böyük
şəxsiyyət və dövlət xadimi Heydər Əliyev öz həyatını, zəngin dövlətçilik təcrübəsini Azərbaycanın xoşbəxt
gələcəyinə, onun inkişaf etmiş sivil dövlətlər səviyyəsinə yüksəlməsinə həsr etmişdi. Biz bu gün onun yaratdığı
fundamental təməl üzərində ucalır, dünyanın inkişaf etmiş ölkələri sırasına çıxırıq. Azərbaycan var olduqca
qələbələr davam edəcək, çünki bu torpaqda Onun ruhu var…
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Heydər Əliyev ideyaları əbədiyaşardır
Elman Nəsirov,
Yeni Azərbaycan Partiyası Beynəlxalq Əlaqələr Komissiyasının katibi,
siyasi elmlər doktoru, professor
Ulu öndər Heydər Əliyev şəxsi ləyaqət hissini paklıq zirvəsinə qaldırmağı bacaran və bu unikal keyfiyyəti
titanik siyasi fəaliyyətinin məhək daşına çevirməyə nail olan böyük azərbaycanlıdır. Bu unikal xüsusiyyəti ilə
dünya siyasətində onun rəqibi yoxdur. Yəqin ki, hələ uzun tarixi dövrdə də bu reallıq dəyişməz qalacaqdır. O,
Azərbaycanda siyasi plüralizm, siyasi mədəniyyət və siyasi sistemin yaranmasının əsasını qoyan dühadır. 1992ci ildə bir müxalifət partiyası kimi yaratdığı Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətə sivil yolla gəlməyin əsl “yol
xəritəsi”ni ortaya qoydu. Bununla da bir siyasi mədəniyyət və siyasi əxlaq nümunəsi yaratdı. Bu nümunə, əslində,
siyasi xəttindən və davranışından asılı olmayaraq, bütün siyasi qüvvələr üçün örnək olmalıdır. Bu nümunə özündə
sağlam, obyektiv, şəffaf və demokratik mübarizə mədəniyyətini ehtiva edir və 100 faizlik qələbə təminatına görə
unikaldır. Bu reallıq fonunda dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin 1993-cü il oktyabrın 3-də keçirilən prezident
seçkilərində tarixi qələbəsinin 26-cı ildönümü ilə bağlı həmin uğur strategiyasının bəzi məqamlarını və onu
doğuran amilləri qədirbilən oxucularımızla bölüşmək istərdik.
Heç kəsə sirr deyil ki, ulu öndər 1993-cü il oktyabrın 3-də keçirilən prezident seçkiləri öncəsi seçkiqabağı
təbliğat kampaniyasına xüsusi əhəmiyyət verir, praktiki olaraq əhalinin bütün təbəqələri ilə görüşürdü. Fikrimizi
faktlar və arqumentlərlə əsaslandıraq.
Azərbaycan Respublikasının prezidentliyinə namizəd Heydər Əliyev 1993-cü il sentyabrın 10-da yerli və
xarici jurnalistlər üçün mətbuat konfransı keçirdi. Sentyabrın 20-də Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin
əməkdaşları, sentyabrın 21-də AMEA-da ziyalılar qarşısında, sentyabrın 22-də Ali Sovetdə Azərbaycan
gənclərinin nümayəndələri, sentyabrın 28-də Bakı Məişət Kondisionerləri zavodunda əmək kollektivlərinin
təmsilçiləri qarşısında çıxışlar etdi. Bu çıxışlarda ulu öndər Prezident seçiləcəyi təqdirdə xalqı narahat edən hansı
mürəkkəb problemlərin köklü həllinə nail olmağı hədəf seçdiyini bəyan etdi. Bu, ilk növbədə, polisin siyasi
oyunbazlıqla məşğul olmaması və ictimai asayişin qorunması ilə bağlı birbaşa vəzifəsini icra etməsi, müxtəlif
rayonlarda kök salmış və dinc sakinləri qorxu altında saxlayan çoxsaylı gizli silahlı qrupların və bandaların üzə
çıxarılması, onların ifşa və tərksilah edilməsi ilə bağlı idi.
Ziyalılar qarşısında çıxış edən Heydər Əliyev ideoloji stereotiplərdən və təhriflərdən azad olmuş real və
həqiqi Azərbaycan tarixinin yazılmasını təxirəsalınmaz vəzifə kimi qarşıya qoydu. Ulu öndər xüsusi olaraq
vurğuladı ki, tarixi qələmə alarkən ədalət hissini bir an belə yaddan çıxarmaq olmaz. “Ağı ağ, qaranı qara” yazmaq
lazımdır. Ümummilli lider xüsusi olaraq vurğuladı ki, 1920-ci ildən başlayaraq müstəqililik əldə etdiyimiz
vaxtadək Azərbaycan xalqı böyük bir tarixi yol keçib. Azərbaycanda boyük elm, mədəniyyət yaranıb. Bu dövrü
tarixdən silmək olarmı? Şübhəsiz, bu dövrün çox qaranlıq səhifələri də var – 20-ci illərin əvvəlləri, 30-cu illər,
repressiya illəri, qanunsuzluq, insan hüquqlarının pozulması, Azərbaycan xalqına böyük zərbələr vurulması:
“Bunlar həqiqətdir. Eyni zamanda, o da həqiqətdir ki, bu dövrdə əzab-əziyyətlərlə, çətinliklərlə yanaşı,
Azərbaycan xalqı öz iqtisadiyyatını yaratmışdır. Əgər 70-ci illərdə yaranmış bu iqtisadiyyat olmasaydı, indi
Azərbaycan Respublikası müstəqil dövlət kimi yaşaya bilərdimi? Eləcə də şəxsiyyətləri itirmək olmaz. Bizim
üçün Mirzə Fətəli Axundov da, Əhməd bəy Ağayev də, Məmməd Əmin Rəsulzadə də böyük şəxsiyyətlərdir.
Nəriman Nərimanov da...Tarixi təhrif edənlər xalqa xəyanət edirlər. Tariximizdə olan şəxsiyyətlərin hamısı bizim
üçün qiymətlidir. Onların heç birinə toxunmaq olmaz”.
Həmin çıxışında Heydər Əliyev Azərbaycanın o zamankı faciəli vəziyyətini fırtınanın sahilə tulladığı sınıq
gəmi ilə müqayisə etdi: “Həmin gəmini yenidən tikmək, elə vəziyyətə salmaq lazımdır ki, bir daha dənizə çıxa
bilsin. Azərbaycan indi təxminən belə vəziyyətdədir.”
Gənclər qarşısında çıxışında isə ulu öndər ölkənin təhsil və gənclər siyasəti sahəsində həllini gözləyən
olduqca mürəkkəb problemlərə diqqəti cəlb etdi və bu istiqamətlərdə konseptual yanaşmalarını ortaya qoydu. İlk
növbədə onu vurğuladı ki, milli nihilizm mövqeyindən birdəfəlik imtina etmək lazımdır. Sovet ideologiyasını
haqlı olaraq özümüzdən uzaqlaşdırsaq da, ancaq sovet təhsil sistemində bir çox müsbət cəhətlərin olduğunun
üstündən xətt çəkə bilmərik. Biz savadlı, təhsilli millətə çevrilmişik. Elmdə və mədəniyyətdə böyük uğurlara imza
atmışıq. Bundan sonranı düşünmək lazımdır. İndi necə irəliləyək? Təkcə texnikumları kolleclərə, məktəbləri
liseylərə, institutları universitetlərə və akademiyalara çevirməklə işləri düzəltmək olmaz.
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Ulu öndər hər zaman olduğu kimi, təkcə problemləri qabartmır, eyni zamanda, onların həlli yoluna işıq
salırdı. Bu xüsusda o, Azərbaycan gənclərinin ABŞ, Boyük Britaniya, Fransa, Türkiyə, Rusiya və digər ölkələrin
nüfuzlu ali təhsil ocaqlarına göndərilməsinin vacibliyini vurğulayır və bu sahədə hələ sovet dövründə olduqca
müsbət təcrübənin qazanıldığına diqqəti cəlb edirdi.
Azərbaycan Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirən Heydər Əliyev oktyabrın 1-də respublikada
yaşayan azsaylı xalqların nümayəndələri ilə gorüşdü. Bu görüşün ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitliyin təminatı
baxımından mühüm əhəmiyyəti var idi. “Xalq Cəbhəsi-Müsavat” cütlüyünün antimilli siyasəti sayəsində ölkə
ərazisində yaşayan xalqlar arasında birlik və harmoniya deyil, təfriqə və toqquşma meyilləri güclənmişdi.
Xüsusən, azsaylı xalqlara süni şəkildə belə bir ideya təlqin olunurdu ki, siz Azərbaycanın köklü xalqları deyilsiniz,
ikinci “sort” xalqlar statusundasınız. Əslində, bu yarıtmaz və xəyanətkar siyasətin müəllifləri ölkənin bütövlüyü
və suverenliyi əleyhinə ən qorxulu ssenarilərin formalaşmasına rəvac verir və dövlətçiliyə qarşı xəyanətkar yol
seçmiş olurdular. Bu acı reallıqlar fonunda ulu öndər Heydər Əliyev məlum görüşdə xüsusi olaraq vurğuladı ki,
prezident seçiləcəyi təqdirdə, o, respublikanın keçmiş rəhbərliyinin milli siyasətdə buraxdığı ciddi pozuntuların
aradan qaldırılması üçün əlindən gələni əsirgəməyəcəkdir. Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar siyasi
əqidəsindən, millətindən, dinindən asılı olmayaraq bərabər hüquq və imkanlara malik olacaqlar.
Ulu öndərin cəmiyyət tərəfindən böyük coşqu ilə qarşılanan seçki kampaniyası xalqın etimadını tam itirmiş
Xalq Cəbhəsinin əsl antimilli, xəyanətkar və dönük mahiyyətinin daha bariz şəkildə üzə çıxmasına səbəb oldu.
Onlar məğlubiyyətləri ilə barışa bilmir, əvvəlcə referendumu, sonra isə prezident seçkilərini boykot etmək
çağırışları ilə mitinqlər təşkil edirdilər. AXC-nin ekstremist qanadı isə Türkiyə vətəndaşı Həsən Tokunun iştirakı
ilə sentyabrın 30-da Heydər Əliyevin həyatına sui-qəsd təşkil etməyə cəhd göstərdilər. Nə bu sui-qəsd addımı, nə
də sonralar təkrarlanan oxşar cinayətlər və dövlət çevrilişinə digər cəhdlər nəticə verdi.
Ulu öndər 1993-cü il 3 oktyabr prezident seçkilərində xalqın 98,8 faiz səsini toplayaraq hakimiyyət
olimpinin zirvəsinə yüksəlməklə məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalan Azərbaycan dövlətçiliyini xilas etdi, onun
növbəti intibahının əsasını qoydu.
Təbii ki, fitri istedadı və iti fəhmi hesabına ölkəmizin perspektiv müstəqilliyini proqnozlaşdıran Heydər
Əliyev suveren dövlətçiliyimizin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və xüsusilə də təhlükəsizlik sahəsində hansı ciddi
problemlərlə sınağa çəkiləcəyini də görməyə bilməzdi. Bu baxımdan, ümummilli liderin hələ sovet dövründə
respublikamız üçün milli hərbi kadrların hazırlanması sahəsində atdığı uzaqgörən addımların ölkəmizin
Ermənistanın təcavüzünə məruz qaldığı zamanda necə misilsiz əhəmiyyət daşıdığının bir daha şahidi olduq.
Bu, bir həqiqətdir ki, Sovet dövlətində bütün sahələr kimi, ordu quruculuğu prosesi də məlum siyasiideoloji prinsiplərə əsaslanırdı. Rəsmi Moskva milli respublikalarda, xüsusilə müsəlman dövlətlərində milli hərbi
kadrların hazırlanması yönündə cəhdləri, bir qayda olaraq, qısqanclıqla qarşılayır və buna mane olurdu. Müttəfiq
respublikalarda hərbi tədris məktəbləri əsasən Rusiya, Ukrayna və Belarusda fəaliyyət göstərirdi.
“Bunları görəndə, düşünürdüm ki, yaxşı, biz Sovet İttifaqının bərabərhüquqlu müttəfiq respublikasıyıq,
böyük səlahiyyətlərimiz var. Biz nə üçün ordudan təcrid olunuruq?” – Bu sözləri Heydər Əliyev 2003-cü il aprelin
21-də, Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbin 30 illik yubiley təntənəsində çıxış edərkən demişdi.
Ulu öndər 1973-cü ildə böyük səylər nəticəsində belə bir məktəbin yaradılmasına nail olmuşdu. Həmin
dövrdə Azərbaycan ildə təxminən 60 min gənci ordu sıralarına göndərirdi. Ancaq onların tam əksəriyyəti inşaat
batalyonlarında xidmət keçirdi. Hərbi hissələrdə azərbaycanlı zabitləri isə, necə deyərlər, barmaqla saymaq olardı.
Sovet rejiminin ən güclü vaxtlarında Azərbaycanda milli hərbi kadr hazırlığı üçün baza rolunu oynayacaq
məktəbin yaradılmasına rəsmi Moskva laqeyd yanaşa bilməzdi. Təsadüfi deyil ki, həmin dövrdə Bakıya təşrif
buyuran çeşidli komissiyalar Azərbaycanda belə bir hərbi məktəbə ehtiyac olmadığını “əsaslandırmağa”
çalışırdılar. Amma Heydər Əliyev bu cəhdlərin qarşısını qətiyyətlə almağı bacardı.
Həmin vaxtdan 20 il ötdü və Heydər Əliyevin yaratdığı hərbi məktəb müstəqil Azərbaycanda ordu
quruculuğu üçün əsas bazalardan birinə çevrildi. 70-ci illərdə həmin məktəbin müdavimləri olan zabitlər artıq
müstəqil Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrinin komandirləri, generallarıdır.
Beləliklə, Heydər Əliyev 1969-1982-ci illərdə Sovet İttifaqı çərçivəsində perspektiv müstəqil Azərbaycan
dövləti üçün xidmət edə biləcək bütün zəruri addımları atmağa nail oldu. 1991-ci ildə müstəqilliyini bəyan edən
Azərbaycan Respublikası, əslində, real suverenliyinə 1993-cü ilin ikinci yarısından sonra nail oldu. Həmin il
xalqın israrlı tələb və xahişindən sonra Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı baş verdi. Bununla da Azərbaycanda
milli intibah dövrünün ikinci mərhəsi (1993-2003-cü illər) başlandı. Bu dövr ulu öndərin təbirincə desək,
“müstəqilliyin əldə edilməsindən daha çətin olan onun qorunması və möhkəmləndirilməsi” ilə xarakterizə
olunurdu. Həmin dövrdə Rusiyanın siyasi-hərbi elitasında formalaşmış mövqeyə görə, ərazisindən hərbi bazaları
çıxarılan və birmənalı olaraq Qərbə inteqrasiya xəttini seçən Azərbaycan regionda Kremlin uzağagedən planları
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üçün birbaşa təhlükə mənbəyi rolunu oynayır. Həmin mərhələdə hakimiyyətdə olan AXC-Müsavat cütlüyünün
həyata keçirdiyi səbatsız daxili və onun davamı olan xarici siyasət kursu Rusiyanın Azərbaycana münasibətdə
məlum sərt mövqeyinin formalaşmasında az rol oynamadı.
Yeri gəlmişkən, burada bir həqiqəti də xüsusi olaraq qeyd edək ki, Azərbaycan xalqının ən ağır dərdi olan
Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı ulu öndər Heydər Əliyevin 1969-1982-ci illərdə həyata keçirdiyi siyasətin
nəticəsində bu dövrdə erməni millətçiləri bir dəfə də olsun ölkəmizə qarşı ərazi iddialarını açıq şəkildə dilə
gətirməyə cəsarət etmədilər və buna imkan verilmədi. Prezident İlham Əliyevin Sumqayıtın 70 illiyinə həsr
olunmuş tədbirdə qeyd etdiyi kimi, “1987-ci ildə Heydər Əliyev vəzifədən gedəndən sonra iki həftə keçməmiş
erməni millətçiləri Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan ayırıb Ermənistana vermək haqqında beynəlxalq və sovet
mətbuatında məsələ qaldırmışlar. Artıq Dağlıq Qarabağda separatçı meyillərə elə bil ki, yaşıl işıq yandırıldı.
Heydər Əliyev vəzifədən gedəndən 3 ay sonra Sumqayıt hadisələri baş vermişdir. Bu hadisələr də məkrli planın
tərkib hissəsi idi. Plan ondan ibarət idi ki, Heydər Əliyev hakimiyyətdən getsin. Çünki onun Siyasi Büronun üzvü
kimi fəaliyyəti erməni millətçilərə imkan vermirdi ki, məsələ qaldırsınlar”.
Bundan savayı, AXC-Müsavat cütlüyünün mövcud şəraitə adekvat olmayan məqamda “Cənubi
Azərbaycan” problemini qaldırması nəticəsində İranla da münasibətlər son dərəcə kəskinləşdi. Bu siyasətin
nəticəsində faktiki olaraq Azərbaycan həm şimaldan, həm də cənubdan ağır təzyiq altına düşdü. ABŞ Konqresi
isə Azərbaycanı dövlət səviyyəsində hər cür yardımdan məhrum edən “907-ci əlavə”ni qəbul etdi.
Bu şəraitdə dövlətçiliyimiz üçün ən təhlükəli proses separatizm və onun nəticəsində ərazi bütövlüyümüz
növbəti dəfə pozulmaq təhlükəsi ilə bağlı idi. Erməni işğalçılarının aramsız hücumları, cənubda “Talış Muğan
Respublikası”nın elan edilməsi, şimalda “Sadval” təşkilatının ərazi iddiaları və Gəncədə Surət Hüseynova məxsus
hərbi hissənin üsyan etməsi həmin dövrdə ölkəmizin dəhşətli siyasi kataklizmlər mərhələsində olduğunu bir daha
təsdiqləyir. Əslində, respublikamız real vətəndaş müharibəsi astanasında idi. Ölkədə hakimiyyətsizlik və xaos
hökm sürürdü.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü ildə xalqın tələbi və xahişi
ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra hədəfinə çevrildiyimiz bu ağır problemlər öz həllini tapmağa başladı. Lakin
bu prosesin özü də hamar yol ilə getmədi. 1994-cü ilin oktyabr və 1995-ci ilin mart aylarında Azərbaycanın
müstəqilliyini istəməyən xarici qüvvələrin himayəsi ilə respublikamızda dövlət çevrilişlərinə cəhdlər edildi.
Prezident Heydər Əliyevlə xalqın sarsılmaz birliyi bu sınaqlardan da uğurlu çıxışı təmin etdi. Zəmanəmizin dühası
olan Heydər Əliyev xalqımızın və dövlətçiliyimizin tarixində, əgər bir sözlə ifadə etmək mümkünsə, məhz
xilaskar missiyasını yerinə yetirdi.
Burada bir haşiyə çıxmaq istəyirik. Məlum olduğu kimi, 1997-ci ildə Prezident Heydər Əliyevin ABŞ-a ilk
rəsmi səfəri zamanı ona bu dövlətin ən məşhur 4 prezidentindən biri olan (C.Vaşinqton, T.Cefferson F.D.
Ruzveltlə birlikdə) Avraam Linkolnun büstü bağışlanmışdı. Bu, təsadüfi olmayıb, rəmzi mənası olan bir hadisə
idi. Prezident A.Linkoln ABŞ-ın bütövlüyünün qorunması naminə separatçı Cənub ştatları ilə mübarizə aparmalı
olmuş və nəticədə, ölkə miqyasında 600 mindən artıq itki verilməsinə baxmayaraq, dövlətçiliyin məhvinin
qarşısını ala bilmişdi. Amerikalılar indiyədək seçdikləri bütün prezidentlər içərisində yalnız 4-nə heykəl qoyublar.
Həmin prezidentlərdən biri də məhz A.Linkolndur. Zənnimizcə, amerikalıların Heydər Əliyevlə Avraam Linkoln
arasında paralel aparmalarının motivi gün kimi aydındır. Hər ikisi öz xalqları və dövlətlərinin xilaskarıdır.
Ümummilli lider Azərbaycanda demokratik inkişaf proseslərinin də əsasını qoydu. Ölkəmizdə şəxsiyyətin
azadlığı və toxunulmazlığı, habelə onların hüquqi müdafiəsi təmin edildi, çoxpartiyalı sistem üçün əsaslar
yaradıldı, siyasi plüralizm, vicdan və etiqad azadlığı, azlıqların hüquqları, qanun qarşısında bərabərlik təmin
edildi. Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarında əks olunan, onun ayrılmaz komponenti olan
təqsirsizlik prezumpsiyası təmin edildi. Bundan savayı, Konstitusiya Məhkəməsi, üçpilləli məhkəmə sistemi, yeni
məhkəmə korpusu yaradıldı, məhkəmələrin müstəqilliyi və prosedur qaydalarının şəffaflaşması təmin edildi, on
minlərlə insan əfv edildi və böyük sayda məhkum bağışlandı, mətbuatda senzura ləğv edildi, KİV-in azadlığı və
QHT-lərin sərbəst fəaliyyəti təmin edildi.
Bu prosesdə-demokratik dövlət quruculuğu istiqamətində ümummilli liderin miras qoyduğu irsin
öyrənilməsi, təbliği və tətbiqində Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, UNESKO-nun və
İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun xidmətləri
müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Başqa sözlə, ulu öndərin irsinin öyrənilməsi istiqamətində irimiqyaslı proqramların
həyata keçirilməsini dəstəkləmək, Azərbaycan xalqının rifahının yüksəldilməsinə yönəldilmiş təşəbbüsləri
himayə etmək, ölkədə elm, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə və idmanın inkişafını təmin edən layihələrə yardımçı
olmaq, milli-mənəvi dəyərlərə sadiq gənclərin yetişdirilməsinə və digər mühüm vəzifələrin yerinə yetirilməsinə
nail olmaq ölkənin birinci xanımının rəhbərlik etdiyi təşkilatın genişmiqyaslı fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərini
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təşkil edir və geniş ictimaiyyət tərəfindən olduqca yüksək dəyərləndirilir. Hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın
qazandığı ümumxalq sevgisinin kökündə dayanan əsas amil insanların inamını qazanması ilə bağlıdır. Mehriban
xanım Əliyeva 2018-ci ilin fevralın 28-də Rusiyanın nüfuzlu “Rossiya-24” kanalına müsahibəsində bu xüsusda
haqlı olaraq vurğulayır: “Üzərimə düşən məsuliyyət olduqca böyükdür. Mən Prezidentin etimadını
doğrultmalıyam və ən başlıcası isə inamı, ümidi olan insanların etimadını doğrultmalıyam.”
Azərbaycan xalqı qəlbində əbədi heykəlini qoyduğu ulu öndərin vəfatının 16-cı ildönümünü onun siyasi
xətti ətrafında daha sıx və monolit birlik nümayiş etdirərək anır. Eyni zamanda, xalqımız Heydər Əliyevin fiziki
itkisindən nə qədər çox kədərlənsə də, təskinliyini onda tapır ki, bu gün ulu öndərin şah əsəri olan müstəqil
Azərbaycan etibarlı əllərdədir, davamlı və dinamik inkişaf tempinə malikdir. Zəmanəmizin dühasından “Ona
özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm”, – qiymətini alan Prezident İlham Əliyev
Azərbaycanın bugünkü və gələcək inkişafının təminatçısıdır. O, Azərbaycanın çağdaş tarixinə yeni missiya ilə
daxil olmuşdur. Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan özünün milli dövlət quruculuğu və
idarəçiliyinin növbəti şərəfli mərhələsini yaşayır.
Sabitlik, təhlükəsizlik və inkişaf bu mərhələni tam xarakterizə edən ifadələrdir. Sözün həqiqi mənasında,
son 16 il ərzində ölkəmizdə sabitlik və əmin-amanlıq hökm sürmüşdür. Azərbaycan bu gün müsəlman dünyasında
bir sabitlik adası kimi məşhurdur. Təkcə sabitliyin olmaması kifayətdir ki, dövlət xaos və anarxiyaya yuvarlansın.
Qonşu regionlarda və dünyada baş verən qanlı münaqişələr, toqquşmalar, müharibələr, risqlər və təhdidlər
fonunda ökləmizdə həyat tərzinə çevrilmiş sabitlik mühiti bizim tarixi nailiyyətimiz və sərvətimizdir. Sabitliyimiz
təhlükəsizliymizi şərtləndirir. Sabitlik və təhlükəsizliyimizin təminatçısı Azərbaycan xalıqı və onun hakimiyyətlə
olan monolit birliyidir. Səfərbər olunmuş cəmiyyət və vətəndaş həmrəyliyidir. Bu birliyin kökündə dayanan əsas
amil xalqın öz Prezidentinə olan inamı, etimadı və etibarı ilə bağlıdır. Prezidentin xalqının sevgisini qazanmasını
şərtləndirən əsas amil isə, onun hər hansı beynəlxalq siyasi dairənin və ya dövlətin diqtəsi altında deyil, məhz öz
xalqının mənafeyindən irəli gələn bir siyasəti həyata keçirməsidir. Həmin siyasətin adına müstəqil siyasət deyirlər.
Bəli, Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev bütün dünyada müstəqil siyasət həyata keçirən lider kimi
tanınmış və nüfuz sahibi olmuşdur. Müstəqil siyasət həyata keçirmək çətin, mürəkkəb, lakin şərəfli fəaliyyətdir.
Dövlət başçısının özünün qeyd etdiyi kim, ən asan olan hər hansı bir böyük dövlətin qanadları altına sığınıb öz
siyasətini həyata keçirməkdir. Lakin bu siyasət heç bir halda hakimiyyətin mənbəyi olan xalqın milli mənafeyini
nəzərə ala bilməz. Prezident İlham Əliyev üçün hər şeydən ümdə olan məhz milli maraqlardır. Elə bu səbəbdən
dövlətimizin rəhbəri İlham Əliyev çətin, lakin şərəfli yolu seçmişdir. Bu yol bizə ulu öndər Heydər Əliyevdən
miras qalmışdır. Məhz bu yolla getdikdə xalq öz taleyinin sahibi olur. Məhz bu yol yeganə düzgün yoldur. Məhz
bu yolla Prezident İlham Əliyev Azərbaycanı uca zirvələrə aparır.
Dövlətin xarici siyasətinin onun daxili siyasətinin davamı olması da mütləq əksəriyyətin inandığı
həqiqətlərdəndir. Məsələyə bu prizmadan yanaşdıqda Prezident İlham Əliyevin 16 il ərzində həyata keçirdiyi
uğurlu daxili siyasət nəticə etibarilə Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə mövqelərinin möhkəmlənməsi mənafeyinə
xidmət göstərmişdir.
Xalq qəzeti.-2019.-8 dekabr.-№273.-S.3.
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Vətənini və xalqını sonsuz məhəbbətlə sevən dahi şəxsiyyət
Eynulla Mədətli,
AMEA Fəlsəfə İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, tarix elmləri doktoru
Ulu öndər Heydər Əliyevin parlaq şəxsiyyəti və müdrik dövlətçilik siyasəti, məharətli idarəetmə
təcrübəsi, zəngin siyasi irsi və gələcək nəsillərə ötürdüyü siyasətin varisliyi ənənəsi təkcə bizim ölkəmizdə
deyil, yaxın və uzaq xarici ölkələrdə də politoloji tədqiqatlar üçün aktual mövzulardandır. Dünyanın bir
sıra ölkələrində Heydər Əliyev barəsində kitablar, məqalələr nəşr edilmiş, sənədli filmlər çəkilmiş, ulu
öndərin xatirəsi əbədiləşdirilmiş, heykəlləri, büstləri qoyulmuş, adına küçələr, parklar, institutlar
verilmişdir. Heydər Əliyevin siyasi irsinə maraq illər keçdikcə daha da artmaqdadır. Xüsusilə də, türk
xalqları arasında Heydər Əliyevin şöhrəti, nüfuzu hər zaman diqqətçəkici olmuşdur və SSRİ hökumətinin
rəhbərliyindəki yüksək vəzifə məqamından daha çox əzəmətli və nüfuzedici şəxsiyyəti ilə o, bu xalq
ehtiramını qazanmışdı. 1990-cı illərin əvvəllərində dərin böhrana sürüklənmiş, parçalanma və
müstəqilliyin itirilməsinin astanasında olan, iqtisadi-siyasi və mənəvi çöküş mərhələsi keçirən bir ölkəni
üzləşdiyi fəlakətdən xilas edib, sabitlik və inkişaf yoluna yönəldən, öncə qonşular, ardından dünyanın
böyük gücləri ilə milli maraqlar zəminində münasibətlər quran Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyası,
həlledici anda xalqı birləşdirib öz ardınca apara bilmək qabiliyyəti bir sıra ölkələrin siyasətçiləri üçün əsl
ustad dərsləri oldu. Buna görə də Heydər Əliyev haqqında yazılan mötəbər əsərlər xarici ölkələrdə hər
zaman maraqla qarşılanmış, yüksək səviyyədə təqdim edilmişdir.
Biz bu məqalədə Beynəlxalq Türk Akademiyasının (Xalıkarası Türki Akademiyası) təşəbbüsü ilə
hazırlanmış və Qazaxıstanda nəfis şəkildə qazax dilində nəşr edilmiş “Elinə jol aşkan” (Elinə yol açan) kitabında
ulu öndərin zəngin və çoxcəhətli siyasi irsinə verilən yüksək qiymətdən söz açacağıq.
Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinə həsr edilmiş bu kitabın müəllifləri İ.Ağasıyev,
Q.Bordyuqov, A.Vlasov və A.Kasayevdir. Maraqlı illüstrasiyalar, fotoşəkillər, rəsmi sənədlərlə, Azərbaycan
mütəfəkkirlərindən gətirilən iqtibas və epiqraflarla müşayiət olunan bu kitaba Qazaxıstanın o zamankı prezidenti,
Elbası (Elin başı anlamında –E.M.) Nursultan Nazarbayev ön söz yazmışdır. Bu qısa, çox yığcam, ancaq dərin
məna tutumlu, səmimi, dostanə yazıda qazax xalqının böyük lideri Heydər Əliyevin uca şəxsiyyətinə, onun
şəxsində bütün Azərbaycan xalqına bəslədiyi səmimi hissləri ifadə etmişdir. Nursultan Nazarbayev qeyd edir ki,
müasir Azərbaycanın qurucusu, taleyüklü və çətin dövrdə ölkəsinə sədaqətlə xidmət edərək özündən sonra layiqli
iz buraxan görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin adı qardaş xalqların tarixində xüsusi yer tutur. Qazax xalqının
rəhbəri – Elbası yazır: “Mənim Heydər Əlirza oğlu ilə tanışlığım Sovet İttifaqı dövrünə təsadüf edib və müstəqillik
zamanı bizim əlaqələrimiz sədaqətli dostluq və qarşılıqlı hörmət müstəvisində daha da möhkəmlənib. Biz
ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişaf etdirilməsi, beynəlxalq arenada bir-birimizə qarşılıqlı dəstək verilməsi
və bir çox digər məsələlərlə bağlı fikirlərimizi bölüşürdük”.
Qeyd etmək lazımdır ki, iki xalqın böyük liderlərinin uzun illər davam edən bu nümunəvi dostluq və
əməkdaşlığı bu gün Azərbaycan Respublikası ilə Qazaxıstan arasında bərqərar olmuş etibarlı dostluq və strateji
tərəfdaşlığın əsas təməl daşı olmuşdur. Bu gün dünyanın bir sıra ölkələrində, xüsusilə Türkiyədə və digər türk
cümhuriyyətlərində Heydər Əliyevin xatirəsinin əziz tutulması və ehtiramla anılması heç də təsadüfi deyildir.
Nursultan Nazarbayev bu məsələyə də öz münasibətini bildirmiş və vurğulamışdır ki, Heydər Əliyevin
qardaş xalqlar arasında şəxsiyyətinin dahiliyini bu gün qohum-əqrəba xalqların maraqları naminə fəaliyyət
göstərən Türk Şurası, Türk Parlament Assambleyası, Beynəlxalq Türk Akademiyası kimi dövlətlərarası
təşkilatların Heydər Əlirza oğlunun ana yurdunda, Naxçıvan şəhərində təsis olunması bir daha təsdiqləyir. Bu
fikirlərində aydın görünür ki, qazax lideri Türk xalqlarının hazırkı iş birliyi və yaxınlaşmasında, bu
münasibətlərin institutlaşmasında keçən əsrin sonlarında Moskvadan müstəqil Azərbaycana qayıdan Heydər
Əliyevin hələ Naxçıvan Muxtar Respublikasına rəhbərlik etdiyi zamandan həyatının sonunadək necə əhəmiyyətli
rol oynadığını diqqətlə izləmişdir. Həqiqətən də, hələ Naxçıvanda ikən, 1992-ci ildə Türkiyə Cümhuriyyəti
rəhbərləri, yüksək vəzifəli şəxsləri, ictimai-siyasi xadimləri, elm və təhsil sahəsində görkəmli simaları ilə
müntəzəm təmasları, çoxəsrlik dövlətçilik təcrübəsinə malik, dünya siyasətində öz yeri və çəkisi olan Türkiyə ilə
qardaşlıq əlaqələrinin qurulması və etibarlı şəkildə inkişaf etdirilməsində Heydər Əliyevin müstəsna xidmətləri
var idi. Nursultan Nazarbayev ön sözün sonunda yazır: “Əminəm ki, Heydər Əliyevin parlaq obrazı, ölkəsinin
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rifahı naminə əvəzsiz xidmətləri, türkdilli ölkələr arasında əməkdaşlığın inkişafına verdiyi töhfələr qohum
xalqların yaddaşında həmişəlik həkk olunacaq”.
Burada ayrıca qeyd etməyi lazım bilirik ki, hörmətli Elbası da hazırkı şəraitdə türk xalqları arasında
mehriban qonşuluq, səmimi dostluq, etibarlı iş birliyi üçün öz səylərini əsirgəmir, ulu öndərin bu sahədəki
siyasətini ardıcıllıqla yerinə yetirən və daha da zənginləşdirən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevə hər zaman yüksək ehtiram və mənəvi dəstək nümayiş etdirir. Türk Şurasının VII Zirvə Görüşünə
Prezident İlham Əliyev tərəfindən Elbasının Qazaxıstanın keçmiş prezidenti və Qazax xalqının lideri olaraq dəvət
edilməsi də təsadüfi deyildir. Zirvə görüşündə Nursultan Nazarbayevin “Türk sözü, bu sözün hər bir hərfinin
mənim üçün xüsusi mənası var” ifadəsi ilə 27 il bundan əvvəl 1992-ci il oktyabrın 5-də ulu öndər Heydər
Əliyevin Türkiyədə təhsil almağa göndərilən 75 nəfər gənclə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində
keçirdiyi görüşdə dediyi sözlər necə də həmahəngdir. Heydər Əliyev xatırlatdı ki, o sovetlər zamanı Azərbaycana
rəhbərlik edərkən, 1976-cı ildən etibarən hər il böyük əksəriyyəti azərbaycanlılar olmaqla minlərlə gənci Sovet
İttifaqının təxminən 50 şəhərindəki ali məktəblərdə təhsil almağa göndərirdi. Ulu öndər deyirdi: “...Mən o dövrdə
gənclərimizin bir qisminin də Türkiyədə təhsil almasının çox həsrətində olmuşam. Çünki, Türkiyə ilə Azərbaycan
tarixən son dərəcə yaxın olublar. Bunu sübut etməyə ehtiyac yoxdur. Lakin o vaxtlar belə bir imkan yox idi”.
Tələbə gənclərə tarixi öyüdlərini verən, onlara yol göstərən Heydər Əliyev həmin görüşdə aşağıdakı
fikirləri ayrıca vurğulamışdı: “Bizim dilimiz birdir: Biz Naxçıvanda da türkük. Ancaq Türkiyənin türkcə dili var,
Azərbaycanda azərbaycanca türk dili var. Bunların müəyyən fərqləri var. Biz güman edirik ki, bizim gənclər orada
türk dilinə dərindən yiyələnəcəklər”.
Kitabın birinci fəslində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi və fəaliyyəti öz əksini tapmışdır. Burada
ulu öndərin Azərbaycanın zəngin dövlətçilik tarixinə, xüsusilə 1918-1920-ci illərdə fəaliyyət göstərmiş AXC
irsinə münasibəti ayrıca göstərilmişdir. Qeyd edilməlidir ki, siyasətdə varisliyin necə böyük əhəmiyyətə malik
olduğunu dəyərləndirən və bunu əməli fəaliyyətində, müstəqil Azərbaycanın dövlət quruculuğunda yaradıcılıqla
tətbiq edən ulu öndər 2003-cü il mayın 27-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin təşkilinin 85-ci ildönümü ilə
əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciətində demişdir: “Müsəlman Şərqində ilk demokratik respublika olan
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ölkəmizin çoxəsrlik sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni inkişafının,
xalqımızın milli oyanışı və dirçəlişi proseslərinin məntiqi nəticəsi kimi meydana çıxmışdır. Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti xalqımızın siyasi şüur səviyyəsinin, intellektual və mədəni potensialının, yüksək istedad və
qabiliyyətinin göstəricisi idi”.
İkinci fəsildə 1918-ci ilin yazında erməni daşnaklarının Azərbaycanın Zəngəzur bölgəsində xalqa divan
tutduğu, 115 kəndin dağıdılıb-talan edildiyi, əhalinin qaçqına çevrilib öz doğma yurdlarını tərk etməyə məcbur
edildiyi tarixi sənədlər və faktlarla təsvir edilir. Bu qaçqın ailələr sırasında doğma Comərdli kəndini tərk edən
Əliyevlər ailəsinin də Naxçıvana pənah gətirdiyi şərh edilir.
Qeyd etmək lazımdır ki, burada Heydər Əliyevin həyatının Naxçıvan dövrü daha çox onun özünün və ona
yaxın olan şəxslərin xatirələri əsasında maraqlı dildə şərh edilir, eyni zamanda, həmin illərdə Naxçıvanda elmiədəbi mühit dəyərləndirilir, bu bölgədə XIX əsrin 30-cu illərindən fəaliyyət göstərən rus-tatar məktəbindən,
həmçinin zaman-zaman burada yetişən mütəfəkkirlərdən, görkəmli şəxsiyyətlərdən, o cümlədən yerli yaradıcı
ziyalılardan rəğbətlə bəhs edilir.
Müəlliflər Heydər Əliyevin necə güclü iradəyə və qətiyyətə sahib olan bir gənc olduğunu, onun öz
məhəbbəti uğrunda mübarizə apardığını “Savaş və məhəbbətin sınağı” fəslində oxuculara təqdim edirlər. Burada
Heydər Əliyevin 1941-1945-ci illərdə Sovet qoşunlarının İranda yerləşdiyi, Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılığı ilə
Təbrizdə Azərbaycan Milli Hökumətinin qurulduğu zaman onun Naxçıvanda Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindəki
fəaliyyətlərinə toxunulmuş, bu mühüm sahədə onun həyat yolu 1969-cu ilədək ardıcıllıqla izlənmişdir.
Kitabın növbəti fəsli “Respublikaya xidmət” adlanır. Burada Heydər Əliyevin Azərbaycan Kommunist
Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Birinci katibi vəzifəsinə təyin edilməsi, 1969-cu ilin avqust plenumundan sonra
respublikanın iqtisadi, sosial, mədəni, mənəvi sahələrdə inkişafına Heydər Əliyevin rəhbərliyi, hətta SSRİ-nin
xarici siyasətinə aid olan məsələlərə belə cəlb edilməsi, sonra isə 1982-1987-ci illəri əhatə edən mürəkkəb Kreml
həyatı izlənmiş, onun xarizmatik bir siyasi lider olaraq ölkə həyatında və siyasətində oynadığı rol əksini tapmışdır.
Burada qeyd olunur ki, SSRİ-nin İraqla əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi məsələsi ortaya çıxanda bu ölkəyə
səfər edəcək Sovet lideri olaraq Heydər Əliyev seçildi. Kitabda Heydər Əliyevin bu səfəri ilə əlaqədar çox maraqlı
bir təfərrüat da yer almışdır. Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Birinci katibi Heydər
Əliyevin 2 avqust 1972-ci ildə Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinə ünvanladığı “Məxfi” qrifli 412 saylı
məktub belə adlanır. “Sovet – İraq siyasi və mədəni əlaqələrinin bundan sonra inkişafı və möhkəmləndirilməsinə
dair bir sıra təkliflər”. Burada qeyd olunur ki, 1971-ci ilin dekabrında İraqda Azərbaycan SSR-in timsalında İraq209
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Sovet dostluğu dekadası keçirildi. İraqdakı Sovet səfirinin məlumatına görə bu dekada İraqda böyük siyasi
hadisəyə çevrilmiş, Azərbaycan xalqının Sovet hakimiyyəti illərində qazandığı nailiyyətlərin böyük təbliğati
əhəmiyyətə malik olduğu vurğulanmışdır. Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Kreml
qarşısında SSRİ-nin, xüsusən Azərbaycan SSR-in nailiyyətlərinin İraqda təbliğinin genişləndirilməsi, o cümlədən
İraqın türkmən əhalisi arasında bu işlərin aparılmasını təklif etməsi diqqətçəkicidir. Bu sənəddə İraq gənclərinin,
o cümlədən türkmən gənclərinin Bakıda təhsilə cəlb edilməsi, mədəniyyət günləri çərçivəsində bundan sonra da
mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin, şair və yazıçıların, kino işçilərinin müntəzəm əlaqələr qurmasının
vacibliyinin təklif edilməsi onu göstərir ki, Azərbaycanın rəhbəri Heydər Əliyev mənsub olduğu xalqa, onun digər
qardaş türk xalqları ilə əlaqələrinə necə önəm verirdi.
Bu fəsildə həmçinin Heydər Əliyevin SSRİ-nin əksər Ümumittifaq əhəmiyyətli layihələrinə rəhbərlik
sahəsindəki genişmiqyaslı fəaliyyətinə yer ayrılmışdır. Baykal-Amur magistralına rəhbərlik, ölkənin digər
meqalayihələrinin reallaşmasında Heydər Əliyevin xidmətləri öz əksini tapmışdır. Kommunist Partiyası və Sovet
dövləti qarşısındakı xidmətlərinə görə SSRİ Ali Sovetinin Heydər Əliyevə iki dəfə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı
adı verməsi, Heydər Əliyevin ali təhsil, səhiyyə, mədəniyyət sahəsində gördüyü işlər, qazandığı ümumxalq
məhəbbəti burada əks olunmuşdur. Kitabda həyat yoldaşı görkəmli alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanı
vaxtsız itirən Heydər Əliyevə Sovet İttifaqı rəhbərliyinin ünvanladığı başsağlığı, həmçinin 21 oktyabr 1987-ci il
tarixində Heydər Əliyevin öz ərizəsi əsasında səhhəti ilə əlaqədar pensiyaya göndərilməsi və SSRİ Nazirlər
Sovetində Dövlət müşaviri təyin edilməsi haqqında sənədlərin verilməsi də diqqətçəkicidir. Kitabın “Birlik
meydanında”, “Ümumxalq liderinin qayıdışı”, “İrs və varislik” fəsilləri ulu öndərin Kremldən sonrakı həyat və
fəaliyyətini işıqlandırır. Sovet rejiminin Azərbaycana hərbi təcavüz etdiyi 20 yanvar 1990-cı il tarixindən sonra
onun böyük bir cəsarətlə xalqının dərdinə şərik çıxması və Azərbaycan xalqına qarşı qanlı cinayət törədən sovet
rejimini kəskin ittiham etməsi, Vətənə dönüşü, Naxçıvanda həyata keçirdiyi tarixi fəaliyyət, Azərbaycan
dövlətçiliyinin qorunması və inkişaf etdirilməsi sahəsində atdığı addımlar, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri kimi ağır blokada şəraitində olan bu qədim türk yurdunun qorunması sahəsində həyata keçirdiyi
tədbirlər, qonşu Türkiyə və İran respublikaları ilə yaratdığı yüksək münasibətlər ətraflı şərh edilmişdir. Qeyd
etmək lazımdır ki, bu zamanlar Naxçıvana Ermənistan tərəfindən həmlələr, silahlı basqınlar, yaşayış
məntəqələrinin atəşə tutulması, insanların girov götürülməsi kimi təcavüz halları davam edirdi, bəzi hallarda
bunların qarşısı alınsa da vəziyyət ağır olaraq qalmaqda idi. Bakı-Naxçıvan, Bakı-İrəvan qatarları tez-tez
dayandırılır, sərnişinlər girov vəziyyətinə düşürdü. Naxçıvan ərazisində də ermənilərin bu hərəkətlərinə adekvat
cavablar verilirdi. Ermənistana gedən qatarlar saxlananda isə Naxçıvana Moskvanın və Azərbaycan rəhbərliyinin
təzyiqləri güclənirdi. Belə bir şəraitdə, 22 iyul 1990-cı il tarixində ulu öndər Heydər Əliyev gözlənilmədən
Naxçıvana gəldi. Bu gəlişin əhalidə yaratdığı ümid işığını elə ilk gün on minlərlə adamın iştirak etdiyi izdihamlı
görüşdə müşahidə etmək olardı. Xalq öz sevimli rəhbərinə, uzun illər Azərbaycana uğurla və şərəflə xidmət etmiş,
SSRİ hökumətinin başında duranlardan biri olmuş Heydər Əliyevə tanrının göndərdiyi xilaskar kimi baxırdı.
Çox keçmədən Azərbaycan rəhbərliyinin və onun Naxçıvandakı funksionerlərinin təzyiqinə baxmayaraq
fərdi təqaüdçü, heç bir vəzifə və imtiyaza malik olmayan Heydər Əliyevi Naxçıvan seçiciləri həm Azərbaycan
Respublikası Ali Sovetinə, həm də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinə deputat seçərək böyük xilaskarlıq
missiyası üçün ona yol açdılar. Hələ sıravi deputat kimi Naxçıvandakı hadisə və prosesləri milli müstəqillik
yoluna istiqamətləndirən, bir sıra inqilabi dəyişikliklərə şəxsi töhfəsini verən Heydər Əliyevin Azərbaycan Ali
Sovetinin tribunasından erməni təcavüzü şəraitində bağışlanmaz passivlik və prinsipsizlik göstərən, hələ də
Moskvanın diqtəsilə öz xalqına münasibətdə xəyanətkarlıq edən respublika rəhbərliyini kəskin tənqid etməsi və
vəziyyətdən çıxış yolları göstərməsi xalqda bu inamı bir daha möhkəmlətmişdi ki, yalnız Heydər Əliyev xalqı bu
çıxılmaz vəziyyətdən qurtara bilər. Belə bir şəraitdə 3 sentyabr 1991-ci il tarixində Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Ali Məclisi deputatlarının hamısının yekdilliklə səs verməsi və Muxtar Respublika əhalisinin
dəfələrlə təkidli tələbi ilə Heydər Əliyev Muxtar Respublikanın Ali Məclisinə sədr seçildi. Həmin dövrdə
Naxçıvandakı ictimai-siyasi prosesləri izləyən və dərindən təhlil edən akademik İsa Həbibbəyli yazır: “Görkəmli
dövlət xadimi Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə Sədr vəzifəsinə seçilməsi geniş
mənada Azərbaycanda dövlət hakimiyyətinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilmiş
ümumrespublika əhəmiyyətli tarixi hadisədir. Azərbaycan xalqı Naxçıvan Muxtar Respublikasında ümummilli
vəzifələri qətiyyətlə həyata keçirən Heydər Əliyevin simasında ölkəmizin müstəqilliyinin qarantı olacaq qüdrətli
dövlət xadimini görür, ona böyük ümid və inam bəsləyirdi”.
Kitabda 1993 və 1998-ci illərdə xalqın böyük əksəriyyətinin səsini qazanan Heydər Əliyevin on illik
prezidentliyi dövründə Azərbaycanda etibarlı daxili sabitlik və təhükəsizliyin təmin edilməsi, tarazlı xarici siyasət
kursunun müəyyən edilməsi, ölkənin dayanıqlı inkişaf və demokratiya yoluna çıxarılması, bir sözlə, müstəqil
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dövlət quruculuğunun təmin edilməsi sahəsində həyata keçirdiyi məqsədyönlü tədbirlərə ətraflı yer ayrılmışdır.
Burada Azərbayan Prezidentinin ölkənin bütün gələcək inkişafını və eyni zamanda, beynəlxalq münasibətlər
sistemində layiqli yerini təmin edən xarici siyasət kursunun, uğurlu neft strategiyasının, xüsusilə Rusiya ilə,
aparıcı Qərb ölkələri ilə bərabər münasibətlərin qurulub inkişaf etdirilməsindəki əvəzsiz xidmətləri yüksək
dəyərləndirilmişdir. Müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin memarı kimi təqdim olunan Heydər Əliyevin siyasi
kursunun Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsi, siyasətdə varislik xəttinin Azərbaycanın
iqtisadi, siyasi, mədəni yüksəlişinə və çiçəklənməsinə gətirib çıxardığı hüsn-rəğbətlə vurğulanmışdır.
Kitabın sonuncu fəslində dünyanın görkəmli adamlarının, tanınmış ictimai-siyasi xadimlərinin ulu öndər
haqqındakı fikirləri, xatirələri sırasında akademik Ramiz Mehdiyevin, Zbiqnev Bjezinskinin, Şimon Peresin,
Eduard Şevardnadzenin, Leonid Kuçmanın, Yevgeni Primakovun və başqalarının dəyərli xatirələri və
dəyərləndirmələri yer almışdır. Burada onlardan yalnız bir örnək vermək istərdik. 1994-2005-ci illərdə
Ukraynanın prezidenti olmuş Leonid Kuçmanın ulu öndərlə bağlı çox geniş müsahibəsi verilmişdir. Leonid
Kuçmanın ulu öndəri müdrik və uzaqgörən dövlət adamı, güclü iradəyə və mətin xarakterə malik siyasətçi kimi,
etibarlı və diqqətli dost kimi anması diqqətçəkicidir. Qeyd etmək lazımdır ki, Leonid Kuçma Ukraynada Heydər
Əliyevə Yaroslav Mudrıy ordenini təqdim edərkən demişdi: “Müdriklik və şöhrət, – bu sözlər tam anlamında
Heydər Əliyevi təcəssüm etdirir. Siz bir Prezident kimi dövlətin siyasi və iqtisadi məsələlərini həll edərkən
zəkanızı nümayiş etdirirsiniz, öz fəaliyyətinizlə Azərbycanın şöhrətini bütün dünyaya, Avropaya, ən əsası isə
bütün Qafqaz regionuna yayırsınız”. Qazaxıstan lideri, Elbası Nursultan Nazarbayev də Heydər Əliyevi Vətənini
və xalqını sonsuz məhəbbətlə sevən bir şəxsiyyət kimi yüksək dəyərləndirərək yazmışdır: “O, həqiqətən də öz
ölkəsini sonsuz dərəcədə sevirdi və eyni zamanda, təbiətcə xüsusi insan idi”. Həqiqətən də, müstəqil
Azərbaycanda rəhbərliyə qayıdanda “Mən bundan sonrakı ömrümü Azərbaycana xidmət etməyə həsr edəcəyəm”
deyən ulu öndər mənalı və şərəfli həyatının sonunadək böyük Azərbaycan sevgisi ilə yaşadı, Vətəni sevməyin
və ona son nəfəsə kimi xidmət etməyin əsl nümunəsini göstərdi.
Xalq qəzeti.-2019.-5 dekabr.-№270.-S.7.

211

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Dünya miqyaslı fenomen şəxsiyyət
Vəli Albəndov,
“Qarabağ-E.R.” MMC-nin direktoru, respublikanın Əməkdar mühəndisi, YAP üzvü
Azərbaycan xalqının bəşəriyyətə bəxş etdiyi ən görkəmli şəxsiyyətlərdən biri, qüdrətli dövlət xadimi, dünya
şöhrətli siyasətçi Heydər Əlirza oğlu Əliyev müasir tariximizin parlaq səhifələrini yazmış, ölkəmizin inkişaf
salnaməsində dərin iz qoyaraq sözün həqiqi mənasında ölkəmizin müstəqilliyinin bərpasının və strateji
hədəflərinin banisi olmuşdur. Bu böyük şəxsiyyət bütün dövrlərdə titanik zəhməti, tükənməz enerjisi, işıqlı zəkası
və qətiyyətli iradəsi ilə xalqının, vətəninin, dövlətinin xidmətində dayanıb. Ümummilli lider Heydər Əliyevin
Azərbaycanda hakimiyyətə qayıdışı ilə çağdaş tariximizdə keyfiyyətcə yeni dövrün, müstəqil dövlət quruculuğuna
doğru aparan böyük yolun başlanğıcı qoyuldu.
Prezidentliyi dövründə Heydər Əliyev respublikada pozitiv radikal islahatlar apardı və iqtisadiyyatı çökmüş
ölkənin xarabalıqlarında dirçəltdiyi və inkişaf etdirdiyi qüdrətli dövləti millətinə bəxş etdi. Onun çoxşaxəli
siyasəti ölkəyə tərəqqi və sabitlik gətirən dövlət strategiyasına çevrildi. Azərbaycanda siyasi sabitlik yaratmaqla
yanaşı, Heydər Əliyev ölkənin iqtisadi müstəqilliyinin də əsasını qoydu. O, istehsal sahələrinin bərpası, habelə
maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və xarici sərmayələrin cəlb olunması üzrə antiböhran proqramını işləyib
hazırladı.
1994-cü il sentyabrın 20-də Bakıda “Əsrin müqaviləsi” - əcnəbi neft şirkətləri ilə hasilatın pay bölgüsünə
dair analoqu olmayan çoxmilyardlıq saziş imzalandı. Bu, keçmiş Sovet İttifaqı məkanında bu cür ilk və ən iri
kontrakt idi. “Əsrin müqaviləsi” Azərbaycan üçün həyati əhəmiyyətə malik olub, eyni zamanda, ölkədə daxili
sabitliyin bərqərar olmasında və xarici siyasətdə uğurlar qazanılmasında da həlledici rol oynayıb. Kontraktın
imzalanması mərasimində Heydər Əliyev bəyan edib: “Bu müqavilənin hazırlanmasında və imzalanmasında
iştirak etdiyim üçün özümü çox xoşbəxt hesab edirəm. Üzərimə götürdüyüm məsuliyyəti yaxşı dərk edirəm və
ümidvaram ki, gələcək nəsillər bu gün burada baş verən tarixi hadisəni layiqincə qiymətləndirəcək”. Bu layihənin
təşəbbüskarı olan Heydər Əliyev Azərbaycana böyük məbləğlərdə Qərb sərmayəsi cəlb etdi və bunun nəticəsində
yeni iş yerləri açıldı, bir neçə yatağın inkişafına nail olundu. Heydər Əliyev siyasəti Azərbaycanın postsovet
məkanında ən yüksək səviyyədə görünməmiş iqtisadi inkişafını təmin etdi.
Həyata keçirilən sistemli tədbirlər nəticəsində ölkəmizdə siyasi və makroiqtisadi sabitliyə nail olunmuş,
iqtisadi inkişafın lokomotivi olan sahibkarlar sinfinin formalaşması üçün real hüquqi baza yaradılmış, dövlət
tərəfindən özəl sektora hərtərəfli dəstək göstərilməsi tədbirlərinin həyata keçirilməsinə başlanmışdı. Ulu öndərin
müəyyən etdiyi və onun rəhbərliyi ilə uğurla həyata keçirilən iqtisadi inkişafın əsasını təşkil edən sahibkarlığın
inkişafı strategiyası özəl bölmənin inkişafına yönəlmiş tədbirlərin sistemliliyi, dövlət tənzimlənməsinin
liberallaşdırılması, dövlət-sahibkar münasibətlərinin institusionallaşdırılması ilə xarakterizə edilir. “Sahibkarlığın
inkişaf etdirilməsi, sərbəst iqtisadiyyata yol verilməsi, bazar iqtisadiyyatının yaradılması bizim strateji
yolumuzdur, - deyən Heydər Əliyev ölkənin gələcək iqtisadi inkişafının məhz özəl sektorla bağlı olduğunu
vurğulayırdı. Qəbul edilmiş Dövlət proqramlarının bu sahənin inkişafında xüsusi rolu oldu, kiçik və orta
sahibkarlığın inkişafını iqtisadi siyasətin prioritet istiqamətlərindən birinə çevirdi.
Azərbaycan tarixinin ən mükəmməl şəxsiyyəti olduğunu ali məramı və misilsiz xidmətləri ilə sübut etmiş
Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyəti, əsasən, XX əsrin ikinci yarısı ilə bağlıdır. Bütövlükdə bu dövr bəşər tarixində
bir çox təlatümlü hadisələrin baş verdiyi, iki dünya müharibəsinin od ələdiyi, çoxsaylı milli dövlətlərin meydana
gəldiyi, siyasi və iqtisadi böhranların qaçılmaz olduğu və eyni zamanda, dünya inkişafına təkan verən proseslərin
yaşandığı qlobal ziddiyyətlərlə dolu dramatik yüzillik kimi səciyyələndirilir. Baş verən bütün bu proseslər
dünyanın bugünkü mənzərəsini ərsəyə gətirməklə yanaşı, həm də siyasətdə aparıcı şəxsiyyətlərin dövlətlərin və
bütövlükdə, bəşəriyyətin taleyində nə qədər önəmli rol oynadığını göstərdi. Bəşəriyyət məhz tarixi şəxsiyyətlərin
sayəsində ziddiyyətli, odlu-alovlu dünyadan sabit və dayanıqlı dünyaya keçid aldı. XX əsrin tarixi məhz
şəxsiyyətlərin tarixdəki rolu baxımından ibrətamiz bir dövr oldu. Bu tarixi Mustafa Kamal Atatürksüz, Çörçilsiz,
De-Qollsuz, Kennedisiz, Mandelasız və eləcə də Heydər Əliyevsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Tarixi sınaqlar
qarşısında öz xalqlarını məhv olmaq təhlükəsindən böyük siyasi məharət hesabına çıxarmağa nail olmuş bu tarixi
şəxsiyyətlər XX əsrin müxtəlif dövrlərində təkcə öz ölkələrinin deyil, həm də regionun və bu regionda yaşayan
xalqların tarixində dönüş yaratmağa nail olmuşlar.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev demişdir: “Heydər Əliyev dahi şəxsiyyətdir,
böyük liderdir, uzaqgörən, cəsarətli siyasi xadimdir. O, bütün dövrlərdə Azərbaycan xalqına sədaqətlə xidmət
212

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

edirdi, xalq üçün yaşayırdı, yaradırdı. Heydər Əliyev Azərbaycana iki dəfə rəhbərlik etmişdir. Hər iki dəfə
Azərbaycanı tənəzzüldən, böhrandan çıxarıb inkişaf yoluna qoymuşdur. Bu, onu göstərir ki, ictimai-siyasi
quruluşdan asılı olmayaraq, Heydər Əliyev həmişə ən düzgün siyasət aparmış, Azərbaycan xalqının maraqlarını
müdafiə və təmin etmişdir”.
Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan isə ulu öndər haqqında fikirlərini belə
bildirmişdir: “Heydər Əliyev Azərbaycanın xoşbəxtliyi və firavanlığı, bölgədə və dünyada sülh naminə göstərdiyi
fövqəladə xidmətlərlə türk və dünya tarixində şərəfli yer tutmuş dur”.
Müasir dünya tarixində yaradıcı iz qoymuş tarixi şəxsiyyətlərlə ortaq məziyyətlər daşıdığı və bəzi hallarda
isə həmin siyasi xadimləri belə üstələyən keyfiyyətlərə malik olduğu üçün Heydər Əliyev dünya miqyaslı
fenomenal şəxsiyyətdir, Azərbaycan xalqının hər zaman fəxr edəcəyi və həyat yolundan ibrət götürəcəyi böyük
bir mütəfəkkirdir. Bütün oxşarlıqlarla yanaşı, Heydər Əliyev şəxsiyyətinin özünəməxsusluğu da xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. O, bir çox siyasətçi müasirlərindən fərqli olaraq təkcə öz dövrünün deyil, daha geniş zaman çərçivəsində
baş verən ictimai-siyasi proseslərin axarını müəyyən edə bilən güclü siyasi iradə sahibi, yeni dünya tarixinin
rasional siyasətçisi, uzaqgörən bir dövlət xadimidir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının rifahını, milli dövlətçiliyimizin daha da güclənməsini
hər şeydən üstün tutan vətənpərvər lider idi. Xüsusilə ömrünün son on ilində ulu öndərin fəaliyyəti hətta bir insan
ömrünə sığmayacaq qədər zəngin oldu. Xarici ölkələrə etdiyi davamlı səfərlərlə, daxili və xarici siyasətimizin
dayaqlarını yaratmaqla, ümumən, bütün ölkənin yenidən qurulmasına rəhbərlik etməklə, Heydər Əliyev Yeni
Azərbaycanın əsasını qoydu.
İstənilən xarakterli böhrandan sabitliyə keçidin uzunmüddətli və ağrılı proses olduğu şübhəsizdir. Heydər
Əliyevin siyasi dühasının böyüklüyü isə onda idi ki, uzaqgörən siyasi gedişləri ilə bugünkü sürətli inkişafımızın
kökündə dayanan sabitliyi qısa zaman kəsiyində bərqərar etməyə nail oldu. Gərgin iş rejiminin səhhətində
problemlər yaratmasına baxmayaraq, Azərbaycan uğrunda yorulmaz fəaliyyətini bir an belə dayandırmadı. Yalnız
Heydər Əliyevin güclü qətiyyəti, ölkəmizin maraqlarına xələl gətirə biləcək məsələlərdə tutduğu prinsipial
mövqeyi Azərbaycana beynəlxalq miqyasda yanaşmanı dəyişdi. Məhz onun yorulmaz səyləri nəticəsində
Azərbaycan konservativ, tipik postsovet ölkəsi kimi deyil, beynəlxalq və regional müstəvidə sabit və davamlı
inkişaf vəd edən bərabərhüquqlu tərəfdaş kimi tanınmağa başladı.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, dünya səviyyəli siyasi xadim Heydər Əliyev çoxəsrlik dövlətçilik
tariximizdə yeni parlaq səhifə açan bənzərsiz şəxsiyyətdir. Tarixin yaddaşında əbədi iz qoymaq hər insana nəsib
olmayan böyük xoşbəxtlikdir. Bu yalnız Heydər Əliyev kimi dahi şəxsiyyətlərin qismətinə düşən müstəsna taledir.
Bütün həyatını xalqının xoşbəxt gələcəyinə, qüdrətli Azərbaycan dövlətinin yaradılmasına və inkişafına həsr
etmiş bu dahi şəxsiyyətin Vətən və xalq qarşısındakı xidmətləri misilsizdir. Azərbaycanda müstəqil dövlət
təsisatlarının qurulması, beynəlxalq normalara söykənən demokratik, hüquqi dövlətin yaranması, milli, mənəvi
və əxlaqi dəyərlərimizin qorunub saxlanması, bu dəyərlərin ümumbəşəri ideyalarla daha da zənginləşdirilməsi,
ilk milli Konstitusiyamızın qəbul edilməsi, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşdırılması və yeni iqtisadi kursun
müəyyənləşdirilməsi prosesinin müvəffəqiyyətli həlli məhz ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin xidmətləridir.
Təsadüfi deyil ki, ulu öndərimizin fəaliyyəti öz miqyası və əhəmiyyəti etibarilə Azərbaycanın hüdudlarından çoxçox kənara çıxıb. Ən nüfuzlu dövlət başçıları, politoloqlar tərəfindən dəfələrlə bəyan edildiyi kimi, Azərbaycan
və böyük türk dünyasının dahi oğlu Heydər Əliyev zəmanəmizin ən yüksək zirvəsində duran tanınmış siyasi
xadimlər sırasında öz layiqli yerini tutub. Xalqımızın yaddaşında yaradıcı, qurucu və xilaskar obrazını daim
yaşadıb, qəlblərdə özünə əbədi məhəbbət qazanıb. Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi ötən əsrin 7080-ci illəri yaddaşlarda təkcə iqtisadi yüksəliş, təsərrüfatın bütün sahələrinin inkişafı dövrü kimi deyil, həm də
elmin, təhsilin, mədəniyyətin misilsiz tərəqqisi illəri kimi qalıb. Məhz həmin dövrdə gələcək müstəqilliyimizin
təməl daşları qoyulub, iqtisadi, sosial və mədəni potensialı formalaşıb. 1969-1982-ci illərdə həyatımızın bütün
sahələrində islahatlar aparılmış və köklü dəyişikliklər baş vermişdir. Bu nəhəng proses öz miqyasına görə
Azərbaycanın quruculuq salnaməsində ən dolğun səhifələri təşkil edir.
1969-cu ildən başlayaraq, respublikada tikinti kompleksinin inkişafına xüsusi qayğı göstərilmiş, mövcud
istehsal potensialından daha səmərəli istifadəyə başlanmışdır. 1969-1982-ci illərdə ölkə iqtisadiyyatının inkişafında, xüsusilə qeyri-neft sahəsində mühüm əhəmiyyəti olan 170-dən çox sənaye müəssisəsi tikilib istifadəyə
verilmiş, mövcud müəssisələr yenidən qurulmuş, genişləndirilmiş və yeni istehsal sahələri istismara verilmişdir.
İrimiqyaslı tikinti proqramının həyata keçirilməsi üçün böyük məbləğdə kapital qoyuluşu cəlb edilmiş, 19691982-ci illərdə iqtisadiyyatın inkişafına 1920-1968-ci illər ərzində istifadə edilmiş kapital qoyuluşundan 4,5 dəfə
çox vəsait yönəldilmişdir.
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Müasir Azərbaycanın ötən əsrin son onilliyində yenidən qazandığı dövlət müstəqilliyi və tarix baxımından
elə də böyük olmayan zaman kəsiyində yüksək templər üzərində qurulmuş inkişafı da məhz ümummilli lider
Heydər Əliyevin adı ilə bilavasitə bağlı olmuşdur. Hadisələrin gedişini ən azı bir neçə il qabaqlamaq, onları böyük
məharətlə idarə etmək və milli maraqlar çərçivəsində inkişafa uyğunlaşdırmaq, dövrün çağırışlarına adekvat
reaksiya vermək və digər fenomenal qabiliyyətləri sayəsində ulu öndər həm də müasir Azərbaycanın dünya
siyasətində layiqli yer tutması üçün fundamental əsaslar yaratmışdır.
Ulu öndərin əzmkar fəaliyyəti nəticəsində suveren Azərbaycanın hərtərəfli tərəqqisinin əsası qoyulmuş,
ölkəmiz istər siyasi, istər iqtisadi, istər mədəni, istərsə də digər vacib sahələrdə özünün yeni intibah mərhələsinə
daxil olmuşdur. Heydər Əliyevin məqsədyönlü, konkret hədəflərə hesablanmış siyasəti nəticəsində iqtisadiyyatda
mühüm islahatlar aparılmasında atılan ardıcıl, sistemli addımlar və çoxşaxəli fəaliyyət proqramları yeni şəraitdə
sözügedən sferada inkişafı sürətli hala gətirməyə, bazar münasibətlərinin təşəkkülü üçün zəruri hesab edilən ilkin
şərtlərin yaradılmasına imkan vermişdir.
Ümummilli liderin həyata keçirdiyi məqsədyönlü siyasət sayəsində bazar iqtisadiyyatına uyğun
qanunvericiliyin, büdcə, vergi, bank sistemlərinin formalaşdırılması, aqrar islahatların həyata keçirilməsi, dövlət
əmlakının özəlləşdirilməsi ölkəmizin qədəm qoyduğu yeni ictimai-iqtisadi formasiyanın əsas atributlarından
sayılan sahibkarlıq sinfinin formalaşmasında müstəsna əhəmiyyət kəsb etmişdir. Nəticə etibarilə özəl sektorun
ölkənin sosial-iqtisadi tərəqqisində və Ümumi Daxili Məhsulun istehsalında xüsusi çəkisi artan xətt üzrə inkişaf
etməyə başlamış, planlı təsərrüfat sistemindən sərbəst bazar münasibətlərinə əsaslanan sosial istiqamətli iqtisadi
formasiyaya keçidin möhkəm bazisi yaradılmışdır. Bütün bunlar ona gətirib çıxarmışdır ki, ölkəmizdə aparılan
müstəqil dövlət quruculuğu prosesində iqtisadi islahatların və inkişafın mahiyyət etibarilə yeni bir modeli Azərbaycan modeli formalaşmışdır. Ulu öndərin müəyyən etdiyi strategiyanı ötən müddətdə uğurla həyata keçirən
və yeni dövrün ruhuna uyğun zənginləşdirən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərlik fəaliyyətini
diqqətlə nəzərdən keçirdikdə, onun xalqına, dövlətinə necə qəlbən bağlı lider olduğu bir daha təsdiqini tapır.
Dövlət başçısının idarəçilik keyfiyyətlərindən ən mühümü, şübhəsiz, uzun illər boyu zərrə-zərrə formalaşaraq
sabitləşmiş milli dövlətçilik ənənələrinə sadiqlikdir. Ölkədə həyata keçirilən effektiv iqtisadi islahatlar kursunu
uğurla davam etdirərək dövrün tələblərinə uyğun yeni çalarlarla zənginləşdirən dövlət başçısı cənab İlham Əliyev
xalq qarşısında verdiyi bütün vədləri ardıcıl və sistemli surətdə yerinə yetirmişdir.
Azərbaycanın sosial-iqtisadi yüksəlişi bu gün, ilk növbədə, insanların gündəlik həyatında özünü qabarıq
büruzə verir. Azərbaycan Prezidenti yürütdüyü siyasətin məqsədyönlülüyü, ardıcıllığı, obyektiv gerçəkliyə
adekvatlığı, bu siyasətin ölkənin milli mənafelərini əks etdirməsi respublikanın hər bir vətəndaşında gələcəyə
böyük inam və əminlik yaradır. Prezident İlham Əliyev qısa dövr ərzində imzaladığı məqsədyönlü fərman və
sərəncamlarla, qəbul etdiyi praqmatik göstəriş və tapşırıqlarıyla, habelə obyektiv reallıqdan irəli gələn addımları
ilə ölkəmizin dinamik yüksəlişini təmin etmiş, dövrün tələbi kimi qarşıda duran vəzifələri düzgün
müəyyənləşdirmiş, həyata keçirdiyi islahatlarla inkişaf mexanizminin daha da çevikliyinə, işləkliyinə nail
olmuşdur. “Mən bütün Azərbaycan xalqının, hər bir Azərbaycan vətəndaşının Prezidentiyəm. Mənim borcumdur
ki, imkan daxilində hər bir vətəndaş inkişafa, yaxşılığa doğru irəliləyişi görsün və onu hiss eləsin...” - deyən cənab
İlham Əliyev ulu öndərin dövlətçilik irsinə sədaqətini bir daha nümayiş etdirir. Prezident İlham Əliyevin ötən
illərdə ölkədə apardığı genişmiqyaslı islahatlar, respublikamızı bölgədə və bütövlükdə Avrasiya məkanında
nüfuzlu dövlətə çevirməsi həm daxildə, həm də xaricdə ciddi siyasi dəstək almasına zəmin yaradıb.
Bir vaxtlar qeyri-mümkün kimi görünən transmilli layihələrin real həyata vəsiqə alması, paytaxt və
regionlarımızın sürətlə abadlaşması, insanların yaşayış səviyyəsinin ildən-ilə yaxşılaşdırılması məhz bu zaman
kəsiyində reallaşıb.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin keçdiyi sınaqlar, dövlətçiliyimizin ən ağır günlərində Heydər Əliyevin
göstərdiyi qətiyyət bu sözlərdəki gerçəkliyi dəfələrlə təsdiqləyib. Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan üçün
gördüyü işləri sadalamaqla bitib-tükənən deyil. Dahi şəxsiyyət bu gün sıralarımızda olmasa da, onun möhtəşəm
işləri, əməlləri, misilsiz xidmətləri hamımıza bəllidir və gözümüz önündədir. Heydər Əliyev fövqəlbəşər bir düha
kimi xalqın əbədi məhəbbətini qazandı. Milyonlarla insanın ümid çırağına çevrilərək qəlblərdə əbədi yaşamaq
heç də bütün rəhbərlərə, liderlərə nəsib olmur. Hələ sağlığında canlı əfsanəyə çevrilmiş Heydər Əliyev ürəklərdə
özünə heykəl ucaldıb. Onun parlaq ideyaları hələ uzun illər boyu gələcəyə gedən yollarımızı işıqlandıracaqdır.
Bütün ömrünü xalqımızın tərəqqisinə və firavanlığına həsr etmiş ulu öndərin həyat və fəaliyyəti bizim üçün
örnəkdir, güc mənbəyidir. Bugünkü Azərbaycanın sürətli inkişafının təməli məhz Heydər Əliyev tərəfindən
yaradılıb. Bu siyasi kursa Azərbaycanda alternativ yoxdur. Xalqımız xoşbəxtdir ki, ümummilli liderimizin siyasi
kursu bu gün onun layiqli siyasi varisi, Azərbaycan Prezidenti cənab ilham Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilir. İnanırıq ki, dövlətimiz ulu öndərimizin dühasından bəhrələnən, onun siyasi kursunun ən ləyaqətli
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davamçısı cənab İlham Əliyevin dövlətçilik bacarığı və müdrik rəhbərlik qabiliyyəti sayəsində daha da inkişaf
edəcək, müstəqilliyini daha da möhkəmləndirəcəkdir.
Hazırda respublikamızın ictimai, siyasi, iqtisadi, mədəni və ideoloji həyatının bütün istiqamətlərində
olduğu kimi, aqrar sektorda da ulu öndərimiz Heydər Əliyevin siyasi kursu uğurla davam etdirilməkdədir. Bu
ardıcıllıq və prinsipiallıq Azərbaycan Respublikasının dinamik inkişafının əsasıdır.
Respublika.-2019.-4 dekabr.-№268.-S.4.
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Zaman xalqın müdrik seçiminin düzgünlüyünü dönə-dönə təsdiqləyib
İsmayıl Hacıyev,
AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik
Müstəqilliyimizin tarixində 1993-cü il müstəsna əhəmiyyətə malikdir. O zaman, mürəkkəb durumda
xalqımız çox müdrik və tarixi bir seçim etmiş, Heydər Əliyevi ölkənin Prezidenti seçmişdir. Böyük nüfuza
və şöhrətə malik olan bu siyasi xadim Azərbaycanda inkişafın təməlini qoymuş, bir sıra mühüm siyasi və
iqtisadi islahatlara başlanmışdır.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Azərbaycanın müasir tarixində elə günlər var ki, ölkənin və xalqın gələcək taleyinin müəyyən edilməsində
önəmli rolu ilə xüsusi seçilir. Belə əlamətdar və tarixi günlərdən biri də 3 oktyabr 1993-cü ildə keçirilmiş prezident
seçkiləridir. Məhz həmin gün ümummilli lider Heydər Əliyev xalqın mütləq əksəriyyətinin səsini qazanaraq
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildi. Bir həftə sonra xalq qarşısında Konstitusiya və müqəddəs
kitabımız “Quran”a əl basaraq təntənəli surətdə and içən ulu öndər müstəqil dövlətimizin başçısı kimi tarixi
xilaskarlıq və quruculuq missiyasını daha geniş səlahiyyətlə davam etdirməyə başladı.
Bu doğru və ədalətli seçimdən sonra xalq ölkənin taleyinin ən mötəbər əllərdə olduğunu yəqin etdi, onun
gələcəyə olan ümidləri artdı. Buna qədər xalqımız dalbadal çətin vəziyyətlərə düşmüş, dərin sarsıntı və
məhrumiyyətlərə məruz qalmışdı. Səriştəsiz və naşı başçıların xəyanətkarlığı ucbatından respublikamızda hökm
sürən xaos, anarxiya dövlət müstəqilliyinin ilk aylarında və illərində daha da dərinləşmiş, nəhayət, silahlı
qarşıdurmaya çevrilmişdi. AXC–Müsavat hakimiyyətinin məsuliyyətsizliyindən və bacarıqsızlığından irəli gələn
siyasi və hərbi böhran şəraitində müstəqil respublikamız məhvolma təhlükəsi ilə üzləşmişdi.
Düşmən təcavüzünə məruz qalan ölkənin daxilində vətəndaş müharibəsi alovlanırdı. Qardaş-qardaşa qarşı
çıxmışdı. Hakimiyyətdə olan AXC–Müsavat rəhbərləri isə xalqı və müstəqilliyimizi düçar etdikləri təhlükələrdən
xilas etmək əvəzinə, başçılarını itirib xalqın hiddəti qarşısında vəzifələrdən istefa verirdilər. Belə bir çətin və ağır
məqamda xalq bir daha müdriklik göstərərək yeganə xilaskarına– ümummilli lider, dünya şöhrətli siyasət və
dövlət xadimi Heydər Əliyevə müraciət etdi. Bu dövrdə yaranmış vəziyyəti hansı formada araşdırsaq görərik ki,
bu son dərəcə düzgün və yeganə ağıllı qərar idi. Çünki ikinci bir şəxs yox idi ki, Azərbaycanı qarşılaşdığı
fəlakətlərdən xilas edə bilsin.
Ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı və iyunun 15-də Ali Sovetə sədr seçilməsi xalqımızın
tarixində yeni eranın təməli olmaqla, Qurtuluş məqamına və sonrakı illərdə, haqlı olaraq, ölkəmizdə Qurtuluş
bayramına çevrildi. Təxirəsalınmaz tədbirlərlə böhranı ram edən, xalqın arzu və etimadı ilə 3 ay sonra Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti seçilən ulu öndərimiz 1993-cü ilin 10 oktyabrında dövlət və xalq qarşısında sədaqət
andı içərək Azərbaycanı dəhşətli bəlalardan, faciələrdən hifz etdi, ölkəmizi sabitlik, iqtisadi inkişaf və tərəqqi
yoluna çıxardı, Vətənə həqiqi övladlıq borcunun əyani nümunəsini göstərdi.
Siyasi baxışlarından və dünyagörüşündən asılı olmayaraq hər bir Azərbaycan vətəndaşı başa düşür ki, əgər
o zaman ümummilli lider Heydər Əliyev xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə gəlməsəydi, Azərbaycan xalqının
taleyi fəlakətli olacaqdı. Məhz ulu öndərin şəxsiyyəti, yüksək səviyyəli idarəçilik bacarığı, qətiyyəti və xarizması
respublikada yaranmış ağır böhranın tamamilə aradan qaldırılmasına imkan verdi. Elə bunun nəticəsi idi ki, ulu
öndər 1998-ci ildə yenidən müstəqil Azərbaycanın Prezidenti seçildi.
Prezident İlham Əliyev ümummilli lider Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycan dövlətinin başçısı
seçilməsinin tarixi-siyasi əhəmiyyətini qeyd edərək demişdir: “Müstəqilliyimizin tarixində 1993-cü il müstəsna
əhəmiyyətə malikdir. O zaman, mürəkkəb durumda xalqımız çox müdrik və tarixi bir seçim etmiş, Heydər Əliyevi
ölkənin Prezidenti seçmişdir. Böyük nüfuza və şöhrətə malik olan bu siyasi xadim Azərbaycanda inkişafın
təməlini qoymuş, bir sıra mühüm siyasi və iqtisadi islahatlara başlanmışdır”.
Qüdrətli dövlət xadimi Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik etdiyi sonrakı 10
ildə (1993--2003) gördüyü misilsiz işlər respublikamızı çox qısa müddətdə iqtisadi və siyasi böhrandan xilas etdi,
Azərbaycanı beynəlxalq arenada böyük nüfuza və söz sahibinə çevirdi. Ulu öndər respublikamızın üzləşdiyi
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problemləri, qarşılaşdığı çətinlikləri, daxili və xarici vəziyyətinin ağırlığını və bunlardan çıxış yollarını çox yaxşı
bilirdi.
Həqiqi xalq lideri Azərbaycanı düşdüyü vəziyyətdən xilas etmək üçün məhz xalqımızın müdrikliyinə və
onun öz rəhbərinə bəsləndiyi inam və ümidlərə arxalanırdı. Andiçmə mərasimindəki parlaq nitqində ulu öndər
Heydər Əliyev bu həqiqəti belə dəyərləndirmişdi: “Belə bir yüksək məsuliyyətli vəzifəni öz üzərimə götürərkən,
birinci növbədə, Azərbaycan xalqının zəkasına, müdrikliyinə, qüdrətinə güvənirəm, arxalanıram. Azərbaycan
xalqının mənə bəslədiyi ümidlər məni bu vəzifəni üzərimə götürməyə məcbur edibdir. Əmin etmək istəyirəm ki,
bu ümidləri doğrultmaq üçün əlimdən gələni əsirgəməyəcəyəm”.
Ümummilli liderin qarşıya qoyduğu ümdə vəzifələrdən biri də milli dövlət quruculuğunu həyata keçirmək
idi. Bunun üçün Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik bərpa edilməli idi. Ulu öndər bu istiqamətdə əsaslı tədbirlər
hazırlayıb həyata keçirdi. Cənub bölgəsində baş verən hadisələrin, dövlət çevrilişlərinin qarşısı qətiyyətlə alındı,
ölkəmiz sabitliyə, əmin-amanlığa qovuşdu. Respublikamızda dövlət quruculuğunun hüquqi, qanuni əsaslarının
yaradılmasına başlandı.
Görkəmli siyasətçi Heydər Əliyevin zəngin idarəetmə təcrübəsi və şəxsiyyətinin əzəməti imkan verirdi ki,
o, qarşılaşdığı böhranlı vəziyyətdən öz xalqını uğurla çıxarsın. Təcrübəli dövlət xadimi yaxşı dərk edirdi ki,
nizam-intizamlı və güclü ordu yaratmadan Ermənistanın torpaqlarımıza təcavüzünün qarşısını almaq mümkün
olmayacaq. Odur ki, ulu öndər hakimiyyətə qayıdışından dərhal sonra bu məsələyə ən zəruri vəzifə, prioritet kimi
yanaşmağa, böyük diqqət ayırmağa başladı.
Ümummilli lider Heydər Əliyev andiçmə mərasimindəki nitqində bu barədə danışaraq demişdir:
“Azərbaycan Respublikası bir müstəqil dövlət kimi özünü müdafiə etməyə qadir orduya malik olmalıdır. Təəssüf
ki, müstəqillik əldə ediləndən sonra keçən dövrdə bu sahədə az iş görülübdür. Lazım gələrsə, sülh yolunda
addımlarımız nəticə verməsə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün, respublikanı müdafiə etmək
qüdrətli bir ordunun yaradılması bizim əsas vəzifəmizdir”.
Ulu öndər Prezident kimi fəaliyyətə başlayanda Azərbaycan ordusu bərbad vəziyyətdə idi, parçalanmışdı,
hərbi hissələr ayrı-ayrı siyasi qrupların təsiri altına düşmüşdü. Müdafiə Nazirliyinə tabe olmayan, müxtəlif siyasi
ambisiyalı, döyüş qabiliyyəti aşağı olan, nizam-intizamsız hərbi hissələri ləğv etmək, güclü ordu yaratmaq lazım
idi. Prezident Heydər Əliyevin müvafiq fərmanı ilə 1993-cü il noyabrın 1-də Dövlət Müdafiə Şurası yaradıldı,
həmin gün bu qurumun ilk iclası keçirildi, müvafiq qərarlar qəbul edildi. Ali Baş Komandan Heydər Əliyev
sabahısı gün televiziya və radio vasitəsilə xalqa müraciət etdi, onu ölkənin ərazi bütövlüyünün qorunması və
azadlığı uğrunda birləşib düşmənə qarşı mübarizəyə qalxmağa çağırdı.
Prezident çağırışı xalqı hərəkətə gətirdi, orduya könüllü yazılanların sayı minlərlə idi. Noyabrın 23-də Milli
Şura “Müdafiə haqqında” Qanun qəbul etdi. Noyabr-dekabr aylarında 16,7 min döyüşçüsü olan 40 ehtiyat taboru
təşkil edildi. 1993-cü ilin sonunda nizami ordunun sıralarında 54 min əsgər və zabit var idi. Azərbaycan Ordusu
tezliklə düşmənin respublikanın içərilərinə doğru hücumunu dayandırdı, hətta əks-hücuma keçib bir sıra əraziləri
işğaldan azad etdi.
1994-cü il yanvarın 5-də müvəffəqiyyətli əməliyyatlar nəticəsində Füzuli rayonunda Horadiz qəsəbəsi, 22
kənd, Cəbrayıl rayonu ərazisinin bir hissəsi, Kəlbəcər rayonunun 12 yaşayış məntəqəsi düşmən işğalından azad
olundu. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin uğurlu diplomatiyası, milli ordunun yaradılması və güclənməsi
nəticəsində düşmən və onun havadarları münaqişənin perspektivsizliyini dərk etdilər və 1994-cü il may ayının
12-də atəşkəsə nail olundu.
Ümummilli lider Heydər Əliyev ölkədə ali rəhbərliyə qayıtdıqdan sonrakı ilk illərdə xarici düşmənlərin və
daxili müxalif qüvvələrin qeyri-sabitlik yaratmaq, dövlət çevrilişləri etmək və terror törətmək cəhdləri,
Ermənistanın təcavüzünü dayandırmaq zərurəti daha çox səy və qüvvə tələb etdiyinə, dağıdıcı proseslər geniş
yayıldığına görə iqtisadi böhranı aradan qaldırmaq sonrakı mərhələdə mümkün olmuşdu. Ulu öndər tez bir
zamanda dövlət intizamını gücləndirib, siyasi sabitliyin yaranmasına nail oldu və iqtisadi tənəzzülün qarşısını
almaq üçün ciddi tədbirlər görməyə başladı.
Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində iqtisadi əlaqələr liberallaşdırıldı, xarici ticarət sərbəstləşdirildi, ixrac
vergisi ləğv olundu, milli valyuta – manat respublika ərazisində yeganə ödəniş vasitəsi elan edildi, büdcə kəsirinin
artmasına yol verilmədi, inflyasiyanın qarşısı alındı, vergi sistemi təkmilləşdirildi, gömrük rüsumları endirildi.
Ulu öndər iqtisadi inkişafda iqtisadi islahatlara xüsusi əhəmiyyət verirdi. Əsaslı islahatların aqrar sahədə
də gerçəkləşdirilməsi nəticəsində 1996--2002-ci illərdə kənd təsərrüfatında əlavə dəyər 40,3 faiz artdı.
Azərbaycanda 1989-cu ildən ötən dövr ərzində ilk dəfə olaraq 1996-cı ildə iqtisadiyyatda dirçəliş baş verdi və
əhalinin pul gəlirlərinin artım səviyyəsi qiymətlərin artım səviyyəsini üstələdi. Ulu öndərin Azərbaycana ikinci
dəfə rəhbərliyinin 10 ilində ÜDM istehsalı o vaxtın qiymətləri ilə 22,3 dəfə artaraq 157,1 milyard manatdan 35,1
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trilyon manata çatdı. Qeyd olunan illərdə respublikamızda 3 minə qədər yeni sənaye müəssisəsi açıldı və 2003cü ilin əvvəlində onların sayı 5202-yə çatdı.
Ölkə iqtisadiyyatının dirçəldilməsi və inkişaf etdirilməsi üçün xarici investisiyalar cəlb etmək olduqca
vacib idi. Keçirilən beynəlxalq konfranslarda Prezident Heydər Əliyevin imkanlı xarici investorları respublikaya
cəsarətlə vəsait qoymağa şəxsən dəvət etməsi səmərəli oldu.
Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının böhrandan çıxarılması və inkişaf etdirilməsində neft sənayesinin
dirçəldilməsi, müasir texnologiyalar əsasında yenidən qurulması mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Prezident Heydər
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın yeni neft strategiyası hazırlandı və uğurla həyata keçirilməyə başlandı. 1994cü il sentyabrın 20-də dünyanın 7 ölkəsinin (Azərbaycan, ABŞ, Böyük Britaniya, Norveç, Səudiyyə Ərəbistanı,
Rusiya, Türkiyə) 11 neft şirkəti ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ərasında Xəzər dənizinin Azərbaycan
sektorunda “Azəri”, “Çıraq” yataqlarının və “Günəşli” yatağının bir hissəsinin birgə işlənməsi və hasil olunan
neftin pay bölgüsü haqqında 30 illik saziş imzalandı. Bu müqavilə dünyada “Əsrin müqaviləsi” adı ilə
məşhurlaşdı.
“Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasına həsr olunmuş təntənəli mərasimdə ümummilli lider Heydər Əliyev
demişdir: “Biz bu müqaviləni imzalamaqla Azərbaycan Respublikası ilə dünyanın inkişaf etmiş dövlətləri, onların
ən böyük şirkətləri arasında əlaqələr yaradır, Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına, azad bazar
iqtisadiyyatına qoşulması üçün əsas yaradırıq. Biz bu müqaviləni imzalamaqla dünyaya bir daha nümayiş etdirdik
ki, Azərbaycan Respublikası demokratik və hüquqi dövlətdir. Biz bu müqaviləni imzalamaqla xarici ölkələrdən
Azərbaycana investisiya qoyulması üçün böyük yol açırıq, digər şirkətlərin də Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsi
üçün zəmin yaradırıq”.
“Əsrin müqaviləsi” imzalandıqdan sonra Azərbaycan Respublikası qarşısında duran ən böyük
problemlərdən biri neftin dünya bazarlarına çıxarılması məsələsi idi. İlk növbədə, milli mənafeləri ön plana çəkən
ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan neftinin xarici bazarlara çıxarılması işində çoxşaxəli neft
kəmərlərinin çəkilməsinə üstünlük verdi. Heydər Əliyevin birbaşa nəzarəti və himayəsi altında 1997-ci il noyabrın
7-də “Çıraq” platformasından ilk neft hasil edildi. 1997-ci ildə müqavilə nefti Bakı–Novorossiysk və 1999-cu ildə
isə Bakı–Supsa kəməri ilə Qara dənizə çıxarıldı. 2002-ci ildə isə əfsanəvi Bakı–Tbilisi—Ceyhan neft kəmərinin
təməli qoyuldu.
“Əsrin müqaviləsi” sonradan dünyanın 19 ölkəsinin 41 neft şirkəti ilə 30-dək sazişin imzalanması ilə davam
etdirildi. “Əsrin müqaviləsi” həm karbohidrogen ehtiyatlarınının miqdarına, həm də qoyulan sərmayənin həcminə
görə dünyada bağlanan ən iri sazişlərdən biridir. Bu sazişlərin əsasında Heydər Əliyev şəxsiyyətinə dərin inam
dayanırdı. Azərbaycan iqtisadiyyatının hərəkətverici qüvvəsinə çevrilən bu müqavilənin mahiyyətində, heç
şübhəsiz, Heydər Əliyev dühasının təntənəsi dururdu. Ulu öndərin özünəməxsus siyasi müdrikliklə seçdiyi bu yol
həm də gənc Azərbaycan dövlətinin geostrateji mövqelərinin möhkəmlənməsinə yönəlmişdi.
Həyata keçirilən tədbirlər sayəsində respublikanın neft sənayesi dirçəldi və sürətlə inkişaf etməyə başladı.
2002-ci ildə ölkədə 15,3 milyon ton neft hasil edildi. Neft müqaviləsi gəlir gətirməyə başladı. “Əsrin müqaviləsi”
ilə ölkəmizin neft və qeyri-neft sahələrinə xarici investisiyalar ilbəil artdı. Belə ki, respublika iqtisadiyyatına
1993-cü ildə 15 milyon, 1995-ci ildə 375 milyon, 1996--2002-ci illərdə 9 milyard (qeyri-neft sektoruna 3 milyard)
dollar xarici investisiya qoyuldu. Xarici sərmayənin 90 faizi istehsal sahələrinin inkişafına yönəldilmişdi.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlanan müstəqil Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyası 1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul edildi. Konstitusiya demokratiya
və azad bazar yolunu seçmiş Azərbaycanda siyasi sistemin modernləşdirilməsinə, vətəndaşların hüquq və
vəzifələrinin sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsinə, hakimiyyət bölgüsü prinsipinin tam şəkildə bərqərar olmasına
imkan yaratdı. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ölkədə demokratik dövlət və iqtisadiyyat, vətəndaş
cəmiyyəti quruculuğuna hüquqi əsas yaratdı.
Demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət quruculuğu ideyasının təməl prinsiplərini özündə ehtiva edən bu
Konstitusiya ictimai münasibətlərin sivil şəkildə tənzimlənməsinə, dövlətlə vətəndaş arasında qarşılıqlı
məsuliyyət və vəzifələrin müəyyənləşdirilməsinə mükəmməl mexanizmlər yaratdı. 1995-ci il noyabrın 12-də
müstəqil Azərbaycan Respublikası parlamentinə majoritar və proporsional sistemlə ilk seçkilər keçirildi. 2000-ci
ilin noyabrında yeni parlament seçkiləri təşkil olundu. Yeni Konstitusiyanın tələbinə görə, ölkədə demokratik
cəmiyyətin mühüm elementi kimi yerli özünüidarə– seçkili bələdiyyələr sistemi yaradıldı.
Əhalinin sosial müdafiəsi tədbirləri və islahatların sosial yönümü ötən əsrin 90-cı illərinin ortalarından
başlayaraq həyata keçirilən iqtisadi siyasətdə mərkəzi yer tuturdu. Prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında
bu sahədə müntəzəm iş aparılırdı. 1994-cü il iyulun 24-də “Əhalinin sosial müdafiəsi haqqında” qanun qəbul
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edildi. İşçilərin orta aylıq nominal əmək haqqı xeyli artırıldı. 1994-1998-ci illərdə orta aylıq əmək haqqı 184,4
min manat, 2002-ci ildə isə 315 min manat idi.
İqtisadi tənəzzülün aradan qaldırılması və inkişafa yol açılması nəticəsində dövlət büdcəsi 1994-cü ildə
cəmi 682 milyard manat (o dövrün qiymətləri ilə) idisə, 2002-ci ildə 6–7 dəfə artmışdı. 2002-ci ildə adambaşına
pul gəliri 2,6 milyon manat olmuşdu, halbuki 1995-ci ildə bu, 886 min manat idi. 1995–2000-ci illərdə dövlət
büdcəsindən sosial təyinatlı xərclər üç dəfəyə qədər artmışdı. Ölkənin qarşılaşdığı mühüm problemlərdən biri də
qaçqınların və məcburi köçkünlərin yerləşdirilməsi, onların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması idi. Ulu öndər
hakimiyyətinin ilk günlərindən bu problemlə ciddi məşğul olur, ona böyük diqqət yetirirdi. Böyük iqtisadi
çətinliklərə baxmayaraq qaçqın və köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, sosial müdafiəsi məsələləri
Prezident Heydər Əliyevin daim diqqət mərkəzində idi. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsini
təmin etmək üçün xüsusi proqram qəbul olundu və həyata keçirildi.
Həyatın bütün sahələrində səmərəli və məqsədyönlü fəaliyyətlə yanaşı, Heydər Əliyev ölkədə təhsilin
keyfiyyətinin artırılmasına, onun səviyyəsinin yüksəlməsinə böyük diqqət yetirirdi. Böyüməkdə olan nəslin təlimtərbiyəsi həmişə uzaqgörən liderin dövlət proqramının əsas müddəalarından biri olub. 1998-ci ildə Prezident
Heydər Əliyevin sərəncamı ilə Təhsil Sahəsində İslahatlar üzrə Dövlət Komissiyası təşkil olundu və Təhsil
İslahatları Proqramı hazırlandı. Respublikada orta təhsillə yanaşı, məktəbəqədər, ali və digər təhsil sahələrinə
diqqət artırıldı, onların hüquqi bazaları təkmilləşdirildi.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin ən böyük xidmətlərindən biri də onun Azərbaycan elminə daim hamilik
etməsi, keçən əsrin 70-ci illərində Elmlər Akademiyasına dünya şöhrəti qazandırması, 90-cı illərin əvvəllərində
isə onun bağlanılmasının qarşısını alıb yenidən dirçəldilməsinə nail olmasıdır. Qüdrətli dövlət xadimi ölkəmizdə
elmin inkişafı, elmi-texniki potensialın qorunub saxlanılması, elm və təhsil sahəsində yüksək ixtisaslı kadrların
hazırlanması, onlara qayğı göstərilməsi, cəmiyyətdə elmi işçilərin nüfuzunun artırılması kimi sahələrdə bir sıra
mühüm qərarlar qəbul etmişdir.
Ulu öndər Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan Respublikasının daxili siyasətini uğurla həyata keçirdiyi
kimi, xarici siyasətini də müdrikliklə apardı. Azərbaycan Prezidentinin milli maraqlara söykənən müdrik və
səmərəli xarici siyasət xətti nəticəsində respublikamızla dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələri arasında bərabər
hüquqlu dostluq və əməkdaşlıq münasibətləri yaradıldı. Heydər Əliyev diplomatiyası beynəlxalq münasibətlər
sistemində yaranmış dəyişikliklər, dövlətlərin Cənubi Qafqaz regionundakı siyasi və iqtisadi maraqlarının
Azərbaycanın maraqları ilə mümkün qədər uzlaşdırılması kimi praqmatik əsaslar üzərində quruldu.
Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın rəhbəri kimi 68 ölkənin prezidenti, hökumət başçısı ilə görüşlər
keçirmiş, üzv olduğu beynəlxalq təşkilatların sessiyalarında, zirvə toplantılarında Azərbaycanın milli maraqlarını
qətiyyətlə müdafiə etmişdir. Ulu öndər müdrik diplomatik addımları ilə ən güclü dövlətlərin başçılarına belə təsir
edə bilirdi. Belə faktlar Ermənistan--Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı aparılan müzakirələrdə
kifayət qədərdir. Xarici siyasət kursunu ölkənin ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında mükəmməl qaydada aparan
Heydər Əliyev Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunun daim artması prosesinə şərait yaratdı.
Hazırda Azərbaycan Cənubi Qafqazın geosiyasi dayaq nöqtəsi kimi qəbul edilir. Bu isə birbaşa görkəmli
siyasət və dövlət xadimi Heydər Əliyevin uğurlu xarici siyasət kursu yaratması sayəsində mümkün olub. Ulu
öndər tərəfindən müəyyən edilmiş sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası və siyasi kursunu Prezident İlham Əliyev
uğurla və yaradıcılıqla davam etdirir. Dövlət başçısı dəfələrlə vurğulayıb ki, o, ulu öndərin əsasını qoyduğu siyasi
kursu həyata keçirir, zamanın tələbinə uyğun inkişaf etdirir. Keçən 15 il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatı 3,2 dəfə
artıb. Qeyri-neft sektorunda artım 2,8, sənaye istehsalında 2,6, kənd təsərrüfatında isə 1,7 dəfə olub.
Bu müddətdə ixracat 4,1 dəfə artıb. Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 50 milyard dollara çatıb. 2003-2018ci illərdə ölkə iqtisadiyyatına qoyulan sərmayənin həcmi 250 milyard dollar təşkil edir. Respublikamızda bir sıra
uğurlu infrastruktur layihələri gerçəkləşdirilib, 2 milyona yaxın yeni iş yeri açılıb, Ümumi Daxili Məhsul real
olaraq 3,3 dəfə artıb, yoxsulluq 5,1 faiz səviyyəsinə düşüb, işsizlik 1,6 dəfə azalıb. Dövlət büdcəsi dəfələrlə artıb,
nəticədə əhalinin sosial-rifah halı yaxşılaşıb, Azərbaycan dünyada islahatçı ölkə kimi tanınıb. 2019-cu ildə sosial
sahədə həyata keçirilən tədbirlər qeyd olunan sahələrdə müsbət yöndə dəyişiklikləri artırıb.
Göründüyü kimi, xalqımız 1993 və 1998-ci illərdə öz taleyini ulu öndər, qüdrətli dövlət xadimi Heydər
Əliyevə etibar etməklə gələcək uğurlarına və firavanlığına mötəbər zəmin yaratdı.
Xalq qəzeti.-2019.-11 oktyabr.-№225.-S.3.
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Müasir Azərbaycanın xilaskarı
İlham Məmmədzadə,
AMEA Fəlsəfə İnstitutunun direktoru, fəlsəfə elmləri doktoru, professor
Azərbaycan xalqı öz tarixinin ən mürəkkəb, faciəli dövrünü yaşayır. Məhz bu dövrdə mənim üzərimə
qoyulan bu vəzifənin məsuliyyətini dərindən dərk edirəm və əmin etmək istəyirəm ki, bütün fəaliyyətimi,
bütün həyatımı bu etibarı doğrultmaq, xalqın ümidlərini doğrultmaq işinə həsr edəcəyəm. Belə bir yüksək
məsuliyyətli vəzifəni öz üzərimə götürərkən, birinci növbədə Azərbaycan xalqının zəkasına, müdrikliyinə,
qüdrətinə güvənirəm, arxalanıram. Azərbaycan xalqının mənə bəslədiyi ümidlər məni bu vəzifəni üzərimə
götürməyə məcbur edibdir. Əmin etmək istəyirəm ki, bu ümidləri doğrultmaq üçün əlimdən gələni
əsirgəməyəcəyəm.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyevin andiçmə mərasimindəki nitqindən
10 oktyabr 1993-cü il
Dərin siyasi təfəkkürə malik, ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin bir hissəsi sovet
dövrünü əhatə etmişdir. Hələ o dövrdə nəinki SSRİ miqyasında, hətta dünya arenasında yüksək peşəkarlığı ilə
özünə nüfuz qazanmış siyasi xadim öz şəxsi keyfiyyətləri, siyasi bilik və bacarığı ilə dünyadakı siyasi proseslərin
gedişinə həlledici təsiri ilə seçilmişdir. Bir fakt önə çəkilməlidir ki, SSRİ dağıldıqdan sonra dünyanın əksər siyasi
liderləri ulu öndərin şəxsində Azərbaycanın, bütövlükdə Qafqazın geosiyasi vəziyyətini dərindən öyrənməyə,
bölgədə strateji əlaqələrin qurulmasında Heydər Əliyev şəxsiyyətinin gücünə çox böyük ehtiyac duydular.
Proseslərin gedişatı göstərdi ki, əgər dahi siyasi xadim gedən proseslərə yaxından köməklik göstərərsə,
bütövlükdə bölgənin firavanlığına nail olmaq mümkündür. Heydər Əliyevin dövlətçilik səriştəsi, dərin zəkası,
fenomenal yaddaşı, insanları idarə etmək bacarığı həmin vaxt SSRİ-nin tərkibində olan bütün xalqlar tərəfindən
yüksək qiymətləndirilmişdir. Hətta SSRİ dağıldıqdan sonra xalqlar arasında belə bir fikir vardı ki, əgər müəyyən
məqamlarda SSRİ-nin hakimiyyət sükanı arxasında dahi Heydər Əliyev kimi güclü xarakterə malik şəxsiyyət
olsaydı, xalqların həyatında belə faciələr baş verməyəcəkdi. Çünki bu şəxsiyyətin nüfuzu, əməli işləri, yüksək
idarəçilik məharəti hələ o zamanlar dünya ictimaiyyətinə məlum idi. Bəşəriyyətə belə dahi bəxş edən və məhv
olmaq təhlükəsindən onun rəhbərliyi ilə nicat tapan Azərbaycan xalqı xoşbəxt xalqdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra ən çox zərər çəkən məhz Azərbaycan Respublikası
olmuşdur. Həmin ərəfədə Heydər Əliyevin böyük nüfuzu M.Qorbaçova və onun erməni əlaltılarına öz çirkin
planlarını həyata keçirməkdə mane olurdu. Heydər Əliyev Qorbaçovun haqsız təzyiqlərinə baxmayaraq, onun
yeritdiyi siyasi xətti, xüsusilə Qafqazda apardığı milli siyasəti kəskin şəkildə tənqid edir, yetişməkdə olan Qarabağ
problemi haqqında xəbərdarlıq edirdi.
Heydər Əliyev siyasi hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldıqdan sonra hadisələr sürətlə cərəyan etməyə başladı.
Minlərlə azərbaycanlı əzəli torpaqlarından, yurd-yuvalarından qovuldu. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən
gecə sovet qoşunları Bakını işğal edib yüzlərlə insanı gülləbaran etdi. Bu ağır faciənin acısına dözməyən Heydər
Əliyev heç bir təzyiq, təqib və təhdidə məhəl qoymadan, Azərbaycanın Moskvadakı Daimi Nümayəndəliyinə
gələrək, oradan jurnalistlər qarşısında öz hiddət və qəzəbini bütün dünyaya bəyan etdi.
Haqqın və ədalətin bərpası üçün isə tarixə elə böyük vaxt lazım gəlmədi. Azərbaycan xalqı öz sevimli
oğlunu – böyük dahi və parlaq şəxsiyyət Heydər Əliyevi ölkəni idarə etməyə çağırdı. Bu təkidli çağırışın arxasında
sonsuz xalq etimadı, millətin məhəbbəti və inamı dayanırdı. Ulu öndərin qayıdışı yenicə müstəqillik qazanmış
Azərbaycanın az qala, əvvəldə qeyd olunduğu kimi, siyasi xəritədən silinmək ərəfəsində olduğu bir dövrə təsadüf
edirdi. Həmin acı tarixi yaşamış Azərbaycan xalqı səriştəsiz rəhbərlərin ucbatından ərazisinin böyük bir hissəsini
itirmiş, iqtisadiyyat iflasa uğramış, silahlı qruplaşmalar arasındakı çəkişmələr vətəndaş müharibəsi həddinə gəlib
çatmışdı. Xalqın son ümid yeri Heydər Əliyev idi. Dahi siyasi xadimin Vətən və xalq təəssübkeşliyi onu belə
vəziyyətdə xalqından ayrı qoya bilməzdi. Öz həyatını böyük təhlükələr qarşısında qoyan ulu öndər canından əziz
bildiyi Vətəninin parçalanıb yenicə bərpa etdiyi müstəqilliyini itirmək üzrə olduğu bir zamanda həyatının qalan
hissəsini də xalqına bağışlamağa qərar verdi, siyasi hakimiyyətə qayıtdı. Əvvəlcə Ali Sovetin sədri seçildi, az
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sonra ölkə prezidentinin səlahiyyətlərini icra etməyə başladı. 1993-cü il oktyabrın 3-də keçirilmiş prezident
seçkilərində inamla qələbə qazanaraq dövlət başçısı seçildi.
Oktyabrın 10-da keçirilmiş andiçmə mərasimində isə mövcud vəziyyəti və xalqın nicat yolunun
müəyyənləşdirilməsi istiqamətində geniş bir konsepsiyanı ortaya qoydu. Dahi siyasi xadim həmin mərasimdə
bütün sahələrdə gələcək hədəfləri müəyyənləşdirərək demişdir: “Respublika üçün ən ağır məsələ beş ildən artıq
müddətdə Azərbaycanın müharibə şəraitində olması, erməni silahlı qüvvələri tərəfindən ərazimizə təcavüz
edilməsi və bunun nəticəsində Azərbaycan xalqının böyük bəlalara düçar olmasıdır. Ona görə də Azərbaycan
Respublikasının müharibə şəraitindən çıxması və vətəndaşlar üçün rahat, sakit, əmin-amanlıq şəraiti yaradılması
qarşımızda duran əsas vəzifədir. Azərbaycanın ağır müharibə şəraitinə düşməsi, bu problem, yəni Qarabağ
problemi başlanan dövrdən respublika rəhbərliyinin, keçmiş Sovetlər İttifaqı rəhbərliyinin buraxdığı səhvlərin
nəticəsidir. Lakin təəssüf ki, ötən dövrdə respublikanın bu vəziyyətdən çıxması üçün lazımi tədbirlər
görülməmişdir. Respublikanın düşdüyü ağır iqtisadi, sosial, siyasi-ictimai və mənəvi böhran axır zamanlar daha
da dərinləşmiş və 1993-cü ildə, demək olar, son həddə çatmışdır”.
Dünyanın siyasi axarını, nəhəng dövlətlərin maraqlarının çarpazlaşan nöqtələrini çox gözəl bilən Heydər
Əliyev dərin zəkası, siyasi uzaqgörənliyi və polad məntiqi ilə hər şeyi yerinə qoya bildi. Təcrübəli dövlət
xadiminin böyük səyləri nəticəsində ölkədə ictimai-siyasi sabitlik bərpa olundu, bədnam qonşularımız tərəfindən
torpaqların işğalının qarşısı alındı, Azərbaycanın yaxın gələcəkdə dünya siyasətində geosiyasi mövqeyini
müəyyən edəcək siyasi-iqtisadi konsepsiya işlənib hazırlandı. Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanı siyasi
fırtınaların cəngindən alıb, onun strateji mövqelərini bərpa etdi. Ona sabit ölkə imici qazandırdı.
Bütün bunların fonunda çox böyük məharətlə neft strategiyasını işləyib hazırladı. Ümummilli liderimiz
böyük uzaqgörənliklə dünyanın enerji tələbatının günbəgün artdığını görür, neft diplomatiyası dövrünün
başlandığını və bu sahədə ölkəsinin qazanacağı iqtisadi və siyasi dividendi yaxşı duyurdu. Dünyanın söz sahibi
olan ölkələrin nəhəng neft şirkətləri ilə intensiv danışıqlar başlandı. 1994-cü il sentyabrın 20-də “Əsrin
müqaviləsi” imzalandı.
Bunun çox böyük iqtisadi dəyəri ilə yanaşı, siyasi əhəmiyyəti ondan ibarət idi ki, Azərbaycan dünya iqtisadi
siyasətinin maraq mərkəzinə çevrildi. Vaxtilə “Neft daşları”nın salınması Azərbaycanı Xəzərin söz sahibi
etmişdisə, Heydər Əliyevin qətiyyətinin təntənəsi olan “Əsrin müqaviləsi” də müstəqil ölkəmizi dünyanın qüdrətli
dövlətlərinin mühüm iqtisadi tərəfdaşına çevirdi.
Ulu öndərin neft strategiyasının yeni bir mərhələsi Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft kəməri layihəsinin
reallaşdırılması oldu. Bəzi dövlətlərin qısqanclıqla yanaşdıqları və hətta reallaşacağına şübhə etdikləri BTC 2006cı ildə işə salınanda bp şirkətinin prezidenti Con Braun onun əhəmiyyətindən danışaraq dedi ki, “BTC-nin
fəaliyyətə başlaması dünyanın enerji xəritəsini dəyişdi”. Amma dünyanın enerji xəritəsini dəyişən BTC yox, onun
yaradıcısı, Azərbaycanın dahi oğlu Heydər Əliyev oldu.
Ümummilli lider müstəqil Azərbaycanın iqtisadiyyatının təkcə neft sənayesi üzərində qurulmasının da
gələcəkdə arzuolunan nəticələr verməyəcəyini bilirdi. Məhz ona görə də neft gəlirləri hesabına iqtisadiyyatın digər
sahələrini inkişaf etdirməyin, infrastruktur layihələrinin reallaşdırılmasına çalışmağın vacib olduğunu qeyd edir
və buna səy göstərirdi. Postsovet məkanında ilk dəfə Azərbaycanda Heydər Əliyevin göstərişi ilə torpaq islahatına
başlandı. Kolxoz və sovxozların şəxsi və fermer təsərrüfatlarına çevrilməsi kənd təsərrüfatının inkişafında yeni
üfüqlər açdı. Ulu öndərin təşəbbüskarlığı, qətiyyətli və prinsipial qərarları Azərbaycan iqtisadiyyatını tədricən
dirçəltdi, ona yeni nəfəs verdi. Qısa müddətdə bazar iqtisadiyyatına keçidin qanunvericilik bazası formalaşmağa,
iqtisadi həyatımızda sahibkarlıq fəaliyyəti yaranmağa başladı. Bunlar isə hələ andiçmə mərasimində xalqının
qarşısında verdiyi vədlərin tərkib hissəsi idi. Ümummilli lider demişdir: “Müstəqil Azərbaycan Respublikasının
qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri respublikanın dövlət quruculuğunu təşkil etməkdir. Bizim yolumuz
aydındır, bunu dəfələrlə bəyan etmişik. Yolumuz demokratiya yoludur. Müstəqil Azərbaycanda demokratik,
hüquqi dövlət qurulmalıdır. Azərbaycan dövləti demokratik prinsiplər əsasında fəaliyyət göstərməlidir, öz tarixi
ənənələrindən, milli ənənələrindən bəhrələnərək, dünya demokratiyasından, ümumbəşəri dəyərlərdən səmərəli
istifadə edərək demokratik dövlət quruculuğu yolu ilə getməlidir. Bizim yolumuz bu yoldur və mən sizə bir daha
söz verirəm ki, biz məhz bu yolla gedəcəyik.
Bu yolla getmək həm tarixi keçmişimizə uyğundur, həm də bir müstəqil dövlət kimi dünya sivilizasiyasına
daha yaxından qovuşmaq üçün lazımi şərtdir. Bunun üçün Azərbaycanda bütün imkanlar yaranıb və bundan sonra
da yaranacaqdır. Azərbaycanda insan azadlığı, söz azadlığı, din azadlığı, dil azadlığı, vicdan azadlığı ... bunların
hamısı demokratik, sivilizasiyalı cəmiyyətin yaranmasına imkan verən şərtlərdir. Biz bu şərtlərin bərqərar
olmasını təmin edəcəyik. Azərbaycanda çoxpartiyalı cəmiyyət yaranmaqdadır. Bir çox partiyalar yaranıb və
bundan sonra da yaranacaqdır. Bunların yaranması və inkişaf etməsi üçün Azərbaycan dövləti bütün imkanları
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təmin edəcəkdir və çoxpartiyalı cəmiyyət, demokratik prinsiplərin bərqərar olduğu cəmiyyət, şübhəsiz,
Azərbaycanın müstəqil bir dövlət kimi inkişafına kömək edəcəkdir”.
Böyük dövlət xadimi Heydər Əliyev yüksək diplomatik səviyyə nümayiş etdirərək, öz şəxsi nüfuzu
sayəsində Azərbaycanı beynəlxalq siyasətin diqqət mərkəzinə çıxarmış, başqalarını ona inanmağa, hörmət
etməyə, sözünü eşitməyə məcbur etmişdir. Verdiyi vədə sadiq olan dahi siyasi xadimin rəhbərliyi ilə çox böyük
zəhmətlər hesabına 1995-ci ildə müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyası qəbul edildi. Ümummilli
liderin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə hazırlanan bu ali sənəd Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının qorunması
və təmin olunmasında yeni mərhələ açdı. 1998-ci ildə Şərqdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv
olundu.
Heydər Əliyev üçün müstəqil Azərbaycan fəlsəfəsinin təməlində azadlıq, demokratiya, iqtisadi tərəqqi,
sosial ədalət və rifah dururdu. Odur ki, andiçmə mərasimində o xalqı qarşısında öz üzərinə çox böyük öhdəliklər
götürdü: “Demokratik sivilizasiyalı cəmiyyətdə insan hüquqlarının qorunması dövlətin əsas vəzifələrindən biridir.
Əmin ola bilərsiniz ki, bu yüksək vəzifədə mən həmin sahəni daim diqqət mərkəzində saxlayacağam və insan
hüquqlarının qorunması üçün bütün təminatları yaradacağam. Bir sözlə, cəmiyyətimizdə insanın tam azad olması
üçün şərait yaradılacaqdır. Bu baxımdan həyatımızın indiki mərhələsində vicdan azadlığı məsələsi də mühüm yer
tutur. Xalqımız öz dininə qayıtdı. İslam dini dünyada öz tarixi yerini tutmuşdur. Xalqımızın mənəviyyatına,
elminə, qüdrətinə, zəkasına İslam dininin böyük təsiri olmuşdur. Milli ənənələrimiz, mədəniyyətimiz bir çox
hallarda İslam dini vasitəsilə nəsildən-nəsilə keçib, indi böyük milli sərvətimiz kimi bugünkü nəsillərə çatmışdır.
Azərbaycanda İslam dininə insanların sərbəst etiqad etməsi üçün bütün şərait yaradılmış və bundan sonra da
yaradılacaqdır. Güman edirik ki, bizim dinimiz respublikanın bu ağır dövründə vətəndaş həmrəyliyinin, vətəndaş
birliyinin yaranması üçün çox böyük fəaliyyət göstərəcəkdir”.
Ulu öndər qeyd etdi ki, “respublikamızın müstəqilliyini möhkəmləndirmək üçün əsas vəzifələrdən biri
Azərbaycanın mənafeyini dünya miqyasında müdafiə edə bilən ağıllı, səriştəli xarici siyasətin olmasıdır.
Müstəqillik əldə edildikdən sonra xarici siyasət sahəsində təəssüf ki, az iş görülmüşdür. Qarşıda böyük vəzifələr
durur. Bizim xarici siyasətimiz birinci növbədə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini təmin etməyə yönəldilməlidir.
Vəzifə dünyanın bütün dövlətləri ilə bərabərhüquqlu, qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələr yaratmaqdan və inkişaf
etdirməkdən, bu əlaqələrdən həm Azərbaycanın beynəlxalq mövqelərini möhkəmləndirmək üçün, həm də
respublikanın iqtisadiyyatını, elmini, mədəniyyətini inkişaf etdirmək üçün səmərəli istifadə etməkdən ibarətdir.
Bizim xarici siyasətimiz sülhsevər siyasətdir, biz heç bir dövlətin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə toxunmaq
məqsədi güdmürük. Lakin, eyni zamanda, nəyin bahasına olursa-olsun respublikanın suverenliyini, müstəqilliyini
və ərazi bütövlüyünü, xarici siyasət vasitəsilə təmin etməyə çalışacağıq. Güman edirəm ki, bundan sonra görüləsi
işlər Azərbaycanın daha geniş tanınmasına şərait yaradacaqdır və respublikamız dünya dövlətləri birliyində öz
layiqli yerini tutacaqdır”.
Bu fəlsəfə onun memarı olduğu müstəqil Azərbaycanda öz real əksini tapdı. Ulu öndər özünün başladığı
nəhəng işlərin uğurlu icrasını kimin təmin edə biləcəyini də müəyyənləşdirdi. Fiziki imkanlarının tükəndiyi bir
vaxtda həmişə inandığı və etibar etdiyi xalqına müraciət ünvanladı: “İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim
taleyüklü məsələləri, planları, işləri sizin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona
özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm”.
Tarix dahi şəxsiyyətin uzaqgörənliyini yenə təsdiqlədi. Əməli fəaliyyəti, xalqına və Vətəninə məhəbbəti ilə
ümumxalq sevgisi qazanan Prezident İlham Əliyev xalqının etmadını qazanmış, dəfələrlə dövlətimizin başçısı
seçilərək ulu öndər tərəfindən qarşıya qoyulmuş vəzifələrin davamlı olaraq yerinə yetirilməsinin öhdəsindən
layiqincə gəlmişdir. Ötən illər ərzində “açıq qapılar” və “balanslaşdırılmış siyasət” prinsipləri Azərbaycanın əsas
strateji hədəfləri kimi dünyada özünəməxsusluq qazanmışdır. Bir tərəfdən təmkin və səbri, yüksək intellekti və
insani keyfiyyətləri ilə mütənasib olan praqmatizmi, digər tərəfdən böyük müəllimi Heydər Əliyev kimi
fenomenin qiymətli tövsiyə və məsləhətləri İlham Əliyevə bu mühüm tapşırıqların öhdəsindən layiqincə gəlməyə
imkan verdi. Məhz bu uğurlar Prezident İlham Əliyevə xalqın sonsuz rəğbət və hörmətini qazandırmışdır.
Dövlətimizin başçısının rəhbərliyi altında qazanılan nailiyyətlər bu gün də davam edir və xalqımız xoşbəxt
gələcəyini məhz bu siyasi kursda görür.
Xalq qəzeti.-2019.-10 oktyabr.-№224.-S.3.
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Heydər Əliyev: Ordu ölkəmizin, millətimizin, dövlətimizin müstəqilliyinin dayağıdır
Mehman Süleymanov,
Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyasının professoru, tarix üzrə elmlər doktoru,
ehtiyatda olan polkovnik
XX əsrin sonlarından başlayaraq Azərbaycanda, postsovet məkanında, eləcə də beynəlxalq aləmdə
cərəyan edən proseslər belə bir həqiqəti ortaya qoydu ki, ölkəmizin yenicə qazanılmış dövlət müstəqilliyinin
qorunması, onun dünya birliyində layiqli yer tutması aparılan məqsədyönlü mübarizə – siyasi sabitliyin,
iqtisadi yüksəlişin, sosial məmnunluğun təmin edilməsi və müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsi ilə
mümkün ola bilər. Doğrudan da, ölkənin müstəqilliyinin, azadlığının qorunması üçün düzgün siyasi
strategiyanın həyata keçirilməsi, iqtisadi inkişafa nail olunması, ümummilli faciələrin sarsıtdığı xalqda
özünə inam yaradılması, əsaslandırılmış xarici siyasət yeridilməsi kimi milli maraqlara xidmət edən
kompleks tədbirlər zəruri idi. Bu ümummilli vəzifələrin gerçəkləşdirilməsi isə tarixi şəraitdən, mühitdən,
müxtəlif təsirlərdən, obyektiv və subyektiv səbəblərdən asılı olaraq böyük məsuliyyət və həssaslıq tələb
edirdi. Qarşıda duran bu çətin və mürəkkəb hədəflərə çatmaq üçün ölkə rəhbərliyinin üzərinə böyük
məsuliyyət düşürdü.
Tarix də sübut edir ki, böyük dövlət xadimləri, istedadlı siyasi rəhbərlər öz ölkələrinin sınaq dövrlərində
böhrandan çıxıb inkişafa üz tutulmasında çox önəmli rol oynamışlar. Bu baxımdan Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyev də yaxın tarixdə öz ölkəsinin taleyində müstəsna rol oynamış və ən mürəkkəb
şəraitdə xilaskarlıq missiyasını üzərinə götürmüşdür. Onun istər sovet dövründə respublikaya mükəmməl
rəhbərliyi, istər torpaqlarımızın bütövlüyünün qorunması və suverenliyin bərpası uğrunda ümumxalq
mübarizəsinə düzgün yön verməsi, istərsə də müstəqillik illərində Azərbaycanın həqiqi lideri olması bu qənaəti
qəti olaraq təsdiqləmişdir.
Ulu öndər Azərbaycana hər iki rəhbərliyi dövründə ölkəsinin hərtərəfli inkişafını yüksək səviyyəyə
qaldırmışdır. Sovet dövründən fərqli olaraq, XX əsrin sonlarında Heydər Əliyev dağılıb bərbad vəziyyətə düşmüş
bir dövləti yenidən qurub inkişafının yüksək mərhələsinə çıxartmışdır.
Ümummilli liderin Azərbaycanda hakimiyyətə qayıdışından sonra onun rəhbərliyi ilə ölkədə əldə edilmiş
tarixi uğurları sistemləşdirən araşdırmaçılar belə bir sualı da cavablandırmağa çalışırlar: Heydər Əliyevin bu
möhtəşəm uğurları nədən qaynaqlanırdı?
Əvvəla, Heydər Əliyevi başqa siyasətçilərdən fərqləndirən başlıca xüsusiyyəti onun ən mürəkkəb
vəziyyətdə belə çoxlarının görə bilmədiyi ən doğru, təsirli üsul və vasitələri tapıb qarşıda dayanan vəzifələrin
icrasına yüksək səviyyədə nail ola bilməsi idi. Belə bir keyfiyyət, sözsüz ki, həm nəzəri biliklərin, həm də zəngin
siyasi təcrübənin zəruri nəticəsi idi. İkincisi, dünya səviyyəli siyasət və dövlət xadimi Heydər Əliyev bunlardan
başqa, həm də güclü iradəyə, incə duyuma malik şəxsiyyət idi.
Bütün bunlar ulu öndərin dərin zəkasında və tükənməz enerjisində təzahür edərək onun çağdaş dünyada
nadir dövlət xadimi kimi tanınmasını şərtləndirirdi. Heydər Əliyev siyasəti beynəlxalq miqyasda məharət
səviyyəsinə qaldıran dahi şəxsiyyətlərdən idi və onun bu istedadını dünyanın tanınmış siyasətçiləri yüksək
dəyərləndirirdilər.
1993-cü il oktyabrın 3-də xalqın böyük əksəriyyətinin sevgi, etimad və dəstəyi ilə müstəqil Azərbaycanın
ilk həqiqi Prezidenti seçilmiş Heydər Əliyevin yeni şəraitdə dövlət quruculuğunun bütün sahələrində, o cümlədən
ölkənin hərbi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində gördüyü əzəmətli işlər onun mahir siyasətçi, böyük
təşkilatçı olduğunu bir daha sübut etdi. Ulu öndərin müstəqil Azərbaycanın ali rəhbəri kimi fəaliyyəti elə ilk
günlərdən göstərdi ki, ölkənin dövlət müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü etibarlı şəkildə qorumaq, bütün
potensialını məqsədyönlü şəkildə bu istiqamətə yönəltmək, hərbi təhlükəsizliyini təmin etmək üçün daxili ictimaisiyasi sabitlik yaradılmalı, xalqın bütün təbəqələri ümummilli məqsədlər ətrafında birləşməlidir.
26 il əvvəlki böhranlı tarixə nəzər salınması göstərir ki, Heydər Əliyevin Azərbaycanın dövlət rəhbəri kimi
daxili hərbi-siyasi sabitliyin, vətəndaş həmrəyliyinin, xalqın birliyinin təmin edilməsinin əhəmiyyətini o zaman
müstəsna bir zəka ilə düzgün qiymətləndirdi və tezliklə bu yöndə məqsədinə uğurla nail oldu. Ulu öndər yaxşı
bilirdi ki, ölkə daxilində bu sabitliyin təmin edilməsi, bununla da quruculuq işlərinin, o cümlədən ordu
quruculuğunun həyata keçirilməsinə zəruri şərait yaradılması üçün əsaslandırılmış dövlət siyasəti lazımdır.
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Prezident Heydər Əliyevin respublikada daxili hərbi-siyasi sabitliyin təmin edilməsi sahəsindəki fəaliyyəti
bu zərurətin əyani təzahürü idi. Bu fəaliyyət göstərdi ki, ölkədə daxili hərbi-siyasi sabitliyin təmin edilməsi dövlət
rəhbərliyindən çox böyük əzmkarlıq, ardıcıllıq və təcrübə tələb edir. Zaman da sübut etdi ki, kifayət qədər
mürəkkəb tarixi şəraitdə belə vəzifələrin uğurlu həllinə Heydər Əliyev kimi böyük dövlət xadimləri nail ola
bilərlər.
Müstəqil dövlətin başçısı kimi Heydər Əliyev cəmiyyətin ictimai-siyasi sabitliyinin və yekdilliyinin təmin
olunmasına xüsusi əhəmiyyət verirdi. O, respublikanın ali rəhbəri kimi əsas fəaliyyətini məhz bu sahədən başladı.
Xalqın siyasi qütblərə parçalanmasını, vətəndaşların bir-birinə qarşı əks cəbhələrdə dayanmasını Heydər Əliyev
erməni təcavüzünə qarşı mübarizədə ciddi maneə kimi qəbul edirdi. Böyük rəhbər son həddə çatmış bu
parçalanmanı, müxalifətçiliyi dayandırıb aradan qaldırmayınca, güclü ordu yaratmağın və ölkənin etibarlı
müdafiəsinin mümkünlüyünü də istisna edirdi.
1993-cü ilin yayında Gəncə və Lənkəranda baş vermiş hadisələrin, 1994-1995-ci illərdə dövlət çevrilişinə
göstərilən cəhdlərin qarşısının alınması Heydər Əliyevin böyük siyasi xadim olduğunu göstərməklə bərabər,
respublikada ictimai-siyasi sabitliyin bərqərar olmasına, cəmiyyətin vahid məqsəd ətrafında daha çox səfərbər
edilməsinə, ölkənin müdafiə qüdrətinin möhkəmlənməsinə şərait yaratdı. Ulu öndər bu yöndə müstəsna fəaliyyəti
ilə bir daha sübut etdi ki, hərbi quruculuq kimi ümummilli əhəmiyyətli bir məsələnin həlli, ilk növbədə, ümumxalq
yekdilliyindən və milli həmrəylikdən asılıdır.
Dövlət quruculuğunun bütün sahələrində olduğu kimi, ordu quruculuğu sahəsində də incə və əsaslı siyasət
yeridilməsində Heydər Əliyevin ali keyfiyyətləri o çətin günlərdə bir daha xalqına təmənnasız xidmətə səfərbər
edildi. Heydər Əliyev Bakıya dəvət olunanda Azərbaycan Ordusu ağır böhran, parçalanma və qarşıdurma
həddində idi. Bu böhranın xarakterik tərəfləri aşağıdakılardan ibarət idi:
– orduya dövlət rəhbərliyi təmin edilməmişdi;
– hərbi quruculuq ilə bağlı dövlətin aydın proqramı yox idi;
– dövlət və ordu bir–birindən ayrı düşmüşdü;
– ordu siyasi proseslərə cəlb edilmişdi;
– silahlı qüvvələr daxilində siyasi mənsubiyyətə və məqsədlərə görə parçalanma yaranmışdı;
– orduda xaos, özbaşınalıq, qanunsuzluqlar baş alıb gedirdi;
– sovet ordusundan miras qalmış hərbi əmlakın böyük bir hissəsi məhv edilmişdi;
– çağırış işi özbaşına buraxılmışdı;
– döyüş qabiliyyəti zəruri tələblərə cavab vermirdi;
– vahid komandanlıq təmin edilməmişdi.
Başlıcası isə hərbi quruculuqla bağlı cəmiyyət daxilində son dərəcə bədbin əhval-ruhiyyə var idi və bu da
öz növbəsində ordunun varlığına inamsızlıq yaradırdı. Ölkə daxilində güclənməkdə olan qeyri-sabitlik isə bu
sahədə ümidverici bir addımın atıla biləcəyini şübhə altına qoyurdu.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev məhz belə bir şəraitdə xilaskarlıq missiyasını öz
üzərinə götürdü və respublikanı mərhələ-mərhələ bu dərin böhrandan çıxarmağa başladı.
Ulu öndər tarix üçün kifayət qədər qısa bir zamanda Azərbaycanın hərbi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
üçün real qüvvələri formalaşdıra bildi.
Onun səmərəli fəaliyyəti bir daha göstərdi ki, təşəbbüskarlıq, ardıcıllıq, qətiyyət, yorulmazlıq, prinsipiallıq
ordu quruculuğuna rəhbərlik edən dövlət rəhbəri üçün necə önəmli keyfiyyətlərdir. Bu keyfiyyətlərin səmərəli
uzlaşdırılması sahəsində Heydər Əliyevin fəaliyyəti fenomenal bir hadisə idi.
Azərbaycan Ordusunun formalaşdırılması sahəsində Heydər Əliyevin tarixi fəaliyyətinin ilk addımları
Naxçıvanda atılmışdı. Böyük dövlət xadiminin muxtar respublikadakı qısa fəaliyyəti bir daha göstərdi ki,
məqsədyönlü, milli maraqları qoruyan siyasət yeridilməsi, xalqın milli maraqlar ətrafında birləşdirilməsi ən
mürəkkəb vəzifələri belə həyata keçirməyə imkan verir. Heydər Əliyev parlaq zəkası və bənzərsiz təşkilatçılıq
qabiliyyəti ilə həm Naxçıvanın erməni təcavüzündən müdafiəsini, həm də burada milli hərbi hissənin sağlam
əsaslar üzərində formalaşmasını təmin etdi.
Ordu quruculuğunun səmərəliliyinə nail olunmasının başlıca şərtlərindən birini Heydər Əliyev xalqın
qüvvəsinə arxalanmaqda, onunla vəhdətdə görürdü. O, xalqın gücü qarşısında hər cür qüvvənin sönük olduğunu
təsdiq edir və öz fəaliyyətinə də ən böyük dəstəyi xalqın etibarında və etimadında görürdü. Ölkə həyatının ən
böyük problemlərinin həllində də o, məhz xalqın gücünə arxalanırdı və mürəkkəb anlarda da xalqı ayağa
qaldırmağı və milli mənafelər ətrafında onu səfərbər etməyi bacarırdı.
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Azərbaycanda hərbi quruculuğun yeni əsaslar üzərində qurulmasının və qısa müddət ərzində yeni ordunun
formalaşdırılmasının başlıca şərtlərindən biri də məhz Heydər Əliyevin bütün xalqı bu prosesə cəlb etməsi idi.
Onun müstəsna fəaliyyəti ilə respublikanın siyasi böhran və fəlakət girdabından çıxarılması, yeni güclü ordunun
yaradılması əsl möcüzə idi. Bu sahədə mövcud olan problemlər son dərəcə çoxşaxəli olsa da, tədricən uğurla həll
edildi. Heydər Əliyev Azərbaycanın özü kimi, onun müstəqilliyinin dayağı olan ordusunu da məhv olmaqdan,
dağılmaqdan xilas etdi.
Ali Baş Komandan kimi Heydər Əliyev qısa müddət ərzində güclü və təşkilatlanmış bir ordu yaratdı. O,
ordu quruculuğuna münasibətdə yeni bir baxış formalaşdırdı və Azərbaycan Ordusunu dövlət müstəqilliyinin
dəyərli reallıqlarından birinə çevirdi. Nəticədə, xalqın mübarizlik, dönməzlik əzmi orduya da sirayət etdi, şəxsi
heyətin mənəvi əhval-ruhiyyəsi kifayət qədər sağlamlaşdırıldı. Yeni-yeni ehtiyat hissələr təşkil edilərək cəbhəyə
göndərildi. Döyüşçülərin və onların ailələrinin sosial qayğı ilə əhatə edilməsində canlanma yarandı.
Bütünlükdə, Heydər Əliyev hərbi quruculuğa münasibətdə cəmiyyətdə yeni bir təfəkkür formalaşdırdı,
insanlarda orduda xidmətə yeni bir münasibət yarandı. Əvvəlki dövrlərdə orduya olan etimadsızlıq, ordunun ayrıayrı qruplarının fəaliyyətindən doğan nigarançılıq aradan qaldırıldı. Ordunun xalqın bir parçası olmasının real
anlamı cəmiyyətdə bərqərar olundu. Heydər Əliyevin bu sahədəki misilsiz fəaliyyəti xalqda orduya inamı geri
qaytardı, xalq da ordunu özünün bir parçası kimi qəbul etdi. Orduya qayğı ümummilli dəyər aldı, silahlı qüvvələr
vahid rəhbərlik altında birləşərək xalqın iradəsini əks etdirdi və erməni təcavüzünə qarşı mübarizəyə səfərbər
olundu.
Ordu quruculuğunda yeni bir mərhələnin başlanğıcını isə Heydər Əliyevin radio və televiziya ilə xalqa 2
noyabr 1993-cü il müraciəti qoydu. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilməsindən cəmi bir ay sonra
edilmiş bu müraciət sağlam ordu quruculuğunun əsaslarını və bu istiqamətdə xalqın və dövlətin qarşısında
dayanan mühüm vəzifələri müəyyənləşdirən konseptual bir sənəd idi. Bu çağırış xalqın bütün təbəqələri tərəfindən
qəbul edildi və xalqın bütün potensialı ordu quruculuğuna istiqamətləndirildi. Bununla Heydər Əliyev böyük
dövlətçilik təfəkkürü ilə xalqın potensialını ordu quruculuğu kimi mühüm bir sahəyə səfərbər edə bildi.
Heydər Əliyev respublika ağsaqqallarına, ziyalılarına, mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə, dindarlara, iş
adamlarına müraciət edib onları orduya daha yaxından kömək etməyə, əsgər və zabitlərin mübariz döyüş ruhunda
tərbiyə olunmasına yardım etməyə, orduda baş verən qanunsuzluqların, başlıcası isə fərariliyin qarşısının
alınmasında qətiyyətli mövqe tutmağa çağırdı. Ali Baş Komandan bu müraciətində hərbi strukturlara yol tapmış
yaramazlıqlara qarşı mübarizənin gücləndirilməsinin zəruriliyini də vurğuladı. Bu baxımdan ümummilli lider
orduya çağırış-səfərbərlik işinin düzgün təşkil edilməsinə böyük əhəmiyyət verir, bu məsələni yalnız hərbi
komissarlıqların və hərbi strukturların deyil, eyni zamanda, dövlət və hakimiyyət orqanlarının qarşısında dayanan
çox mühüm vəzifə sayırdı.
İstər səfərbərlik işində, istərsə də bütövlükdə ordu quruculuğunda nöqsanların aradan qaldırılmasında
kadrların tərbiyələndirilməsi, seçilməsi, yerləşdirilməsi Heydər Əliyevə görə böyük əhəmiyyət kəsb edən
məsələlərdən biri idi. O dəfələrlə hərbi hissələrə səfər etdi, xidmət ilə yaxından tanış oldu, əsgər və zabitlərin
qayğıları ilə maraqlandı. Heydər Əliyev peşəkarlıqla bərabər, mənəviyyat saflığını, əqidə bütövlüyünü, vəzifə
borcuna sadiqliyi zabit kadrlarının başlıca keyfiyyətlərindən sayırdı və buna nail olunmasını da ordu
quruculuğunun ümdə vəzifələrindən biri hesab edirdi.
Atəşkəsin əldə edilməsindən sonra ordu quruculuğu yeni yüksək mərhələyə daxil oldu. Heydər Əliyev dinc
fürsətin əldə edilməsini ordu quruculuğunun sürətləndirilməsi üçün münasib imkan kimi qiymətləndirdi. Böyük
öndər birmənalı şəkildə bildirdi ki, Azərbaycanda ordu quruculuğu kampaniya xarakteri daşımamalıdır. Ordu
Azərbaycanın müstəqilliyinin atributudur və ona görə bu proses davamlı bir prosesdir.
Atəşkəs dövründə ordu quruculuğunun uğurla aparılması üçün Heydər Əliyev dövlətin strateji siyasətini
müəyyənləşdirdi, milli zabit kadrlarının hazırlanması üçün mükəmməl bir hərbi təhsil sistemi formalaşdırdı,
ordunun maddi-texniki bazasının təkmilləşdirilməsi daimi diqqət altına alındı.
Azərbaycan dövlətinin rəhbəri kimi Heydər Əliyevin müstəsna fəaliyyətinin təhlili göstərir ki, respublikanın hərbi təhlükəsizliyinin təmin edilməsində ölkənin xarici siyasətinin məzmunu böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Ona görə ki, xalqın haqq səsinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Azərbaycan ətrafında yaranmış
informasiya blokadasının aradan qaldırılması, ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzün cilovlanması və haqlı
mövqeyimizin dünya miqyasında dəstəklənməsi üçün Heydər Əliyev yeni xarici siyasət formalaşdırdı.
Əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq izlənilən yeni xarici siyasət xalqın və dövlətin mənafeyinə tabe etdirildi.
Əsassız birtərəfliliyə son qoyuldu, bölgədə böyük dövlətlərin maraqlarının yaxınlaşdırılmasına cəhd göstərildi.
Ermənistanın təcavüzkarlığı barədə müfəssəl məlumatlar ən yüksək kürsülərdən dünya ictimaiyyətinə çatdırıldı.
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Bunun nəticəsi idi ki, dünyanın böyük dövlətlərində, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın haqlı
mövqeyinə dəstək əməli xarakter aldı.
Azərbaycan Ordusunun hazırkı səviyyəsi ordu quruculuğu sahəsində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
cənab Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilən ordu quruculuğu siyasətinin tamamilə doğru olduğunu bir
daha sübut edir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən həmin siyasət indi Azərbaycan Ordusunun yalnız bölgədə deyil,
bütünlükdə dünyanın ən müasir orduları arasında yer tutmasına imkan vermişdir.
Təsadüfi deyil ki, Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş Azərbaycan Ordusu indi dünyanın 52-ci güclü
ordusudur. Xalqımız şübhə etmir ki, məqamı yetişən anda Silahlı Qüvvələrimiz 2016-cı ilin aprelində, 2018-ci
ilin mayında əldə etdiyi uğurları daha geniş miqyasda təkrarlayacaq və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin
edəcəkdir.
Xalq qəzeti.-2019.-4 oktyabr.-№219.-S.3.
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Heydər Əliyev: Azərbaycan xalqının zəkasına, müdrikliyinə, qüdrətinə güvənirəm, arxalanıram!
Azərbaycan xalqı 26 il əvvəl oktyabrın 3-də müdrik seçim edərək öz
taleyini ulu öndər Heydər Əliyevə etibar etdi
Elman Nəsirov,
Milli Məclisin deputatı, Yeni Azərbaycan Partiyası beynəlxalq əlaqələr komissiyasının katibi,
siyasi elmlər doktoru, professor
Əlimi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına basaraq and içirəm ki, biliyimi, təcrübəmi,
qüvvəmi Azərbaycan xalqının, Azərbaycan Respublikasının rifahına həsr edəcəyəm.
And içirəm ki, Prezident vəzifəsini ali məqsədlər, amallar naminə yerinə yetirəcək, Azərbaycan
Respublikasının tam müstəqilliyini, suverenliyini, ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün əlimdən gələni
əsirgəməyəcəyəm.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əlirza oğlu Əliyevin andiçmə mərasimindəki
nitqindən
Bakı, 10 oktyabr 1993-cü il
Ulu öndər Heydər Əliyev şəxsi ləyaqət hissini paklıq zirvəsinə qaldırmağı bacaran və bu unikal keyfiyyəti
titanik siyasi fəaliyyətinin məhək daşına çevirməyə nail olan böyük azərbaycanlıdır. Bu bənzərsiz xüsusiyyəti ilə
dünya siyasətində onun rəqibi yoxdur. Yəqin ki, hələ uzun tarixi dövrdə də bu reallıq dəyişməz qalacaqdır. Necə
deyərlər, dahilər ən azı 100 ildən bir doğulur.
O, Azərbaycanda siyasi plüralizm, siyasi mədəniyyət və siyasi sistemin yaranmasının əsasını qoyan
dühadır. 1992-ci ildə bir müxalifət partiyası olaraq yaratdığı Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətə sivil yolla
gəlməyin əsl “yol xəritəsi”ni ortaya qoydu. Bununla da bir siyasi mədəniyyət və siyasi əxlaq nümunəsi yaratdı.
Bu nümunə, əslində, siyasi xəttindən və davranışından asılı olmayaraq bütün siyasi qüvvələr üçün örnək olmalıdır.
Bu nümunə özündə sağlam, obyektiv, şəffaf və demokratik mübarizə mədəniyyətini ehtiva edir və 100 faizlik
qələbə təminatına görə unikaldır. Bu reallıq fonunda dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin 1993-cü il 3 oktyabr
prezident seçkilərində tarixi qələbəsinin 26-cı ildönümü ilə bağlı həmin uğur strategiyasının bəzi məqamlarını və
onu doğuran amilləri qədirbilən oxucularımızla bölüşmək istərdik.
Heç kəsə sirr deyildir ki, ulu öndər 1993-cü il 3 oktyabrda keçiriləcək prezident seçkiləri öncəsi seçkiqabağı
təbliğat kampaniyasına xüsusi əhəmiyyət verir, praktiki olaraq əhalinin bütün təbəqələri ilə görüşürdü. Fikrimizi
faktlar və arqumentlərlə əsaslandıraq.
Azərbaycan Respublikasının prezidentliyinə namizəd Heydər Əliyev 1993-cü il sentyabrın 10-da yerli və
xarici jurnalistlər üçün mətbuat konfransı keçirdi. Sentyabrın 20-də Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin
əməkdaşları, sentyabrın 21-də AMEA-da ziyalılar qarşısında, sentyabrın 22-də Ali Sovetdə Azərbaycan
gənclərinin nümayəndələri, sentyabrın 28-də Bakı Məişət Kondisionerləri zavodunda əmək kollektivlərinin
təmsilçiləri qarşısında çıxışlar etdi. Bu çıxışlarda ulu öndər Heydər Əliyev Prezident seçiləcəyi təqdirdə xalqı
narahat edən hansı müəkkəb problemlərin köklü həllinə nail olmağı hədəf seçdiyini bəyan etdi. Bu, ilk növbədə,
polisin siyasi oyunbazlıqla məşğul olmaması və ictimai asayişin qorunması ilə bağlı birbaşa vəzifəsini icra etməsi,
müxtəlif rayonlarda kök salmış və dinc sakinləri qorxu altında saxlayan çoxsaylı gizli silahlı qrupların və
bandaların üzə çıxarılması, onların ifşa və tərksilah edilməsi ilə bağlı idi.
Ziyalılar qarşısında çıxış edən Heydər Əliyev ideoloji streotiplərdən və təhriflərdən azad olmuş real və
həqiqi Azərbaycan tarixinin yazılmasını təxirəsalınmaz vəzifə kimi qarşıya qoydu. Ulu öndər xüsusi olaraq
vurğuladı ki, tarixi qələmə alarkən ədalət hissini bir an yaddan çıxarmaq olmaz. Ağı ağ, qaranı qara yazmaq
lazımdır. Bu xüsusda ümummilli lider xüsusi olaraq vurğuladı ki, “1920-ci ildən başlayaraq müstəqililik əldə
etdiyimiz vaxtadək Azərbaycan xalqı böyük bir tarixi yol keçmişdir. Azərbaycanda boyük elm, mədəniyyət
yaranmışdır. Ölkənin sənayesi, kənd təsərrüfatı inkişaf etmişdir. Bu dövrü tarixdən silmək olarmı? Şübhəsiz, bu
dövrün çox qaranlıq səhifələri də var – 37-38-ci illər, elə 20-ci illərin əvvəlləri, 30-cu illər, repressiya illəri,
qanunsuzluq, insan hüquqlarının pozulması, Azərbaycan xalqına böyük zərbələr vurulması. Bunlar həqiqətdir.
Eyni zamanda, o da həqiqətdir ki, bu dövrdə əzab-əziyyətlərlə, çətinliklərlə yanaşı, Azərbaycan xalqı öz
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iqtisadiyyatını yaratmışdır. Əgər 70-ci illərdə yaranmış bu iqtisadiyyat olmasaydı, indi Azərbaycan Respublikası
müstəqil dövlət kimi yaşaya bilərdimi?. Eləcə də şəxsiyyətləri itirmək olmaz. Bizim üçün Mirzə Fətəli Axundov
da, Əhməd bəy Ağayev də, Məmməd Əmin Rəsulzadə də böyük şəxsiyyətlərdir. Nəriman Nərimanov da...Tarixi
təhrif edənlər xalqa xəyanət edir. Tariximizdə olan şəxsiyyətlərin hamısı bizim üçün qiymətlidir. Onların heç
birinə toxunmaq olmaz.” Hesab edirəm ki, bu movqeyi ilə ulu öndər Heydər Əliyev bir daha paklıq zirvəsinə
yüksələrək haqq və ədalətin keşiyində dayanırdı. Xalqın gözü tərəzidir. Xalq öz liderini birmənalı olaraq müəyyən
edirdi. O xalq ki, ölkəsinin viran olduğunun fərqində idi və Heydər Əliyevə yeganə ümid yeri kimi baxırdı.
Həmin çıxışında Heydər Əliyev Azərbaycanın o zamankı faciəli vəziyyətini fırtınanın sahilə tulladığı sınıq
gəmi ilə müqayisə etdi: ”Həmin gəmini yenidən tikmək, elə vəziyyətə salmaq lazımdır ki, bir daha dənizə çıxa
bilsin. Azərbaycan indi təxminən belə vəziyyətdədir.”
Gənclər qarşısında çıxışında isə ulu öndər Heydər Əliyev ölkənin təhsil və gənclər siyasəti sahəsində
həlllini gözləyən olduqca mürəkkəb problemlərə diqqəti cəlb etdi və bu istiqamətlərdə konseptual yanaşmalarını
ortaya qoydu. İlk növbədə onu vurğuladı ki, milli nihilizm mövqeyindən birdəfəlik imtina etmək lazımdır. Sovet
ideologiyasını haqlı olaraq özümüzdən uzaqlaşdırsaq da, ancaq sovet təhsil sistemində bir çox müsbət cəhətlərin
olduğunun da üstündən xətt çəkə bilmərik. Biz savadlı, təhsilli millətə çevrilmişik. Elmdə və mədəniyyətdə böyük
uğurlara imza atmışıq. Bundan sonranı düşünmək lazımdır. İndi necə irəliləyək? Təkcə texnikumları kolleclərə,
məktəbləri liseylərə, institutları universitetlərə və akademiyalara çevirməklə işləri düzəltmək olmaz.
Ulu öndər hər zaman olduğu kimi, təkcə problemləri qabartmır, eyni zamanda onların həlli yoluna işıq
salırdı. Bu xüsusda o, Azərbaycan gənclərinin ABŞ, Boyük Britaniya, Fransa, Türkiyə, Rusiya və digər ölkələrin
nüfuzlu ali təhsil ocaqlarına göndərilməsinin vacibliyini vurğulayır və bu sahədə hələ sovet dövründə olduqca
müsbət təcrübənin qazanıldığına diqqəti cəlb edirdi.
Eyni zamanda, ulu öndər gənclər arasında xoşagəlməz hallarin, o cümlədən sərxoşluq, narkomaniya, ən
dəhşətlisi isə fərariliyin artmasından ürək ağrısı ilə danışırdı. “Bilirsiniz adam dəhşətə gəlir. Axı nə üçün
Azərbaycan oğulları fərari olsunlar? Fərarilik edən hər bir gənc gərək cəmiyyətin üzünə çıxa bilməsin, fərarilik
xalqa düşmən olmaq deməkdir.”
Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan gəncləri ilə bu və digər görüşləri cəmiyyətdə böyük siyasi rezonans
doğurdu. Gənclərdə vətənpərvərlik hissləri miqyasagəlməz səviyyədə yüksəldi. Xalqımız bir daha əmin oldu ki,
ona elə bir siyasi lider rəhbərlik etməyə hazırlaşır ki, onun polad iradəsi, əzmi və enerjisi sayəsində bütün
bəlalardan hifz olacağımız artıq xülya deyil, bir reallıqdır.
Oktyabrın 1-də isə Azərbaycan Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirən Heydər Əliyev Bakıda
respublikada yaşayan azsaylı xalqların nümayəndələri ilə gorüşdü. Bu görüşün ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitliyin
təminatı baxımından mühüm əhəmiyyəti var idi. “Xalq Cəbhəsi – Müsavat” cütlüyünün antimilli siyasəti
sayəsində ölkə ərazisində yaşaya xalqlar arasında birlik və harmoniya deyil, təfriqə və toqquşma meyilləri
güclənmişdi. Xüsusən azsaylı xalqlara süni şəkildə belə bir ideya təlqin olunurdu ki, siz Azərbaycanın köklü
xalqları deyilsiniz, ikinci sort xalqlar statusundasınız. Əslində, bu yarıtmaz və xəyanətkar siyasətin müəllifləri
ölkənin bütövlüyü və suverenliyi əleyhinə ən qorxulu ssenarilərin formalaşmasına rəvac verir və dövlətçiliyə qarşı
xəyanətkar yol seçmiş olurdular. Bu acı reallıqlar fonunda ulu öndər Heydər Əliyev məlum görüşdə xüsusi olaraq
vurğuladı ki, prezident seçiləcəyi təqdirdə o, respublikanın keçmiş rəhbərliyinin milli siyasətdə buraxdığı ciddi
pozuntuların aradan qaldırılması üçün əlindən gələni əsirgəməyəcəkdir. Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar
siyasi əqidəsindən, millətindən, dinindən asılı olmayaraq bərabər hüquq və imkanlara malik olacaqlar.
Ulu öndər Heydər Əliyevin xalq tərəfindən böyük coşqu ilə qarşılanan seçki kampaniyası xalqın etimadını
tam itirmiş Xalq Cəbhəsinin əsl antimilli, xəyanətkar və dönük mahiyyətinin daha bariz şəkildə üzə çıxmasına
səbəb oldu. Onlar məğlubiyyətləri ilə barışa bilmir, əvvəlcə referendumu, sonra isə prezident seçkilərini boykot
etmək çağırışları ilə mitinqlər təşkil edirdilər. AXC-nin ekstremist qanadı isə Türkiyə vətəndaşı Həsən Tokunun
iştirakı ilə sentyabrın 30-da Heydər Əliyevin həyatına sui-qəsd təşkil etməyə cəhd göstərdi. Həm bu sui-qəsd
addımı, həm də sonralar təkrarlanan oxşar cinayətlər və dövlət çevrilişinə cəhdlər nəticəsiz qaldı. Xalq sevgisi və
Ulu Yaradan missiyası millətin və dovlətin xilaskarı olan Heydər Əliyevi hifz etdi. O, qalibiyyətlər üçün
doğulmuşdu. 1993-cü il 3 oktyabr prezident seçkilərində xalqın 98,8 faiz səsini toplayaraq hakimiyyət olimpinin
zirvəsinə yüksəlməklə məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalan Azərbaycan dövlətçiliyini xilas etdi, onun növbəti
intibahının əsasını qoydu. Bu yerdə bəzi paralellər aparıb, nəzəri mülahizələrimizi əsaslandırmağa çalışaq.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətinə rəhbərliyinin 34 ili görkəmli dövlət xadimi,
akademik Ramiz Mehdiyevin təbirincə desək, “Əsl milli intibah dövrü olmuşdur. Bu dövr bir-birindən zaman və
ictimai-siyasi formasiya baxımından fərqlənən iki mərhələ ilə (1969-1982 və 1993-2003-cü illər) xarakterizə
olunsa da, əslində. ulu öndərin Vətənə fədakar xidməti və hakimiyyətinin hər iki mərhələsində ölkəmizin nəhəng
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miqyasda nailiyyətlər qazanması baxımından onlar oxşardırlar. Başqa sözlə, eyni missiyanın, sadəcə, iki
mərhələsidirlər”.
Ötən əsrin 70-ci illərinin əvvəllərində “Literaturnaya qazeta”ya verdiyi məşhur müsahibəsində “Qoy ədalət
zəfər çalsın!” -- deyən Heydər Əliyev özünün milli intibah missiyasının 1969-1982-ci illər tarixi çərçivəsində,
sözün həqiqi mənasında, ədalətin zəfər çalmasına nail oldu. Ölkədə həmin illərdə 213 yeni sənaye müəssisəsi
istismara verildi. Bakı Məişət Kondisionerləri, Salyan Plastmas Emalı zavodu, Sumqayıtda Kompressor zavodu,
Üst Trikotaj fabriki, Bakıda tikiş, ayaqqabı hissələri fabrikləri, Şampan şərabı zavodu, Gəncədə Ət kombinatı,
Qənnadi fabriki, Əlvan Metallar emalı zavodu, Lənkəranda Konserv zavodu, çay fabriki, Naxçıvanda Şüşə Qablar
zavodu, Kəlbəcərdə “İstisu” mineral su zavodu, Yevlaxda Yunun İlkin Emalı fabriki və başqa bu kimi böyük
iqtisadi potensialı olan müəssisələr məhz həmin illərdə tikilib istifadəyə verildi. Qeyd edilən 13 il ərzində istehsal
olunan sənaye məhsulu öz həcminə görə əvvəlki 50 ildəkinə bərabər idi.
1969-cu ildən sonra Azərbaycanda geniş tikinti-quruculuq işlərinə start verildi. Respublika sanki tikinti
meydanını xatırladırdı. 1975-1985-ci illərdə ümumi sahəsi 22, 2 milyon kvadratmetr olan mənzillər inşa edildi ki,
bu göstərici Azərbaycanda bütün əvvəlki illərdə tikilmiş mənzillərin 70 faizini təşkil edirdi. Yeni iş yerlərinin
yaradılması nəticəsində iqtisadiyyatda çalışanların ümumi sayı 1985-ci ildə 2,4 milyon nəfərə çatmışdı. Bu, 1970ci ilin müvafiq göstəricisindən 1,5 dəfə çox idi. 1969-cu ildə orta aylıq əməkhaqqının səviyyəsinə görə
Azərbaycan 15 müttəfiq respublika arasında axırıncı yerdə dayandığı halda, 1980-ci ildə 4-cü yerə çıxdı.
Həmin dövrdə kənd təsərrüfatının dirçəldilməsi və sonrakı inkişafı sahəsində də böyük islər görüldü. Məhz
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 70-ci illərin əvvəllərində həyata keçirilmiş kompleks tədbirlər nəticəsində qısa
müddət ərzində qidalılıq balansını itirmiş torpaqlar əsl məhsuldar torpaqlara çevrildi. İlk növbədə, kənd
təsərrüfatının su təchizatı yaxşılaşdırıldı. Bu məqsədlə Yuxarı Qarabağ, Yuxarı Şirvan və Samur -- Abşeron
kanallarının tikintisi başa çatdırıldı, Naxçıvan Muxtar Respublikasında “Arpaçay”, Lənkəranda “Xanbulançay”,
Masallıda “Viləşçay”, Şəkidə “Əyriçay”, Şəmkir və Ağstafa su dəryaçaları, “Bəhramtəpə” suvarma şəbəkəsi,
İsmayıllıda “Aşıq bayramlı” gölü istifadəyə verildi.
Əvvəllər əsassız olaraq azaldılmış taxıl, pambıq, meyvəçilik sahələri, habelə qoyunçuluq və quşçuluq
yenidən bərpa olundu. Kənd təsərrüfatı üçün yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması sahəsində də ciddi addımlar
atıldı. Yalnız Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında 1970-1975-ci illərdə 40 min nəfərə
yaxın ali təhsilli, respublikanın orta ixtisas məktəblərində isə 86, 4 min nəfər orta ixtisas təhsilli kənd təsərrüfatı
mütəxəssisi hazırlandı.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin titanik fəaliyyətinin nəticəsi idi ki, 1981-ci ildə respublika tarixində ilk
dəfə olaraq 402 min ton taxıl, 1 milyon 151 min ton pambıq, 1 milyon 616 min ton üzüm, 644 min ton tərəvəz,
41 min ton bostan məhsulları, 26 min ton yaşıl çay yarpağı, 125 min ton mal-qara və quş əti, 340 min ton süd,
294 milyon ədəd yumurta və 12 min ton yun tədarük edildi. Ümumən, həmin illərdə kənd təsərrüfatının məcmu
məhsulu 2,6 dəfə artdı.
“Xalq həmişə öz ziyalıları, öz mədəniyyəti, öz elmi ilə tanınır”,- deyən möhtərəm Heydər Əliyevin Sovet
Azərbaycanına rəhbərlik etdiyi dövrdə təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, incəsənət və milli-mənəvi dəyərlərimizin
qorunması və inkişafı sahəsində də ciddi və əhəmiyyətli addımlar atıldı.
Həmin dövrdə Azərbaycanda məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrindən tutmuş ali məktəblərədək bütün təhsil
ocaqları əvvəlki illərlə müqayisədə yeni inkişaf pilləsinə qalxdı, bu istiqamətdə aparılan ardıcıl və məqsədyönlü
dövlət siyasəti Azərbaycan əhalisinin təhsil, ümummədəni və intellektual səviyyəsinin yüksəldilməsində
müstəsna rol oynadı.
70-ci illərdə və 80-ci illərin əvvəllərində ali təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi istiqamətində böyuk işlər görüldü. Ölkə rəhbərinin təşəbbüsü və qayğısı ilə ali məktəblər
üçün çoxlu sayda tədris korpusları, yataqxana kompleksləri tikildi.
Heydər Əliyevin 1970-80-ci illərdə Azərbaycanda ali təhsilin inkişafı yolundakı böyük xidmətlərindən biri
də yeni ali təhsil ocaqlarının yaradılması idi. Ümumiyyətlə, 1970-82-ci illərdə Azərbaycanda 5 yeni ali məktəb
yaradıldı, çoxlu ixtisaslar, kafedralar, problem laboratoriyaları açıldı. Əgər 60-cı illərin sonunda respublikada 12
ali məktəb, bunlarda 105 fakültə, 450 kafedra var idisə və burada 139 ixtisas üzrə kadr hazırlığı aparılırdısa, 1982ci ildə artıq 136 fakültəni və 530 kafedranı birləşdirən 17 ali təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərirdi. Bütün bu
uğurlar da möhtərəm Heydər Əliyevin ali təhsilin inkişafına, respublikanın kadr potensialının gücləndirilməsinə
vətəndaş qayğısının nəticəsində mümkün olmuşdur.
Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin Azərbaycan təhsilinin inkişafında müstəsna xidmətlərindən biri də 19701980-ci illərdə şəxsi təşəbbüsü və qayğısı sayəsində Azərbaycandan kənarda, keçmiş SSRİ-nin 50-dən artıq böyük
şəhərinin 170-dən çox nüfuzlu ali məktəbində respublikamızın xalq təsərrüfatı, elm, təhsil və mədəniyyətinin 80230
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dən artıq sahəsini əhatə edən və xüsusi ehtiyac duyulan 250-dən çox ixtisas üzrə 15 mindən artıq azərbaycanlı
gəncin ali təhsil almasına, yüksək ixtisaslı mütəxəssislər kimi hazırlanmasına imkan və şərait yaratması olmuşdur.
Onu da qeyd edək ki, Azərbaycandan kənarda təhsil alanların milli tərkibində azərbaycanlıların sayı 1970-ci
ilədək 40 faiz təşkil edirdisə, ümummilli lider Heydər Əliyevin apardığı uzaqgörən siyasət nəticəsində 1976-cı
ildə müvafiq göstərici 85 faizə, 1977-ci ildə 92 faizə, 1980-ci illərin əvvəllərində isə 97, 6 faizə yüksəlmiş oldu.
Bu addımlar öz xarakteri etibarilə strateji məzmun kəsb edirdi. Daha dəqiq desək, bir tərəfdən Azərbaycanın
yüksək ixtisaslı kadrlara olan ehtiyacını təmin edirdi, digər tərəfdən potensial Azərbaycan diasporunun
formalaşması prosesinin konturları cızılırdı. Təsadüfi deyildir ki, bu gün MDB məkanında Azərbaycan
diasporunun sosial tərkibinin böyük bir hissəsini məhz həmin illərdə ulu öndərin xeyir-duası ilə təhsil almış
insanlar təşkil edir və onlar müstəqil dövlətimizin maraqlarını təmsil olduqları ölkələrdə şərəflə qoruyurlar.
“Xalqı həmişə mənəviyyat birləşdirmişdir. Çünki başqa əsaslara nisbətən mənəvi əsaslar daha üstündür,”deyən ümummilli liderin qənaətinə görə, milli özünüdərkə xalqın yaratdığı və yaşatdığı mədəni sərvətlərə
dərindən yiyələnməklə çatmaq olar. Ulu öndər başqa bir fikrində isə bildirirdi ki, məşhur filosof Bəhmənyarın və
mütəfəkkir şair Nizaminin, riyaziyyatçı-astronom Nəsirəddin Tusinin və dahi lirik şair Füzulinin, orta əsrlərin
böyük alimi Rəşidəddinin və üsyankar şair Nəsiminin, tarixçi Abbasqulu ağa Bakıxanovun və realist yazıçı Mirzə
Fətəli Axundovun, görkəmli satiriklərdən Mirzə Ələkbər Sabirin, Cəlil Məmmədquluzadənin və bir çox başqa
korifeylərin adları bu mədəniyyətin çoxəsrlik tarixini bəzəyir. Biz Azərbaycan xalqının bu və ya digər görkəmli
oğullarına ona görə minnətdarıq ki, onlar zülmətli irtica və özbaşınalıq şəraitində Azərbaycan xalqının ictimai
fikrini, elm və mədəniyyətinin məşəlini göz bəbəyi kimi qorumuşlar.
Hər bir vətənsevər azərbaycanlı Heydər Əliyevə xalqımızın həmin görkəmli simalarının bizə miras
qoyduqları mizilsiz ədəbi irsə olduqca böyük dəyər verdiyi və onları yaddaşlarda əbədiləşdirdiyinə görə minnətdar
olmalıdır.
Heydər Əliyev böyük siyasi ustalıqla 59 yaşında pantürkist-millətçi ittihamı ilə Sibirə sürgün edilən dahi
Hüseyn Cavidin nəşini şairin 100 illiyində Vətənə gətirməklə, əslində, milli hissə və duyğuya malik olan
şəxsiyyətlərin hamısının cənazəsini, ruhunu öz doğma vətənlərinə --Azərbaycana qaytarmış oldu.
Danılmaz həqiqətdir ki, 1930-cu illərdə SSRİ-nin dövlət mükafatı “Rusca-azərbaycanca lüğət”ə verilirdisə,
məhz Heydər Əliyevin qətiyyəti sayəsində 1970-ci illərdə “Azərbaycan dili” dərsliyi eyni etimada layiq görüldü.
Bu mükafatların arxasında böyük siyasi mətləblər gizlənirdi. Başqa sözlə, birinci halda rus dilinin (ruslaşdırma)
təbliğinə, ikinci halda isə doğma dilimizin (milliləşmənin) inkişafına görə ali mükafat verilmişdi. Bu, ulu öndərin
millətin genetik kodunun mühüm komponenti hesab etdiyi milli dilə verdiyi əvəzsiz dəyər idi. Elə bu məntiqlə də
Heydər Əliyev böyük səylər hesabına 1978-ci ildə qəbul edilən Azərbaycan SSR Konstitusiyasında Azərbaycan
dilinin dövlət dili kimi təsbit olunmasına nail olmuşdu.
Bütün bu və digər xidmətləri ilə Heydər Əliyev ədəbi-mədəni irsimizin, dilimizin, ziyalılarımızın, ən
başlıcası isə milli özünüdərk və kimliyimizin əvəzsiz himayədarı və hamisi zirvəsinə yüksəlmiş oldu.
Təbii ki, fitri istedadı və iti fəhmi hesabına ölkəmizin perspektiv müstəqilliyini proqnozlaşdıran Heydər
Əliyev suveren dövlətçiliyimizin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və xüsusilə də təhlükəsizlik sahəsində hansı ciddi
problemlərlə sınağa çəkiləcəyini də görməyə bilməzdi. Bu baxımdan, ümummilli liderin hələ sovet dövründə
respublikamız üçün milli hərbi kadrların hazırlanması sahəsində atdığı uzaqgörən addımların ölkəmizin
Ermənistanın təcavüzünə məruz qaldığı zamanda necə misilsiz əhəmiyyət daşıdığınının bir daha şahidi olduq.
Bu, bir həqiqətdir ki, Sovet dövlətində bütün sahələr kimi, ordu quruculuğu prosesi də məlum siyasiideoloji prinsiplərə əsaslanırdı. Rəsmi Moskva milli respublikalarda, ələlxüsus müsəlman dövlətlərində milli hərbi
kadrların hazırlanması yönündə cəhdləri bir qayda olaraq qısqanclıqla qarşılayır və buna mane olurdu. Müttəfiq
respublikalarda hərbi tədris məktəbləri əsasən Rusiya, Ukrayna və Belarusiyada fəaliyyət göstərirdi.
“Bunları görəndə, düşünürdüm ki, yaxşı, biz Sovet İttifaqının bərabərhüquqlu müttəfiq respublikasıyıq,
böyük səlahiyyətlərimiz var. Biz nə üçün ordudan təcrid olunuruq?” -- bu sözləri mərhum Heydər Əliyev 2003cü il aprelin 21-də, Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbin 30 illik yubiley təntənəsində çıxış edərkən demişdi.
Ulu öndər 1973-cü ildə böyük səylər nəticəsində belə bir məktəbin yaradılmasına nail olmuşdu. Həmin
dövrdə Azərbaycan ildə təxminən 60 min gənci ordu sıralarına göndərirdi. Ancaq onların tam əksəriyyəti inşaat
batalyonlarında xidmət keçirdi. Hərbi hissələrdə azərbaycanlı zabitləri isə, necə deyərlər, barmaqla saymaq olardı.
Əlbəttə, indi bəziləri 1973-cü ildə Bakıda belə bir hərbi məktəbin yaradılmasını bir zavod, fabrik tikintisi qədər
adi qərar hesab edə bilərlər. Amma buna nail olmaq üçün həqiqətən böyük siyasət və uzaqgörənlik lazım idi.
Sovet rejiminin ən güclü vaxtlarında Azərbaycanda milli hərbi kadr hazırlığı üçün baza rolunu oynayacaq
məktəbin yaradılmasına rəsmi Moskva laqeyd yanaşa bilməzdi. Təsadüfi deyil ki, həmin dövrdə Bakıya təşrif
buyuran çeşidli komissiyalar Azərbaycanda belə bir hərbi məktəbə ehtiyac olmadığını “əsaslandırmağa”
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çalışırdılar. Amma H.Əliyev bu cəhdlərin qarşısını qətiyyətlə almağı bacardı.70-ci illərdə həmin məktəbin
müdavimləri olan zabitlər bu gün müstəqil Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrinin komandirləri, generallarıdır.
1991-ci ildə müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycan Respublikası, əslində, real suverenliyinə 1993-cü ildə
nail oldu. Həmin il xalqın israrlı tələb və xahişindən sonra Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı baş verdi və
bununla da Azərbaycanda milli intibah dövrünün ikinci mərhələsi (1993-2003-cü illər) başlandı. Bu dövr ulu
öndərin təbirincə desək, “müstəqilliyin əldə edilməsindən daha çətin olan onun qorunması və
möhkəmləndirilməsi” ilə xarakterizə olunurdu. Həmin dövrdə Rusiyanın siyasi-hərbi elitasında formalaşmış
mövqeyə görə, ərazisindən hərbi bazaları çıxarılan və birmənalı olaraq Qərbə inteqrasiya xəttini seçən Azərbaycan
regionda Kremlin uzağagedən planları üçün birbaşa təhlükə mənbəyi rolunu oynayırdı. Həmin mərhələdə
hakimiyyətdə olan Müsavat-AXC cütlüyünün həyata keçirdiyi səbatsız daxili və onun davamı olan xarici siyasət
kursu Rusiyanın Azərbaycana münasibətdə məlum sərt mövqeyinin formalaşmasında az rol oynamadı.
Yeri gəlmişkən, burada bir həqiqəti də xüsusi olaraq qeyd edək ki, Azərbaycan xalqının ən ağır dərdi olan
Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı ulu öndər Heydər Əliyevin 1969-1982-ci illərdə həyata keçirdiyi siyasətin
nəticəsində bu dövrdə erməni millətçiləri bir dəfə də olsun ölkəmizə qarşı ərazi iddialarını açıq şəkildə dilə
gətirməyə cəsarət etmədilər və buna imkan verilmədi. Akademik Ramiz Mehdiyev Heydər Əliyev fenomeni ilə
bağlı tədqiqatlarında çox düzgün olaraq qeyd edir: “Akademik Aqanbekyanın M.Qorbaçovun Dağlıq Qarabağın
Ermənistana birləşdirilməsinə ilkin razılıq verilməsi barədə bəyanatı və bununla da münaqişənin ilkin qığılcımının
közərməsi məhz Heydər Əliyevin Siyasi Büro üzvlüyündən istefasından cəmi üç həftə sonra baş verdi”.
Bundan savayı, Müsavat--AXC cütlüyünün mövcud şəraitə adekvat olmayan məqamda “Cənubi
Azərbaycan” problemini qaldırması nəticəsində İranla da münasibətlər son dərəcə kəskinləşdi. Bu siyasətin
nəticəsində faktiki olaraq Azərbaycan həm şimaldan, həm də cənubdan ağır təzyiq altına düşdü. ABŞ Konqresi
isə Azərbaycanı dövlət səviyyəsində hər cür yardımdan məhrum edən “907-ci əlavə”ni qəbul etdi.
Bu şəraitdə dövlətçiliyimiz üçün ən təhlükəli proses separatizm və onun nəticəsində ərazi bütövlüyümüzün
növbəti dəfə pozulması təhlükəsi ilə bağlı idi. Erməni işğalçılarının aramsız hücumları, Cənubda “Talış Muğan
Respublikası”nın elan edilməsi, şimalda “Sadval” təşkilatının ərazi iddiaları və Gəncədə Surət Hüseynova məxsus
hərbi hissənin əməlləri həmin dövrdə ölkəmizin dəhşətli siyasi kataklizmlər mərhələsində olduğunu bir daha
təsdiqləyir. Əslində, respublikamız real vətəndaş müharibəsi astanasında idi. Ölkədə hakimiyyətsizlik və xaos
hökm sürürdü. İnfilyasiya 1992-ci ildə 1174, 1993-cü ildə isə 1080 faizə çatmışdı.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü ildə xalqın tələbi və xahişi
ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra hədəfinə çevrildiyimiz bu ağır problemlər öz həllini tapmağa başladı. Lakin
bu prosesin özü də hamar yolla getmədi. 1994-cü ilin oktyabr və 1995-ci ilin mart aylarında Azərbaycanın
müstəqilliyini istəməyən xarici qüvvələrin himayəsi ilə respublikamızda dövlət çevrilişlərinə cəhdlər edildi.
Prezident Heydər Əliyevlə xalqın sarsılmaz birliyi bu sınaqlardan da uğurlu çıxışı təmin etdi. Zəmanəmizin dühası
olan Heydər Əliyev xalqımızın və dövlətçiliyimizin tarixində, əgər bir sözlə ifadə etmək mümkünsə, məhz
xilaskar missiyasını yerinə yetirdi.
Burada bir haşiyə çıxmaq istəyirik. Məlum olduğu kimi, 1997-ci ildə Prezident Heydər Əliyevin ABŞ-a ilk
rəsmi səfəri zamanı ona bu dövlətin ən məşhur 4 prezidentindən biri olan (C.Vaşinqton, T.Cefferson F.D.
Ruzveltlə birlikdə) Avraam Linkolnun büstü bağışlanmışdı. Bu, təsadüfi olmayıb, rəmzi mənası olan bir hadisə
idi. Prezident A.Linkoln ABŞ-ın bütövlüyünün qorunması naminə separatçı Cənub ştatları ilə mübarizə aparmalı
olmuş və nəticədə ölkə miqyasında 600 mindən artıq itki verilməsinə baxmayaraq, dövlətçiliyin məhvinin
qarşısını ala bilmişdi. Amerikalılar indiyədək seçdikləri bütün prezidentlər içərisində yalnız 4-nə heykəl qoyublar.
Həmin prezidentlərdən biri də məhz A.Linkolndur. Zənnimizcə, amerikalıların Heydər Əliyevlə Avraam Linkoln
arasında paralel aparmalarının motivi gün kimi aydındır. Hər ikisi öz xalqının və dövlətinin xilaskarıdır.
Ümummilli lider Azərbaycanda demokratik inkişaf proseslərinin də əsasını qoydu. Ölkəmizdə şəxsiyyətin
azadlığı və toxunulmazlığı, habelə onların hüquqi müdafiəsi təmin edildi, çoxpartiyalı sistem üçün əsaslar
yaradıldı, siyasi plüralizm, vicdan və etiqad azadlığı, milli azlıqların hüquqları, qanun qarşısında bərabərlik təmin
edildi. Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarında əks olunan, onun ayrılmaz komponenti olan
təqsirsizlik prezumpsiyası təmin edildi. Bundan savayı, Konstitusiya Məhkəməsi, üçpilləli məhkəmə sistemi, yeni
məhkəmə korpusu yaradıldı, məhkəmələrin müstəqilliyi və prosedur qaydalarının şəffaflaşması təmin edildi, on
minlərlə insan amnistiya edildi və böyük sayda məhkum bağışlandı, senzura ləğv edildi, KİV-in azadlığı və QHTlərin sərbəst fəaliyyəti təmin edildi.
Bu prosesdə-demokratik dövlət quruculuğu istiqamətində ümummilli liderin miras qoyduğu irsin
öyrənilməsi, təbliği və tətbiqində Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, UNESKO-nun və
İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun xidmətləri
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müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Başqa sözlə, ulu öndərin irsinin öyrənilməsi istiqamətində irimiqyaslı proqramların
həyata keçirilməsini dəstəkləmək, Azərbaycan xalqının rifahının yüksəldilməsinə yönəldilmiş təşəbbüsləri
himayə etmək, ölkədə elm, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə və idmanın inkişafını təmin edən layihələrə yardımçı
olmaq, milli-mənəvi dəyərlərə sadiq gənclərin yetişdirilməsinə və digər mühüm vəzifələrin yerinə yetirilməsinə
nail olmaq ölkənin birinci xanımının rəhbərlik etdiyi təşkilatın genişmiqyaslı fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərini
təşkil edir və ictimaiyyət tərəfindən yüksək dəyərləndirilir. Hörmətli Mehriban xanımın qazandığı ümumxalq
sevgisinin kökündə dayanan əsas amil insanların inamını qazanması ilə bağlıdır. Mehriban xanım Əliyeva 2018ci ilin 28 fevral tarixində Rusiyanın nüfuzlu “Rossiya-24” kanalına müsahibəsində haqlı olaraq vurğulayır: “
Üzərimə düşən məsuliyyət olduqca böyükdür. Mən Prezidentin etimadını doğrultmalıyam və ən başlıcası isə
inamı, ümidi olan insanların etimadını doğrultmalıyam.”
Azərbaycan xalqı qəlbində əbədi heykəlini qoyduğu ulu öndərin 1993-cü il 3 oktyabr prezident seçkilərində
qalib gəlməsinin 26-cı ildönümünü onun siyasi xətti ətrafında daha sıx və monolit birlik nümayiş etdirərək qeyd
edir. Eyni zamanda, xalqımız Heydər Əliyevin fiziki itkisindən nə qədər çox kədərlənsə də, təskinliyini onda tapır
ki, bu gün ulu öndərin şah əsəri olan müstəqil Azərbaycan etibarlı əllərdədir, davamlı və dinamik inkişaf tempinə
malikdir. Zəmanəmizin dühasından “Ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm”, –
qiymətini alan Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın bugünkü və gələcək inkişafının təminatçısıdır. O,
Azərbaycanın çağdaş tarixinə yeni missiya ilə daxil olmuşdur. Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
Azərbaycan özünün milli dövlət quruculuğu və idarəçiliyinin növbəti şərəfli mərhələsini yaşayır.
Bəli, Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev bütün dünyada müstəqil siyasət həyata keçirən lider kimi
tanınmış və nüfuz sahibi olmuşdur. Müstəqil siyasət həyata keçirmək çətin, mürəkkəb, lakin şərəfli fəaliyyətdir.
Dövlət başçısının özünün qeyd etdiyi kim, ən asan olan hər hansı bir böyük dövlətin qanadları altına sığınıb öz
siyasətini həyata keçirməkdir. Lakin, bu siyasət heç bir halda hakimiyyətin mənbəyi olan xalqın milli mənafeyni
nəzərə ala bilməz. Prezident İlham Əliyev üçün hər şeydən ümdə olan məhz milli maraqlardır. Elə bu səbəbdən
dövlətimizn rəhbəri İlham Əliyev çətin, lakin şərəfli yolu seçmişdir. Bu yol bizə ulu öndər Heydər Əliyevdən
miras qalmışdır. Məhz bu yolla getdikdə xalq öz taleyinin sahibi olur. Bu yol yeganə düzgün yoldur. Bu yolla
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanı uca zirvələrə aparır.
Dövlətin xarici siyasətinin onun daxili siyasətinin davamı olması da mütləq əksəriyyətin inandığı
həqiqətlərdəndir. Məsələyə bu prizmadan yanaşdıqda Prezident İlham Əliyevin 16 il ərzində həyata keçirdiyi
uğurlu daxili siyasət nəticə etibarilə Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə mövqelərinin möhkəmlənməsi mənafeyinə
də xidmət göstərmişdir.
O, dünya siyasətinə təsir gücünə malik beynəlxalq aktor statusunda dövlət başçısıdır. Bu statusuna tam
adekvat olaraq İlham Əliyev həm daxili, həm də xarici siyasət kursunun həyata keçirilməsi prosesində dərin zəka,
iti fəhm, analitik və innovativ düşüncə tərzi, sistemli analiz qabiliyyəti, prinsipiallıq və qətiyyət nümayiş etdirir.
Hər dövlət başçısına nəsib olmayan bu unikal şəxsi keyfiyyətlərin daşıyıcı olan Prezident İlham Əliyev harada
çıxış etməsindən və mövqe bildirməsindən asılı olmayaraq, şahmat dili ilə desək, “həmişə ağ fiqurlarla oynayır”
və artıq start vəziyyətində qarşı tərəf və ya tərəflər üzərində ilkin üstünlüyünü təmin etmiş olur. Həmin “siyasi
şahmat lövhəsi”ndə siyasət qrossmeysterinin – Prezident İlham Əliyevin rəqibinə “mat” elan etməsi labüddür.
Bu, sırf zaman məsələsidir.
Xalq qəzeti.-2019.-3 oktyabr.-№218.-S.1-2.
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Müstəqil Azərbaycanın böyük memarı
Cavanşir Feyziyev,
Milli Məclisin deputatı, fəlsəfə doktoru
Əgər 1993-cü ildə xalqın tələbi və təkidi ilə Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlməsəydi, Azərbaycan çox
böyük bəlalarla üzləşə bilərdi. Ölkə parçalanma ərəfəsində idi. Vətəndaş müharibəsi, Ermənistanın
Azərbaycana təcavüzü nəticəsində torpaqlarımızın itirilməsi, digər təhlükəli amillər ölkəni dağıdırdı.
Azərbaycan böhran içində idi…
Heydər Əliyevin bütün həyatı, bütün fəaliyyəti bir amala qulluq edirdi. Azərbaycançılıq, Azərbaycan
dövlətinə, Azərbaycan xalqına xidmət, millətimizə xidmət etmək onun həyatının ən ümdə amalı idi.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyəti, əsasən, XX əsrin ikinci yarısı ilə
bağlıdır. Dövrümüzün ictimai-siyasi reallıqları, geosiyasi məkanda baş verən dəyişikliklər bu təlatümlərin
fövqündə dayanan müasir milli dövlətçiliyimizin mükəmməl bir məntiqdən – Heydər Əliyev zəkasından
qaynaqlandığını bir daha sübut edir. Ötən hər il Heydər Əliyev dühasının böyüklüyünü, möhtəşəmliyini dönədönə təsdiqləyir. Zaman Heydər Əliyevin siyasi baxışlarına daha dərin məna qazandırır, onun Vətənimizin
indisinə və gələcəyinə çox möhkəm tellərlə bağlı olduğunu aydın göstərir.
26 il əvvəl ümummilli lider Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdıb tarixi xilaskarlıq missiyasını
böyük qətiyyət və məharətlə gerçəkləşdirməsi XX əsr siyasi tariximizin ən önəmli səhifələrindən biri oldu. 1993cü ilin böhranlı yayında xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdan ulu öndər həmin il oktyabrın 3-də seçicilərin
böyük əksəriyyətinin səsi, ümumxalq etimadı ilə dövlət başçısı seçildi. Bununla onun adı ən yeni tariximizə
müstəqil Azərbaycanın meması və xilaskarı kimi daxil oldu.
O zaman ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı tamamilə təbii və qanunauyğun bir tarixi
hadisə idi. Çünki bütün xalqların tarixində ən ağır sınaq qarşısında birləşmək və təhlükəyə qarşı özünün ən böyük
gücünü ortaya qoymaq instinkti var. Dünya tarixində buna bənzər hadisələr az olmamışdır. I Dünya
müharibəsində parçalanıb tamamilə məhv olmaq təhlükəsi qarşısında qalan Türkiyə böyük Mustafa Kamal
Atatürkü ortaya çıxartdı. II Dünya müharibəsində ingilis xalqının alman faşizminə qarşı mübariz ruhu Çörçilin
simasında təzahür etdi. O zaman işğal altında olan Fransada da fransız xalqının azadlıq mübarizəsi məhz Şarl deQoll şəxsiyyəti ətrafında formalaşdı.
1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda yaranmış vəziyyət xatırlatdığım hadisələrdən daha gərgin və
təhlükəli idi. Belə bir mürəkkəb vəziyyətdə xalqın azadlığını və dövlətin müstəqilliyini qoruyub saxlamaq
missiyasını da Heydər Əliyev öz üzərinə götürdü. Birincisi, bu dövrün mürəkkəbliyi ondan ibarət idi ki, dünyanın
təşkil olunduğu ikiqütblü qlobal siyasi sistem özü dağılmışdı. Yeni və mürəkkəb şəraitdə xalqların öz azadlığına
qovuşmaq, dövlət müstəqilliyini əldə etmək arzuları ilə dünyada söz sahibi olan supergüclərin məqsədləri birbirinə tərs mütənasib idi.
Doğrudan da, güc sahibi olan hansısa dövlət üçün dünya siyasi xəritəsində çoxsaylı xırda dövlətlərin
meydana gəlməsi və onlarla işbirliyi qurulması o qədər də maraqlı deyildi. Belə dövlətlər xalqların azadlıq
ideallarını, müstəqilliyə qovuşmaq arzularını təqdir etsələr də, onların demokratik dünya birliyinə can atmasını
sözdə alqışlasalar da gündən-günə sayı çoxalan milli dövlətləri öz təsir dairələrində saxlamağın çətin olacağını
bilərək bu dövlətlərin müstəqilliyini o qədər də dəstəkləmirdilər.
Sovet imperiyası dağılma prosesinin qarşısını ala bilməyib özündən qopan milli dövlətləri yenidən hansı
yolla itaət altına salma yollarını düşünürdü. Bu istiqamətdə öz məqsədlərini gələcəkdə həyata keçirmək üçün
müstəqilliyə qovuşmaq arzusunda və ərəfəsində olan yerli dövlət sistemləri arasında ziddiyyətlər yaradırdı. Bu
ziddiyyətlər SSRİ-nin müxtəlif regionlarında baş verən lokal müharibələr şəklində özünü göstərirdi. Moldovada,
Gürcüstanda, Qazaxıstanda baş verən hadisələrdən fərqli olaraq, Azərbaycanda cərəyan edən hadisələr daha
mürəkkəb, daha çoxgedişli və müstəqilliyə nail olmaq baxımından daha təhlükəli idi.
Təəssüf ki, Azərbaycan istisna olmaqla, sovet imperiyasının perifieriyasında yerləşən bütün milli
dövlətlərdə bunu anlayacaq qədər siyasi düşüncə və siyasi iradə sahibləri yox idi. Azərbaycanın o dövrdəki
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rəhbərlikləri isə məhz belə bir siyasi düşüncə sahibi olan dünya miqyaslı siyasətçi və dövlət xadimi Heydər
Əliyevin hadisələrin lap başlanğıcında öz xalqına lazımi səviyyədə kömək etməsinə şərait yaratmadılar. Bu
baxımdan 1993-cü ildə Heydər Əliyevin qayıdışı, əslində, gecikmiş qayıdış oldu.
İdeal vəziyyət o ola bilərdi ki, Heydər Əliyev sovet hökumətində tutduğu yüksək vəzifədən istefa etdiyi an
Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən milli siyasətə cəlb olunaydı. Təəssüf ki, o zamankı və daha sonrakı hakimiyyət
nəinki bunu etdi, əksinə, Heydər Əliyevin Azərbaycanda fəal siyasətə qayıtmasına bütün mümkün əngəlləri
törətdi. Lakin hadisələrin sonrakı gedişi onu göstərdi ki, belə bir mürəkkəb hərbi siyasi şəraitdə hadisələri idarə
etmək və ən başlıcası Azərbaycanın yenicə bərpa olunmuş müstəqilliyini qoruyub saxlamaq Heydər Əliyevsiz
qətiyyən mümkün deyil.
Dağlıq Qarabağ ərazisinin tamamilə itirilməsi, ətraf rayonların mühasirə vəziyyətində hər cür kömək
göstərilməkdən məhrum olduğu bir şəraitdə, xarici qüvvələr tərəfindən ölkənin müxtəlif hissələrində separatçılıq
fəaliyyətinin qızışdırılması və dəstəklənməsi, qeyri-müəyyənlik məngənəsində imperiya casuslarının ölkəni
vətəndaş müharibəsinə sürükləməsi Azərbaycan dövlətçiliyinin mövcudluğunu ciddi sual altına qoymuşdu. Belə
bir təhlükə qarşısında bütün xalq və eləcə də bir-birinə kəskin müxalifətdə dayanan siyasi qüvvələr nəzərlərini
xalqın yetişdirdiyi ən müdrik şəxsiyyətə -- Heydər Əliyevə yönəltdilər.
Məhz bu həqiqətin dərk olunduğu bir zamanda-- ölkənin müxtəlif hissələrə parçalanaraq öz dövlətçiliyini
itirmək, cəbhədə düşmənin işğal dairəsini genişləndirmək təhlükəsi qarşısında Azərbaycan xalqı yekdil şəkildə
Heydər Əliyev şəxsiyyəti ətrafında birləşdi. O zamankı hakimiyyətin isə Heydər Əliyevi Bakıya dəvət edib siyasi
hakimiyyəti ona təhvil verməkdən başqa yolu qalmadı. Bu prosesin özü də rahat keçmədi. Xaosun miqyasından
dəhşətə gələn və xalqın yekdil tələbi qarşısında başqa çıxış yolu qalmayan o zamankı iqtidar israrla Heydər
Əliyevi hakimiyyətə dəvət edərək daşıya bilmədikləri yükün məsuliyyətindən yaxalarını qurtarmaq üçün
vəzifələrini buraxıb qaçdılar.
Xalqına hədsiz xidmətləri ilə ümummilli lider səviyyəsinə yüksəlmiş Heydər Əliyevin siyasi təcrübəsi yeni
və çox mürəkkəb şəraitdə Azərbaycanın sonrakı inkişafını düzgün istiqamətləndirməyə əsaslar yaradırdı. Həmin
dövrdə Azərbaycan xalqının və dövlətinin mövqeyini doğru-düzgün müəyyənləşdirib ortaya qoymaq və bunu
lazımi şəkildə dünya birliyinin diqqətinə təqdim etmək və dövlətlərin yaranmaqda olan Azərbaycan dövlətçiliyinə
dəstəyini təmin etmək başlıca vəzifə idi. Belə bir vəzifənin öhdəsindən ancaq Heydər Əliyev gələ bilərdi. 1993cü ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycan xalqı üçün məhz bu nadir şansı verdi. Bu imkandan
məharətlə, zərgər dəqiqliyi ilə istifadə edən Heydər Əliyev həmin vəzifənin öhdəsindən layiqincə gəldi.
Heydər Əliyevin qayıdışından sonra onun hakimiyyətinə qarşı xarici və daxili qüvvələr tərəfindən törədilən
təxribatlar, planlaşdırılan sui-qəsdlər ölkəni kritik vəziyyətə salan səbəblərin çözülməsinə ciddi maneə yaradırdı.
Bütün bunlara baxmayaraq, Heydər Əliyev zəkası Azərbaycanın müstəqilliyinə qarşı yönəlmiş xarici və daxili
təzyiqlərin qarşısını ala bildi. Xalq da bunu gözləyirdi və öz liderinə inanırdı.
Yeri gəlmişkən deyək ki, bu inamı yaradan Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqının gözləri qarşısında keçən
həyatı və fəaliyyəti olmuşdu. 1969-cu ildə Heydər Əliyev hakimiyyətə gələnə qədər Azərbaycan Sovet İttifaqının
tənəzzül içində boğulan geridə qalmış əyalətlərindən biri idi. Həmin ildən başlayaraq Azərbaycana rəhbərlik edən
Heydər Əliyevin fəaliyyəti nəticəsində cəmi on il ərzində ölkə iqtisadi, sosial və mədəni inkişafına görə İttifaqda
ən yüksək pilləyə qalxa bilmişdi.
Hakimiyyətə qayıdandan sonrakı aylarda ulu öndər Heydər Əliyev qısa bir müddətdə atəşkəsin əldə
olunmasına, qüvvələrin səfərbər edilməsi üçün zəruri olan təşkilatlanma fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə,
iqtisadi tənəzzülün dayandırılmasına və ölkənin davamlı inkişafına yol açan sabitliyin təmin edilməsinə nail oldu.
Yalnız Heydər Əliyevin güclü qətiyyəti, ölkəmizin maraqlarına xələl gətirə biləcək məsələlərdə tutduğu
prinsipial mövqeyi Azərbaycana beynəlxalq miqyasda yanaşmanı dəyişdi. Məhz onun yorulmaz səyləri
nəticəsində Azərbaycan konservativ, tipik post-sovet ölkəsi kimi deyil, beynəlxalq və regional müstəvidə sabit və
davamlı inkişaf vəd edən bərabərhüquqlu tərəfdaş kimi tanınmağa başladı.
Belə bir məqamda erməni faşizminə qarşı ümummilli cəbhəni formalaşdıra bilməsi məhz Heydər Əliyev
şəxsiyyətinin qüdrəti idi. Xüsusilə, ümummilli liderimizin 1994-cu ilin aprelində düşmən hücumlarının
kəskinləşdiyi məqamda xalqa müraciətini xatırlamaq yerinə düşər. Beyləqan, Ağdam, Tərtər, Füzuli rayonları
istiqamətində erməni qoşun birləşmələrinin aramsız hücumlarını dəf etmək ümummilli səfərbərliyin ən yüksək
şəkildə təşkili zərurətini yaratmışdı.
O çətin günlərdə və aylarda Heydər Əliyevin soyuqqanlı və bir o qədər qətiyyətli, xalqın vətənpərvərlik
hisslərini qığılcımlandıran müraciətindən sonra qısa zaman ərzində cəbhədə əhəmiyyətli dönüş yarandı, düşmən
tapdağında olan bir neçə qəsəbə və kəndlərimiz işğaldan azad olundu. Cəbhədə yaranan dönüş tez bir zamanda
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düşməni atəşkəs sazişi imzalamağa məcbur etdi. Məhz bu tarixdən başlayaraq, Azərbaycanda daha sistemli və
vahid mərkəzdən idarə olunan ordu quruculuğuna start verildi.
Azərbaycan dövlətini tamamilə yeni əsaslar üzərində qurmaq siyasətini qarşısına məqsəd qoymuş ulu
öndər, həm də bu tarixi prosesin böyük ideoloqu kimi, onun əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirmişdi. Həmin
istiqamətlərin bir-biri ilə bağlı iki mühüm cinahı-- müasirləşmə və demokratikləşmədir. Heydər Əliyevin siyasi
kursuna uyğun olaraq bu vəzifənin yerinə yetirilməsi ölkənin müstəqil şəkildə addımlaya biləcəyinə zəmanət
qazanmaq demək idi.
Bu, bir həqiqətdir ki, yalnız müasirləşmə və demokratikləşmə istiqamətində ciddi uğurlar əldə etməklə
dünya birliyinin demokratik düşərgəsi tərəfindən etimadla qarşılanmaq, inkişaf layihələrini həyata keçirmək və
məhz bu düşərgə tərəfindən dəstək qazanaraq, torpaqlarının iyirmi faizi işğal olunmuş gənc bir dövləti ayaq üstə
qaldırmaq, irəlilətmək və dünya birliyinə inteqrasiya etmək olardı. Buna görə də ümummilli lider müasir və
demokratik Azərbaycan dövlətini yaratmaq üçün ölkənin bütün maddi və mənəvi-intellektual potensialını
hərəkətə gətirməyə başladı.
Buradaca qeyd edək ki, Azərbaycanın böyük müstəqilliyinin bünövrəsini, “demokratizm və müasirlik”
düşüncəsinin təməlini Heydər Əliyev iyirminci əsrin yetmişinci illərindən tədricən, mərhələ-mərhələ, onun bütün
perspektivlərini əvvəlcədən düşünə-düşünə, həmin gələcək üçün intellektual potensialı hazırlaya-hazırlaya
qoymuşdu. Dünya proseslərinin mahiyyətini düzgün qiymətləndirən Heydər Əliyev 1993-cü ildən etibarən
öncədən başladığı böyük yolun “ikinci nəfəsini” açdı, yeni, müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi olaraq, bu
dövlətin strategiyasını həmin proseslərin ən aparıcı tendensiyalarını özündə ehtiva edən siyasi xəttin önəmli
cinahına çevirdi.
Məhz bu dövrdən başlayaraq, milli və qlobal mənafelərin harmoniyası Azərbaycan siyasətinin humanist və
demokratik mahiyyətini təsdiq edən bir uğurlu istiqamət kimi müəyyənləşdi. Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyəti elə
başlanğıcdan ölkəmizin yerləşdiyi regionda beynəlxalq münasibətlər sisteminin yeni konfiqurasiyada
qurulmasına – yəni Azərbaycanın müasirləşmə və demokratikləşmə kursu götürən, siyasi islahatlardan
çəkinməyən bir dövlət kimi tanıdılmasına yönəldi. Qurucusu olduğu Azərbaycan dövlətinin müstəqillik uğrunda
qətiyyətli mübarizəsi regionda qüvvələr balansını nizamladı, yenicə müstəqillik əldə etmiş dövlətlərin siyasi
özünütəşkilinə, iqtisadiyyatını qurmasına, müharibə və konfliktlər zəncirinin halqasına yox, müasirləşmə və
demokratikləşmə hərəkatının subyektinə çevrilməsinə şərait yaratdı.
Müstəqil Azərbaycanın Prezidenti Heydər Əliyev Xəzər və Cənubi Qafqaz regionunda sülh və quruculuq
missiyasının lideri oldu. Baxmayaraq ki, rəhbərlik etdiyi dövlətin bir parçası Ermənistan tərəfindən işğal
olunmuşdu, Heydər Əliyev bunu etdi. Ona görə etdi ki, ölkəsinin nəfəs dərməsinə imkan yaratsın, qlobal güclərin
marağını regionda balanslaşdırsın, Azərbaycan cəmiyyətini müstəqil dövlət quruculuğuna səfərbər etsin, ölkə
iqtisadiyyatını müasir əsaslarda quraraq onu dünya iqtisadiyyatının ayrılmaz tərkib hissəsinə çevirsin. Bu
məqsədlə müstəqilliyimizin ilk onilliyi ərzində ümummilli liderin rəhbərliyi altında həyata keçirilmiş quruculuq
və islahat tədbirləri nəticəsində Azərbaycanda bütün zəruri dövlətçilik təsisatları yaradıldı və hüquqi dövlət
institutları formalaşdırıldı.
Ölkəmizin demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət kimi inkişaf etməsini qarşısına məqsəd qoymuş Heydər
Əliyev hələ o vaxtlar dönə-dönə qeyd edirdi ki, müstəqil dövləti demokratik prinsiplər əsasında fəaliyyət
göstərməlidir, Azərbaycan özünün zəngin tarixi ənənələrindən bəhrələnməklə yanaşı, sivil dünya
demokratiyasından, universal ümumbəşəri dəyərlərdən, vətəndaş cəmiyyəti praktikasından istifadə edərək,
demokratik dövlət quruculuğu yolu ilə getməlidir.
Heydər Əliyev keçid dövrünün reallıqları şəraitində böyük reformasiya hərəkatına başladı. Köhnə inzibati
amirlik sisteminin ləğvindən sonra bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin bərqərar edilməsi, Azərbaycan
iqtisadiyyatının qlobal iqtisadi sistemə inteqrasiya olunması istiqamətində önəmli addımların atılması, bütövlükdə
ölkə iqtisadiyyatının yeni iqtisadi münasibətlər kontekstində inkişafına stimul verən səbəblər oldu. Əlbəttə, bu o
qədər də asan məsələlər deyildi.
Uzun müddət sovet totalitar rejiminin despotik idarəçiliyi altında qalan dövlətin tədricən
modernləşdirilməsi prosesində yeni iqtisadi modelin özünü doğrultması, sərbəst bazar iqtisadiyyatının, azad
sahibkarlığın və siyasi plüralizmin bərqərar edilməsi, insanlarda bazar iqtisadiyyatı, xüsusi mülkiyyət, sahibkarlıq
anlayışları barədə formalaşmış mənfi rəyin aradan qaldırılması düzgün və mərhələli siyasətin həyata keçirilməsini
tələb edirdi. Tarixin bütün dövrlərində olduğu kimi, bir iqtisadi - siyasi sistemdən digərinə keçilməsi hər zaman
ağrılı bir prosesdir. Tarixin bu sınağından da Azərbaycanın üzüağ çıxması məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin
apardığı uğurlu və uzaqgörən siyasət nəticəsində mümkün oldu.
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Respublika iqtisadiyyatının modernləşdirilməsi istiqamətində görülən tədbirlərin səmərəliliyini artırmaq
istiqamətində ən mühüm addımlardan biri də bu sahədə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi məqsədilə inkişaf
etmiş dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq münasibətlərinin qurulması və birgə layihələrin həyata
keçirilməsi oldu. Belə ki, Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondu kimi beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda
iqtisadi islahatların həyata keçirilməsinə maliyyə yardımı ayırdılar.
Beləliklə, iqtisadiyyatın bütün sahələrində həyata keçirilən radikal islahatlar nəticəsində ölkədə
makroiqtisadi sabitlik təmin edilmiş oldu və getdikcə sürətlənən dinamik iqtisadi inkişafın təməli yaradıldı.
Bununla yanaşı, xarici investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına cəlb olunması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər
iqtisadi dirçəlişə təkan verən amillərdən biri oldu. 1995-ci ildən etibarən bu günə qədər Azərbaycan
iqtisadiyyatına 263 milyard dollar investisiya qoyulmuşdur. Bunun yarısının xarici sərmayələr olması
dövlətimizin yatırımlar üçün çox məqbul və cəlbedici ölkəyə çevrildiyini göstərən önəmli göstəricidir.
Əlbəttə, cəmiyyətin maddi və mənəvi həyatında dəyişiklik bir-birini tamamlayan proseslərdir. Ona görə də
Heydər Əliyev Azərbaycanda iqtisadi strukturu modernləşdirdikcə, sosial-mədəni strukturu da yeniləşdirmək
vəzifələrinin dönmədən həyata keçirilməsi siyasətini davam etdirirdi. Heydər Əliyevin uzaqgörənliyi sayəsində
Azərbaycan özünəməxsus bir təkamül məntiqi ilə milli siyasət və mədəniyyət platforması üzərində qərarlaşan
dövlətə çevrilirdi. Artıq onu bu yoldan döndərməyə heç kimin gücü çatmazdı. Heydər Əliyevin müasirləşmə və
demokratikləşmə konsepsiyası həm də milli humanitar siyasətin mahiyyətində özünü göstərməli və onun
hərəkətverici qüvvəsinə çevrilməli idi.
Mədəniyyət, elm və təhsil sahəsində beynəlxalq əlaqələrin yaradılması və genişləndirilməsinin yenicə
müstəqilliyini əldə edən gənc Azərbaycan Respublikası üçün necə önəm daşıdığını və həmin əlaqələrin ölkə
vətəndaşlarının mənəviyyatının yüksəlişinə necə böyük təsir göstərəcəyini ümummilli lider vaxtında Azərbaycan
ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmışdı.
Heydər Əliyevin siyasi fəlsəfəsi Azərbaycanda demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu ilə bağlı fikirlərlə nə
qədər zəngindirsə, bir o qədər də dünya dövlətlərinin planetar birliyinin möhkəmləndirilməsi, beynəlxalq
səviyyədə demokratiyanın gücləndirilməsi, müasirliyin etiket kimi qəbul edilməsi yox, həyat tərzinə çevrilməsi
ideayaları və amalları ilə zəngindir. Böyük humanist dövlət xadimi Heydər Əliyev dünyanın tarixi inkişafına
həmişə qlobal yanaşmış və demokratik ideallar uğrunda birləşmiş bəşəriyyətin necə böyük bir mənəvi güc
yaratdığına inam bəsləmiş, ona doğru aparan yolda lideri olduğu ölkəni - Azərbaycanı öncül görməyə çalışmışdır.
Belə bir prinsipial mövqe bu gün də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin fəaliyyəti
nəticəsində daha da dərinləşmiş və dönməz olmuşdur. Bu gün Avropaya inteqrasiya etmək, həyat normalarımızı,
yaşayış standartlarımızı Qərbin keyfiyyətləri ilə zənginləşdirmək ölkəmizin strateji inkişaf yolu kimi qəbul
olunmuşdur. Bu standartlar və ölçülər isə heç şübhəsiz ki, daha çox yüksək inkişaf etmiş demokratik cəmiyyət
anlayışları ilə bağlıdır. Ölkəmizin siyasi, ideoloji və mənəvi həyatı dünyada müasirləşmə və demokratiya
hərəkatının bəşəri dəyərlərindən bəhrələnərək inkişaf etməyin praktikasını uğurla mənimsəməkdədir.
Prezident İlham Əliyev daim bildirir ki, biz Heydər Əliyev siyasətinə sadiq olaraq bəşəriyyətin qlobal
inteqrasiyaya-- modern və demokratik dünya dövlətlərinin birliyinə istiqamətlənən yoluna daha rasional
yanaşmağa çalışmalı, milli demokratiyanı dərinləşdirməklə ölkəmizi öz müstəqil siyasəti, böyük mədəniyyəti,
tükənməz quruculuq enerjisi ilə dünya inkişafının avanqard sıralarına çıxarmaq üçün səy göstərməliyik. Bu
müqəddəs missiyanın layiqincə həyata keçirilməsi üçün Heydər Əliyev siyasətinin dönməz davamçısı Prezident
İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşmək ulu öndərin müasirlik və demokratiya ideallarının tam qələbəsinin
zəmanətidir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının rifahını, milli dövlətçiliyimizin daha da güclənməsini
hər şeydən üstün tutan vətənpərvər lider idi. Xüsusilə, ömrünün son on ilində Heydər Əliyevin fəaliyyəti hətta bir
insan ömrünə sığmayacaq qədər zəngin oldu. Xarici ölkələrə etdiyi davamlı səfərlərlə, daxili və xarici
siyasətimizin dayaqlarını yaratmaqla, ümumən, bütün ölkənin yenidən qurulmasına rəhbərlik etməklə, Heydər
Əliyev yeni Azərbaycanın əsasını qoydu. İstənilən xarakterli böhrandan sabitliyə keçidin uzunmüddətli və ağrılı
proses olduğu şübhəsizdir. Heydər Əliyevin siyasi dühasının böyüklüyü də onda idi ki, uzaqgörən siyasi gedişləri
ilə bugünkü sürətli inkişafımızın kökündə dayanan sabitliyi qısa zaman kəsiyində bərqərar etməyə nail oldu.
Son 26 il ərzində Azərbaycanın həm beynəlxalq siyasətdə və həm də ölkənin iqtisadi, mədəni, sosial və
humanitar inkişafında əldə etdiyi nailiyyətlər həmin dövrdə Heydər Əliyev tərəfindən atılan addımların yeganə
düzgün çıxış yolu və ən uğurlu yol olduğunu göstərir. Bu gün Azərbaycan qlobal siyasətdə öz müstəqil siyasətini
yeridən, bütün istiqamətlərdə öz xalqının milli maraqlarını təmin edə bilən müasir tipli mükəmməl bir dövlətdir.
Bu dövlətin izlədiyi siyasi kurs məhz 1993-cü ildə Heydər Əliyev tərəfindən təməli qoyulmuş siyasi kursun –
dövlət müstəqilliyimizin əbədiliyi və dönməzliyi kursunun davamıdır.
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Heydər Əliyevin adı qələbə simvoludur. O, bütün yaş dövrlərində öz zəkası və əməksevərliyi ilə içərisində
olduğu cəmiyyətin ön sıralarında addımlayan, həmin cəmiyyətin qayğı və ehtiyaclarına həssaslıqla yanaşıb,
cəmiyyət qarşısına çıxan problemlərin həllini öz üzərinə götürən fədakar bir lider idi. Bu fədakarlıq onun öz
xalqına olan məhəbbətindən və öz dövlətini və xalqını həmişə qaliblər sırasında görmək arzusundan irəli gəlirdi.
Onun həyat missiyası məhz bu qalibiyyəti təmin etməkdən ibarət idi.
Xalq qəzeti.-2019.-3 oktyabr.-№218.-S.3.
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Heydər Əliyev müasir azərbaycançılıq ideologiyasının banisidir
Əli Həsənov.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi,
tarix elmləri doktoru, professor
Milli mənsubiyyət hər bir insan üçün onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm və bu gün
də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam!
Heydər Əliyev
Ümummilli lider
Dəyərli oxucuların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, 1993-cü ildən başlayaraq indiyə qədər ölkədə
Azərbaycan Respublikasının dövlət ideologiyası – azərbaycançılıq məfkurəsi ilə bağlı çoxsaylı kitab və məqalələr
yazılıb, dəyirmi masalar və konfranslar keçirilib, bu sahədəki mövcud vəziyyət və gələcək işlər haqqında mətbuat
səhifələrində geniş müzakirələr aparılıb.
Görkəmli dövlət xadimi, ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin azərbaycançılıq
ideologiyası, onun ölkəmizdə tətbiqi ilə bağlı çoxsaylı çıxışları və tövsiyələri olub. Həmin çıxış və tövsiyələr
dövlət qurumları və müvafiq siyasi-ideoloji strukturlar tərəfindən mütəmadi olaraq öyrənilir, irəli sürülən müddəa
və prinsiplər nəzərə alınır, ictimai həyatımızın bütün sahələrində tətbiq edilir. Lakin, nədənsə, bütün digər
fəaliyyət sahələrində olduğu kimi, ideoloji sahədə də özlərini hələ də real olaraq tapa bilməyən, öz ətraflarında
ciddi bir siyasi-ideoloji boşluq hiss edən bəzi “siyasətçilər” yenə Azərbaycan hakimiyyətini milli ideologiya
yaratmamaqda günahlandırır və bu sahə ilə bağlı yalan informasiya yayaraq cəmiyyəti çaşdırmağa çalışırlar. Odur
ki, yenidən milli ideologiya və onun Azərbaycanda tətbiqi mövzusuna qayıtmaq istəyirəm.
Bu fikirlər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi, tarix elmləri
doktoru, professor Əli Həsənovun “Heydər Əliyev müasir azərbaycançılıq ideologiyasının banisidir” sərlövhəli
məqaləsində yer alıb. AZƏRTAC məqaləni təqdim edir.
Məlum olduğu kimi, müasir dünyada irili-xırdalı, təxminən, 5000-dən artıq xalq mövcud olsa da, BMT
iqamətgahında bayrağı dalğalanan müstəqil dövlətlərin sayı bu gün 200-dən bir qədər çoxdur. Azərbaycan
dövlətinin bu sırada öz yerini tutması xalqımızın böyük tarixi nailiyyəti kimi qiymətləndirilir.
Hər bir xalqın müstəqil dövlət quruculuğu yolu bir sıra mühüm daxili və xarici amillərlə şərtlənir.
Azərbaycan xalqı əlverişli tarixi şəraitdən və özünün siyasi, iqtisadi, mədəni və intellektual potensialından istifadə
edərək XX əsrin sonunda çoxdankı istiqlal arzusunu yenidən gerçəkləşdirdi. Lakin müstəqillik dövrünün qısa
tarixi ümummilli lider Heydər Əliyevin belə bir fikrini təsdiq edir ki, “müstəqilliyin əldə olunması nə qədər
çətindirsə, onun saxlanılması, daimi və əbədi olması bundan da çətindir”. Bu illər ərzində Azərbaycanın keçdiyi
yolun təhlili göstərir ki, dövlət qurmaq kimi çətin, mürəkkəb və şərəfli missiyaya o dövrdə möhkəm iradəli, geniş
və qlobal dünyagörüşlü, xalqın böyük dəstəyinə malik və onun milli liderinə çevrilmiş şəxs başçılıq edə bilərdi
və belə də oldu. XX əsrin 90-cı illərinin sonunda Azərbaycanda Ümummilli Lider mövqeyinə yüksələ bilən və bu
işlərin öhdəsindən gəlmək iqtidarında olan yeganə şəxsiyyət məhz Heydər Əliyev idi.
Heydər Əliyevin əməli və nəzəri fəaliyyətinin mühüm bir hissəsini onun milli dövlətçilik təlimi, millimənəvi və ideya-siyasi dünyagörüşü təşkil edir. Onun bu sahə üzrə toplanmış zəngin irsi təkcə bugünkü ictimaisiyasi dairələr üçün deyil, həm də gələcək nəsillər, Azərbaycana rəhbərlik etmək istəyən bütün liderlər üçün örnək
olmağa layiqdir. Müasir Azərbaycanın möhkəm özülünü qoymuş bu tarixi şəxsiyyətin ideya dünyası onun
davamçılarının yoluna həmişə işıq salacaq.
Heydər Əliyevin ideya və fikirləri, həyata keçirdiyi siyasət Azərbaycan şəraitində sosialist ictimai-iqtisadi
sistemindən yeni cəmiyyətə keçidin elmi-nəzəri və konseptual əsaslarını yaratmışdır. İmperiya və sosialist
sistemindən azad olaraq müstəqillik yolu tutmuş, lakin region və dünya güclərinin üst-üstə düşməyən, kəsişən
maraqları ilə üz-üzə qalmış, qloballaşan dünyada öz yerini axtaran, milli mənafelərini qorumağa çalışan gənc
Azərbaycan üçün Heydər Əliyevin dövlətçilik təlimi əsl fəaliyyət strategiyası və proqramı idi. Uzun illər öz
dövlətçiliyindən və milli-mənəvi köklərindən ayrı salınmış, milli və dövlətçilik maraqları tapdanmış Azərbaycan
xalqının özünəqayıdış və özünütəsdiqində Heydər Əliyevin əməli fəaliyyəti və ideya-siyasi baxışlarının çox
böyük rolu olub.
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Heydər Əliyev 1993-cü ildə yenidən Azərbaycanın rəhbərliyinə qayıdarkən bitkin dövlət konsepsiyasına
malik idi. Bu konsepsiyanın bəzi tezisləri onun 1992-ci ildə Azərbaycan ziyalılarına ünvanlanmış müraciətində
və elə həmin il qəbul edilmiş Yeni Azərbaycan Partiyasının proqramında öz əksini tapıb. Bu müraciət – proqramda
dövrün real ictimai-siyasi vəziyyəti, müstəqil dövlət quruculuğunun şərtləri, regionumuzda və beynəlxalq aləmdə
cərəyan edən hadisələrin və yaşanan proseslərin xarakteri, Azərbaycanın daxili durumu, hökm sürən iqtisadi,
siyasi böhran, ondan çıxış yolları və digər taleyüklü məsələlər tezislər şəklində özünün əsl siyasi qiymətini alıb.
Ulu öndər Heydər Əliyev hər bir dövlətin varlığının əsasını təşkil edən iqtisadi inkişafı ölkə həyatının ən
vacib vəzifəsi hesab edirdi. O öyrədirdi ki, dövlət qurarkən cəmiyyətin yaşam tərzini, ictimai həyat normalarını,
idarəçiliyi, qanunçuluğu, sabitliyi, vətəndaş birliyini, milli həmrəyliyi, beynəlxalq təhlükəsizliyi və s. vəzifələri o
zaman dolğun və davamlı təmin etmək olar ki, dövlətin iqtisadiyyatı güclü olsun və qarşıya qoyulmuş məqsədlərə
cavab versin.
Heydər Əliyev dövlət quruculuğunun bütün sahələrində insan amilinə, milli və dövlətçilik təfəkkürü güclü
olan kadrlara ciddi önəm verirdi, hər bir Azərbaycan vətəndaşını milli əxlaqa və güclü iradəyə malik, qlobal və
azad düşüncəli, təşəbbüskar, fəal, ölkədaxili və beynəlxalq proseslərdən baş çıxara bilən, təhsilli, ədalətli, Vətəni
və xalqı üçün gərəkli insan kimi görmək istəyirdi.
Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasına on illik rəhbərliyi dövründə nəinki müstəqil
Azərbaycan dövlətini qurdu və gələcək inkişafının hərtərəfli sağlam təməlini qoydu, eyni zamanda, ölkə
vətəndaşlarını səfərbər edən, xalqımızı beynəlxalq aləmdə vahid amal, əqidə, məqsəd və məram ətrafında
birləşdirən milli təlim – azərbaycançılıq ideologiyasını yaratdı. 1993-cü ildə Heydər Əliyev hakimiyyətə
qayıdanda Azərbaycanda keçmiş kommunist ideologiyasından imtina edilmişdi. Lakin xalqı müstəqil dövlətçilik
ətrafında birləşdirə bilən, azərbaycanlıların kimliyini, yaratdığı dövlətin xarakterini izah edən, milli-mənəvi
dəyərlərini qoruyub saxlayan və inkişaf etdirən, ölkə vətəndaşlarını öz ətrafında səfərbər edərək gələcəyə aparan
nə vahid ideya-siyasi təlim, nə də funksional idarəçilik sistemi yaradılmışdı.
Keçmişin bütün zəngin irsindən, o cümlədən elmi, intellektual, mənəvi, ictimai dəyərlərindən total şəkildə
imtina meyli Azərbaycanda, sözün həqiqi mənasında, ciddi ideoloji boşluq yaratmışdı. Cəmiyyətin
ideyasızlaşdırılması cəhdi bir tərəfdən keçmiş kommunist rejiminə nifrətdən qaynaqlanırdısa, digər tərəfdən
1991–1993-cü illərdə Azərbaycanı idarə edən rəsmilərin aydın məqsəd və məramının yoxluğundan, rəhbərlik
etdikləri dövlətin siyasi, iqtisadi, mədəni, mənəvi inkişafı haqqında dolğun təsəvvürə malik olmamalarından irəli
gəlirdi.
Heydər Əliyevin dövründə Azərbaycan vətəndaşlarını vahid amal, ideya və məqsəd ətrafında birləşdirəcək
milli ideologiyanın yaradılması dövlət siyasətinin prioritetinə çevrildi. Bir faktı xüsusi vurğulamalıyıq ki, başqa
sahələrdə olduğu kimi, milli-ideoloji baxışlar sisteminin formalaşmasında da Heydər Əliyev Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin varislik prinsipini qorudu və vaxtilə onun qurucularının birləşdirici ideya kimi irəli sürdüyü
azərbaycançılıq ideologiyasına müraciət etdi. Həm də, nəinki sadəcə müraciət etdi, onu real və dolğun məzmunla
zənginləşdirərək dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırdı.
Ümummilli Lider qeyd edirdi ki, milli ideologiya tarixi keçmişimizlə, millətimizin adət-ənənələri,
dövlətimizin bu günü və gələcəyi ilə bağlı olmalıdır. Məlum olduğu kimi, azərbaycançılıq ideyasının tarixi son
iki əsri əhatə edir. XIX əsrin milli maarifçilik hərəkatı nümayəndələrinə qədər azərbaycançılıq ifadəsi əsasən
vətənçilik, vətənsevərlik mənasında işlədilirdi və onun milli səfərbəredici və gündəlik praktiki təsiri çox aşağı idi.
Lakin XIX əsrin maarifçilik hərəkatı nümayəndələri, xüsusən M.F.Axundzadə, A.A.Bakıxanov, H.B.Zərdabi,
N.B.Vəzirov, C.Məmmədquluzadə, Ö.F.Nemanzadə, N.Nərimanov və başqaları azərbaycançılığı xalqımıza qarşı
həyata keçirilən işğalçılığa, milli məhrumiyyətlərə müqavimət reaksiyası, tarixi yaddaşın qorunması, ana dilinin,
milli adət-ənənələrin, mənəviyyatın yaşadılması, inkişafı, milli şüurun oyanışı və s. vasitəsi kimi təbliğ edirdilər.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları ilk dəfə azərbaycançılıq ideyasını yeni – daha sistemli
məzmunda dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırmağa cəhd göstərərək, Cümhuriyyətin fəaliyyətini bu ideya
istiqamətində qurmağa çalışmışlar. Lakin Xalq Cümhuriyyətinin tezliklə süqut etməsi azərbaycançılıq ideyasını
da gündəmdən çıxararaq kommunist ideologiyasının kölgəsinə saldı.
Sovet dövründə azərbaycançılıq ideyası əsasən xalqın yaddaşında, o cümlədən milli adət-ənənələrdə,
müəyyən qədər də bədii əsərlərdə yaşamış və təbii ki, dövlət ideologiyasına çevrilə bilməmişdir. Lakin bir faktı
xüsusi vurğulamalıyıq ki, Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə – 1970–80-ci illərdə
azərbaycançılığın inkişafına əlverişli ictimai-siyasi, elmi və mədəni-mənəvi şərait yaradılmışdır. Bu şəraitdən o
dövrdə tarixçilər, ədəbiyyatçılar, dilçilər, filosoflar və başqa intellektual fəaliyyət nümayəndələri müəyyən qədər
bəhrələnərək bir çox əsərlər yaratmışlar. Həmin əsərlərdə azərbaycançılığın mühüm sahələri olan
ümumazərbaycançılıq hisslərinin, Azərbaycan dilinin, milli şüurun, mədəniyyətin, mənəvi dəyərlərin, zamanın
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sınaqlarından çıxmış ənənələrin inkişafı və dünyada təbliği, gənc nəslin milli ruhda tərbiyə edilməsi və s.
məsələlər təlqin olunmuşdur.
Azərbaycançılıq ideyasının formalaşmasında ötən əsrin 90-cı illərində – dövlət müstəqilliyinin bərpası
ərəfəsində başlanmış əvvəlcə xalq, sonra isə milli azadlıq hərəkatının əhəmiyyətli rolu olmuşdur. Bu dövrdə
azərbaycançılıqla bağlı müxtəlif əsərlərin yenidən çap olunması və yayılması, yeni kitab və məqalələrin yazılması,
milli şüurun, ruhun yüksəlişinə xidmət edən xalq hərəkatının vüsət alması insanların kütləvi düşüncə tərzinə öz
müsbət təsirini göstərdi. Lakin təəssüf hissi ilə qeyd edilməlidir ki, o illərdə Azərbaycanı yönəldən qüvvələr,
xüsusən AXC–Müsavat dairələri respublikanın milli-etnik xüsusiyyətlərini nəzərə almadan, meydan əhvalruhiyyəsi altında azərbaycançılığın təbliğində kobud səhvlərə yol verdilər. Onlar azərbaycançılığı milli
müstəsnalıq kimi təqdim edərək onu ümumtürklük ideyası ilə eyniləşdirdilər və bununla da respublikada
ölkədaxili etnik və milli etimadsızlıq mühiti yaratdılar. Bu da müvafiq olaraq, həmin dövrdə azərbaycançılıq
ideyasının həyatiliyinə, ümumi cəlbediciliyinə ciddi zərbə vurdu.
1993-cü ildən Heydər Əliyevin siyasi rəhbərliyə qayıdışı ilə bütün Azərbaycan vətəndaşlarının, dilindən,
dinindən, etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, ölkənin istiqlaliyyətini dəstəkləyən insanların vahid dövlətçilik
ətrafında birləşdirilməsi üçün ciddi iş aparıldı. Cəmiyyətdə hakim olan istiqlal arzusu, azərbaycançılığın müstəqil
dövlətin bütün əhalisinin ali ideologiyasına çevrilməsi, ümummilli birliyin təmin olunması zərurəti tezliklə
ictimai-siyasi və elmi-mədəni dairələrin gündəliyinə çıxarıldı. Bunun ardınca, Azərbaycan dilinin rəsmi dövlət
dili statusu alması və latın qrafikasının tətbiqi, milli-mənəvi dəyərlərin qorunması, inkişafı və azərbaycançılıq
ideyaları ilə birgə bütün dünyada yaşayan həmvətənlərimiz arasında geniş yayılması, 31 dekabrın hər il Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü kimi qeyd edilməsi və bu münasibətlə xarici ölkələrdə yaşayan
soydaşlarımızın iştirakı ilə təşkil olunan toplantılar, xarici səfərlər zamanı Heydər Əliyevin həmvətənlərimizlə
keçirdiyi görüşlər və s. 1993-cü ildən başlayaraq azərbaycançılıq ideologiyasının dövlət siyasəti səviyyəsinə
qaldırılmasının bariz nümunələri idi.
Müstəqilliyinin ilk illərində, xüsusən 1991–1994-cü illərin təhlükəli milli-vətəndaş qarşıdurması və ictimaisiyasi böhranı dövründə Heydər Əliyev azərbaycançılıq ideyasını daha çox ölkədaxili ictimai-siyasi qüvvələrin,
sosial, milli və dini qrupların birləşdirici amili kimi təlqin edir və bu istiqamətdə onu inkişaf etdirməyə çalışırdı.
O, mövcud təhlükəli vəziyyəti dəyərləndirərək qeyd edirdi ki, hakimiyyətə, iqtidarlara və onların fəaliyyətinə
müxalifətdə durmaq olar. Lakin dövlətə, dövlətçiliyə, milli birliyə, Vətənin, xalqın ümumi marağını ehtiva edən
azərbaycançılıq ideyasına, milli-mənəvi dəyərlərə, milli məsləkə, milli dilə, milli varlığa heç zaman müxalifətdə
durmaq olmaz.
Göründüyü kimi, Heydər Əliyevin dövlətçilik təlimi – azərbaycançılıq ideologiyası, ilk növbədə, bütün
ölkə vətəndaşlarından Azərbaycanın dövlətçilik maraqlarına, xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinə, dövlət dilinə
həqiqi sevgi və qayğı tələb edirdi. Sonrakı illərdə, xüsusən də 1995-ci ildə Azərbaycanın yeni Konstitusiyasının
hazırlanması və qəbulu ərəfəsində Heydər Əliyev azərbaycançılıqla bağlı əvvəlki illərdə səsləndirdiyi fikirlərini
bir qədər də inkişaf etdirərək, bu birləşdirici ideyaya tamamilə yeni bir hüquqi-siyasi və ideoloji məzmun verdi,
onu tamamilə ölkənin milli-etnik xüsusiyyətlərinə və dünyanın müasir şəraitinə uyğunlaşdırdı. Odur ki, bu gün
çəkinmədən və inamla söyləmək olar ki, Heydər Əliyev müasir azərbaycançılıq ideologiyasının – dövrün,
zamanın tələblərini, dövlətçiliyin əsaslarını, milli-etnik şəraiti nəzərə alan milli təlimin banisidir. Çünki
azərbaycançılıq ideologiyası məhz Ulu Öndərin dövründə həqiqi siyasi-ideoloji məzmun alaraq mükəmməl bir
təlimə çevrildi və müstəqil dövlət ideologiyası səviyyəsinə qaldırıldı. Azərbaycançılıq ideologiyası sonrakı illərdə
mükəmməl bir konsepsiya kimi tədricən bütün Azərbaycan vətəndaşlarının, dünyada yaşayan əksər
həmvətənlərimizin, Azərbaycanla bağlılığı olan hər bir soydaşımızın milli birlik platforması rolunu oynamağa
başladı. Əgər Heydər Əliyevə qədər azərbaycançılıq ideyası əsasən etnolinqvistik, ədəbi-bədii, mədəni-estetik,
fəlsəfi və mənəvi dəyər kimi mövcud idisə, onun dövründə ciddi hüquqi-siyasi məzmun alaraq bitkin ideyalar
sisteminə – dövlət quruculuğunun ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrildi.
2001-ci ildə Bakıda tarixdə ilk dəfə Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayının keçirilməsi və minlərlə
soydaşımızın iştirakı ilə azərbaycançılığın əsaslarının bir daha geniş müzakirə edilməsi, mövcud vəziyyətin
qiymətləndirilməsi və gələcək vəzifələrin müəyyən olunması milli ideologiyamızın formalaşması və daha da
inkişafında yeni bir mərhələ kimi dəyərləndirilə bilər.
Heydər Əliyevin yaratdığı azərbaycançılıq ideologiyası və onun məzmununa daxil edilmiş əsas prinsiplər
1995-ci ildə ümumxalq referendumu ilə qəbul olunmuş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında öz əksini
tapmışdır. Ümummilli Lider dövlətçilik maraqlarının qorunması deyəndə, ilk növbədə, hamılıqla qəbul etdiyimiz
ölkənin Ali Qanununun – Konstitusiyanın müddəalarına əməl olunmasını nəzərdə tuturdu. Bu normalar, ilk
növbədə, hər bir Azərbaycan vətəndaşının ümummilli vəzifəsi kimi ölkənin müstəqilliyinin, suverenliyinin və
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ərazi bütövlüyünün qorunmasında iştirakını, vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar olunmasını, xalqın iradəsinə,
qanunların aliliyinə əsaslanan hüquqi, dünyəvi dövlət qurulmasını, ədalətli iqtisadi və sosial qaydalara uyğun
olaraq hamının layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsini, ümumbəşəri dəyərlərə sadiqliyi, bütün dünya xalqları
ilə dostluq, sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşamağı və s. ehtiva edir.
Göründüyü kimi, Ümummilli Liderin azərbaycançılıq ideologiyasının təməlində, ilk növbədə, güclü
Azərbaycan dövlətçiliyi prinsipi, ümumazərbaycançılıq qayəsi (vətəndaş birliyi və tolerantlıq ideyası), ədalətli və
hamı üçün məqbul olan ictimai həyat normaları, ölkənin hər bir vətəndaşının Azərbaycan dövlətini özünün güvənc
yeri sayması, bu Vətəni özünün qürur mənbəyi hesab etməsi, başqa etnik-dini mənsubiyyəti olan vətəndaşlarla
bəşəri birgəyaşayış qaydaları əsasında ünsiyyət qurması və s. ali dəyərlər dayanır.
Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideologiyasında mərkəzi yerdə dayanan güclü Azərbaycan dövləti
anlayışı xalqımızın çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrinə söykənərək onları daim yaşadacaq və zənginləşdirəcək bir
idarəçilik institutudur. Bu dövlətin təkmil mərkəzi və yerli idarəetmə mexanizmləri, sabit ictimai-siyasi həyatı,
işlək qanunları olmalı, hər bir vətəndaşının imkan və bacarıqları lazımi səviyyədə dəyərləndirilməli və
qabiliyyətinə görə proseslərə cəlb edilməli, ölkədə şəffaf, tolerant və multikultural mühit hökm sürməli,
ümumvətəndaş birliyi dövlətçiliyin təməlində dayanmalıdır.
Beləliklə, yuxarıda aparılmış təhlildən də göründüyü kimi, azərbaycançılıq ideologiyası artıq hansısa bir
siyasi liderin, partiyanın, yaxud siyasi təşkilatın deyil, bütün Azərbaycan xalqının ümumi maraqlarının ifadəsinə
çevrilib. Belə olan halda, bu ideologiyaya müxalifətdə durmaq ümumxalq maraqlarına, ümumxalq fikrinə və
mövqeyinə müxalifətdə durmaq kimi dəyərləndirilməlidir. Azərbaycançılıq ideologiyası bu anlamda xalqın istəyi,
arzusu və iradəsi ilə qurulmuş dövlətin, bu dövlətin müəyyən olunmuş daxili və xarici siyasət strategiyasının,
daimi yaşam və fəaliyyətinin əsasını, başlıca prinsiplərini təşkil edir. Deməli, onun həyata keçirilməsi və
qorunması Azərbaycanda yaşayan, fəaliyyət göstərən, bu dövlətin idarəçiliyinə iddia edən hər bir vətəndaş və
təşkilat üçün əsas olmalıdır. Əgər hər hansı şəxs və yaxud təşkilat yaşadığı cəmiyyəti, təmsil etdiyi dövləti,
Konstitusiya ilə müəyyənləşdirilmiş ölkədaxili münasibətlər və dəyərlər sistemini qəbul edirsə, deməli, dövlətin
də bu sistemin təminatçısı olmasını mütləq qəbul etməlidir.
Heydər Əliyev azərbaycançılıq ideologiyasını müəyyənləşdirərkən həm də beynəlxalq aləmdə cərəyan
edən hadisələri, müasir dünya siyasətini, qloballaşan və transmilliləşən dünyanın inkişaf meyillərini nəzərə alırdı.
Əlbəttə, qloballaşan dünyada ölkələrin milli maraqlarını, milli-mənəvi və əxlaqi dəyərlərini qorumaq o qədər də
asan olmur. Transmilli şirkətlər və onların arxasında duran fövqəldövlətlər ölkələrin milli inkişafı, milli
mənafeləri, milli-mənəvi dəyərlərin qorunması və sair prosesləri çox qısqanclıqla qarşılayırlar. Heydər Əliyev
bütün bu reallığı nəzərə alaraq, bir tərəfdən azərbaycançılıq ideologiyasını ümumbəşəri dəyərlər fonunda
formalaşdırır, digər tərəfdən dövlət quruculuğu proseslərində xarici təsirləri milli ideologiya süzgəcindən
keçirirdi.
Heydər Əliyev azərbaycançılıq ideologiyasını formalaşdırarkən milli-mənəvi dəyərləri, tarixi
keçmişimizdən bizə miras qalmış milli varlığımızı və onu fərqləndirən bütün atributları qorumaqla yanaşı,
Azərbaycanı, eyni zamanda, müasir, inkişaf etmiş, xalqın maddi-mənəvi tələbatını təmin edə bilən, daxili həyatı
sabit, multikultural dəyərlərə, milli və sosial birliyə qovuşmuş bir dövlət kimi görürdü.
Heydər Əliyev azərbaycançılıq ideologiyasının əsasına, ilk növbədə, dünyada yaşayan 40 milyondan çox
azərbaycanlının maraqlarını təmin edə biləcək, bütün ölkə vətəndaşlarının sabit, firavan və dinamik inkişafına
cavab verən milli dövləti – müstəqil Azərbaycan dövlətini qoyurdu.
Ulu öndər Heydər Əliyev çıxışlarında bu məsələyə belə şərh verirdi: Müstəqil Azərbaycan dövləti bizim
üçün ən qiymətli tarixi nailiyyətdir və onun qorunması, əbədiyaşar edilməsi hər bir azərbaycanlının müqəddəs
borcudur. Milli ideologiyadan danışarkən biz, ilk növbədə, bütün xalqımızı, xüsusən gəncləri Azərbaycanın
müstəqil dövlətçiliyi prinsiplərinə sadiq olmaq ruhunda tərbiyə etməliyik.
Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətini azad, ədalətli, demokratik, siyasi plüralizmin, tolerant mühitin,
multikultural dəyərlərin hökm sürdüyü, vətəndaş cəmiyyətinə malik bir ölkə kimi görmək istəyirdi və daim buna
çalışırdı. 1995-ci ildə çoxpartiyalı sistem əsasında ilk parlament seçkilərinin keçirilməsi, ölkənin ilk
Konstitusiyasının qəbul edilməsi, Avropanın demokratik institutları ilə Azərbaycanın əlaqələrinin gücləndirilməsi
Ümummilli Liderin öz ölkəsinin gələcəyi ilə bağlı mövqeyinin göstəricisi idi. Azərbaycanda əsl çoxpartiyalı
sistemin, azad, plüralist cəmiyyətin, qeyri-hökumət təşkilatlarının, müstəqil mətbuatın yaradılması və inkişafı da
Heydər Əliyevin bilavasitə səyi ilə həyata keçirilib.
Heydər Əliyevin dövlət təlimi və milli ideyasında ikinci əsas yeri insan amili – millətini və xalqını sevən,
dövlətinin yolunda hər bir şücaətə hazır olan, milli-mənəvi dəyərlərini yaşadan, dövlət dilini bilən və sevən,
ədalətli və təşəbbüskar, fəal mövqeli və iradəli Azərbaycan vətəndaşı tuturdu. Ulu Öndər öyrədirdi ki, hər hansı
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dövlətin gücü heç də onun böyüklüyü, yaxud kiçikliyi ilə ölçülmür. Əgər ölkənin vətəndaşı gördüyü işin onun
özünə, ailəsinə və xalqına gətirəcəyi xeyri əvvəlcədən anlayır və ədalət prinsipi ilə öz zəhmətinin nəticəsini alırsa,
həmin ölkə vətəndaşları daha ideyalı, əzmli və iradəli, belə ölkələr isə bir qayda olaraq güclü, qüdrətli və əzəmətli
olurlar.
Ümummilli Liderin dövlət təliminə görə dinindən, dilindən, milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, bütün
ölkə vətəndaşları qanun və ədalət qarşısında bərabərdir. Təsadüfi deyil ki, 1993-cü ildə Heydər Əliyevin idarəçilik
fəaliyyətinin mühüm bir sahəsini Azərbaycanda harmonik cəmiyyətin yaradılması, insan potensialının quruculuq
işlərinə cəlb edilməsi, sosial ədalət prinsiplərinin bərqərar olması və insanların öz dövlətinə inamının artırılmasına
xidmət təşkil etmişdir. Heydər Əliyevin milli həmrəylik və vətəndaş birliyi ideyası, insan resurslarından səmərəli
istifadə, hər bir vətəndaşın öz dövlətinə bağlılığı, dövlətin hər bir insana, hər bir insanın isə dövlətçiliyinə xidmət
etməsi amalı 1995-ci ildə qəbul olunmuş Konstitusiyada da əksini tapmışdır.
Azərbaycançılıq ideologiyasının mahiyyətini təşkil edən əsaslardan biri də Heydər Əliyev üçün millimənəvi dəyərlərin, ana dilinin və mədəniyyətin qorunub saxlanması və inkişaf etdirilməsi idi. Ulu Öndər bununla
bağlı qeyd edirdi ki, milli ideologiyamızın konsepsiyası tarixi keçmişimizi, milli adət-ənənələrimizi, dilimizi,
dinimizi və mədəniyyətimizi əks etdirməli, bu dəyərlərin qorunub saxlanılmasına və inkişafına xidmət etməlidir.
“Milli mənsubiyyət hər bir insan üçün onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm və bu gün də fəxr
edirəm ki, mən azərbaycanlıyam!” Bu ifadələr Ümummilli Liderimizin milli-mənəvi dünyasını, vətəndaş
mövqeyini və varlığını göstərən, öz milli köklərinə bağlılığını sübut edən tarixi bir bəyanat idi.
Heydər Əliyev azərbaycançılıq ideologiyasından danışarkən layiqli vətəndaş, xüsusən hərtərəfli inkişaf
etmiş gənc nəslin yetişdirilməsi məsələsini xüsusi fərqləndirirdi. O, Azərbaycan gənclərini sərbəst düşüncə tərzinə
malik, cəmiyyətdə və dünyada gedən proseslərdən baş çıxara bilən, vətənpərvər, dövlətçilik təfəkkürü güclü olan
savadlı, bacarıqlı, intellektli insanlar kimi görürdü. Ümummilli Lider qeyd edirdi: Biz elə bir nəsil yetişdirməliyik
ki, o, öz dövlətini sevsin, onu qorumağı, yaşatmağı və bütün dünyada layiqincə təmsil etməyi bacarsın. Gənc nəsil
öz milli adət-ənənələrinə sadiq olmalı, ana dilini, milli mədəniyyətimizi dərindən öyrənməli, eyni zamanda, bəşəri
dəyərləri mənimsəməlidir.
Ölkəmizin tarixinin mürəkkəb və taleyüklü dövründə dövlətə rəhbərliyin ağır məsuliyyətini öz üzərinə
götürmüş Heydər Əliyevin dövlətçilik təlimi və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan azərbaycançılıq ideologiyası
müstəqil Azərbaycanın bugünkü varlığının və gələcək inkişafının əsasını təşkil edir.
Ulu Öndərin siyasi xəttini ardıcıl olaraq davam etdirən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev onun müstəqil
dövlət quruculuğu yolundakı nəzəri və praktiki irsinə qiymət verərək demişdir: “1993–2003-cü illər ölkəmizdə
sabitlik və inkişaf illəri kimi tarixdə qalacaqdır. Çünki məhz o illərdə dövlətçiliyin əsasları qoyuldu, Azərbaycan
dövləti quruldu, 1995-ci ildə müstəqil dövlətin Konstitusiyası qəbul edildi, dövlətçiliyin ideoloji əsasları –
azərbaycançılıq məfkurəsi formalaşdırıldı... Heydər Əliyev tərəfindən yaradılan bu əsaslar hazırda Azərbaycan
xalqına yol göstərir”.
Ötən 16 ildə Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərinin, ana dilinin inkişafı
və saflığının qorunmasını, gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsini, xalqımızın tarixi irsinin yaşadılmasını, ölkə
daxilində tolerantlıq mühitinin və multikultural dəyərlərin möhkəmləndirilməsini və s. məsələləri dövlət
siyasətinin tərkib hissəsinə çevirməsi onun Heydər Əliyevin dövlətçilik təliminə verdiyi ciddi əhəmiyyətin və bu
təlimi yaradıcı şəkildə inkişaf etdirməsinin əyani təzahürüdür. Prezident İlham Əliyevin rasional, uzaqgörən və
praqmatik siyasəti, cəsarətli addımları, güclü liderlik keyfiyyətləri və yorulmaz gündəlik əməyi sayəsində
Azərbaycan dövləti Ulu Öndərin müəyyənləşdirdiyi strateji vəzifələrin öhdəsindən uğurla gəlir və gələcəyə doğru
inamla irəliləyir.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Respublikası hazırda öz tarixinin ən yüksək inkişaf
dövrünü yaşayır. Geridə qoyduğumuz 16 il ərzində ölkədə ictimai-siyasi sabitlik qorunub saxlanılıb, demokratik
institutlar möhkəmləndirilib, iqtisadiyyat gücləndirilib, əhalinin maaşları, pensiya və müavinətləri dəfələrlə
artırılıb. Azərbaycan iqtisadiyyatı rəqabətqabiliyyətliliyinə görə dünya miqyasında 35-ci, inkişaf etməkdə olan
ölkələr arasında isə 3-cü yerə yüksəlib. Prezident İlham Əliyev müasir mürəkkəb geosiyasi vəziyyətdə
düşünülmüş və ardıcıl siyasət yürüdür, dövləti beynəlxalq səviyyədə layiqincə təmsil edir.
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev qazanılmış nailiyyətlərin səbəblərinə qiymət verərkən həmişə iki amili
xüsusi qeyd edir: xalqın etimadı və Heydər Əliyev ideyalarına, onun siyasi kursuna sədaqət. 2018-ci il aprelin 11də keçirilmiş prezident seçkilərində İlham Əliyevin parlaq qələbəsi Azərbaycan xalqının yüksək etimadının və öz
liderinə olan inamının əyani təzahürü idi. Bu qələbənin zəruri şərti isə Ulu Öndərin ideyalarına sədaqət, onun
müəyyənləşdirdiyi yolun bacarıqla davam etdirilməsidir.
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Ulu öndər Heydər Əliyevin ikinci dəfə Azərbaycanda hakimiyyətə qayıdışından – oktyabr ayının 3-də ilk
dəfə Prezident seçilməsindən 26 il ötür. Onun Azərbaycanın tərəqqisinə xidmət edən səmərəli dövlətçilik siyasəti
bu gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Gündən-günə modernləşən Azərbaycan
Respublikası bu il 96 illiyini böyük ehtiramla qeyd etdiyimiz Ulu Öndərin işıqlı xatirəsinə ən böyük töhfədir.
Milli dövlətimiz durduqca Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının qəlbində yaşayacaq, onun nurlu ideyaları daim
yolumuza işıq salacaqdır.
Xalq qəzeti.-2019.-2 oktyabr.-№217.-S.1,5.
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Ulu öndərin böyük qələbəsi
Kərim Kərimov,
ADNSU dosenti, Vyetnam Sosialist Respublikasının
“Xalqlar dostluğu” ordenli fəxri neftçisi
1994 -cü il Azərbaycanın müstəqillik tarixində xüsusi yer tutur. Ulu öndər “Əsrin müqaviləsi”ni bütün
maneələrə baxmayaraq reallaşdıra bildi. Bir qədər keçmiş tarixə nəzər salaq. 1978-1990-cı illərdə mən SSRİ “Neft
və qaz” sənayesinin dəniz və okean ərazilərində karbohidrogen ehtiyatlarının axtarışı və kəşf edilməsi
komissiyasının üzvü olmuşam. Bu komissiyanın tərkibinə daxil olmaqda o vaxt SSRİ “Qaz” sənayesi naziri olmuş
S.Orucovun müstəsna rolu olmuşdur. 1970-ci illərin sonundan başlayaraq Xəzər dənizinin əsas neft hasilatı yatağı
olan “Neft daşları”nda hasilat kəskin azalmağa başlamışdı.
Yeni neft və qaz yataqlarının kəşf edilməsi və axtarışı üçün üzən qazma qurğuları və gəmiləri yox idi. 1980ci ilin yanvar ayının 9-da Bakıda Ümumittifaq “Xəzərneftqaz” İstehsalat Birliyində (keçmiş “Azneft” meydanının
binasında) Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Heydər Əliyev və SSRİ Qaz
sənayesi naziri S.Orucovun iştirakı ilə iclas keçirilmişdi. Heydər Əliyev Xəzər dənizində neft və qaz yataqlarının
aşkar edilməsi üçün S.Orucovdan müasir üzən qazma qurğularının və gəmilərinin inşa edilməsini xahiş etdi. Tez
bir zamanda Xəzərə 12 üzən qazma qurğusu və o dövr üçün müasir seysmik və geofiziki cihazlarla təchiz olunmuş
gəmi gətirildi. Xəzər dənizinin akvatoriyasında neft və qaz yataqlarının axtarışı və kəşfi işləri misilsiz həcmdə
görülməyə başladı. Müqayisə üçün deyim ki SSRİ-nin bütün dəniz və okean ərazilərində cəmi 2 üzən qazma
qurğusu, Xəzərdə isə 12-si fəaliyyət göstərirdi. Bu, ulu öndərin əvəzsiz xidmətləri nəticəsində mümkün olmuşdu.
1987-ci ilin avqust ayının 16-da mən SSRİ Nazirlər Sovetindən Heydər Əliyevin imzası ilə teleqram aldım.
Bu SSRİ “Xalq Təsərrüfatı” Akademiyasına əyani təhsil almaq üçün daxil olmağımla bağlı idi. Moskvaya gəldim
və akademiyanın rektoru akademik A.Simirninski bildirdi ki, mən akademiyanın tarixində yeganə
azərbaycanlıyam ki, bura daxil olmuşam. Bunun üçün Heydər Əliyevə təşəkkür olunmalıdır. A.Simirninski dedi
ki, akademiyaya müttəfiq respublikalardan yaşı 35-45 olan komitə sədrləri, nazirlər, nazir müavinləri və digər
yüksək vəzifəli şəxslər daxil edilir. Sizin vəzifəniz (mən Neft Daşlarında neftçıxarma istehsalat birliyinin direktor
müavini idim) akademiyanın statusuna uyğun gəlmir. Lakin sizi mənim (A.Simirninski) dostum və yerlim Heydər
Əliyev təqdim edib və siz akademiyanın tələbəsisiz. Mən Heydər Əliyevə və A.Simirninskiyə etimadlarına görə
təşəkkür etdim.
Akademiyada tez bir zamanda yüksək vəzifə sahibləri olmuş və böyük məlumatlara malik olan
(A.Ananenkov, V.Beyqulenko, V.Kokorev,V.Kolesnikov, İ.Pivovarov, B.Borisov, A.Rıjkov və s.) dinləyicilərlə
dostluq əlaqələri yarada bildim.
1987-ci ilin sonunda Heydər Əliyevi SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini və Siyasi Büronun
üzvlüyündən azad etdilər. B.Borisov 1987-ci ilin dekabr ayında dayısı Konovalov (Azərbaycan Kommunist
Partiyası Mərkəzi Komitəsinin ikinci katibi idi) ilə görüşmək üçün Bakıya gəlmişdilər. B.Borisov mənə dedi ki,
dayım Heydər Əliyevin vəzifəsindən azad olunmasından çox məyus olub. Dayım K.Bağırova (Azərbaycan
Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi idi) təklif edib ki, Azərbaycan Kommunist Partiyası
Mərkəzi Komitəsinin plenimunu çağıraq və M.Qorbaçovdan xahiş edək ki, Heydər Əliyevi yenidən Azərbaycan
Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçək. Çox təəssüf ki, səriştəsiz Azərbaycan rəhbərliyi
dayımın təklifini qəbul etməyib.
A.Rıjkov (SSRİ Nazirlər Sovetinin sədri olmuş Rıjkovun oğlu) mənə demişdi ki, erməni mafiyası istər
SSRİ daxilində, istərsə də xaricdə Heydər Əliyevin vəzifəsindən azad olunması üçün hələ M.Qorbaçov
Stavropolda işləyəndə işə başlayıblar. Kərim, bilirsənmi Raisa Qorbaçovanın nənəsi erməni olub. Əzizim Kərim,
bilmirsən ermənilər Heydər Əliyevin hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasında və Qarabağ məsələsində hansı
oyunlardan çıxıblar. Mən onun məlumatını açıqlamaq istəmirəm.
Bu yuxarıda yazdıqlarımın mənası odur ki, aşağıda izah edəcəklərimin zəncirvari bağlı olduğu bilinsin.
Belə ki, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda çoxlu sayda neft və qaz strukturlarının açılışı Heydər Əliyevin
xidmətləri sahəsində olub. O vaxt SSRİ vahid dövlət olduğu üçün aşkar edilmiş yataqlara aid bütün məlumatlar
məxfi idi və onların əsilləri SSRİ Neft və Qaz Nazirliklərinə təqdim olunurdu. Az bir adamın məxfi materiallara
Moskvada baxmaq imkanı var idi və oradan heç bir məlumat köçürülə bilinməzdi. Mən komissiyanın üzvü
olduğumdan həmin materiallar ilə tanış olmaq imkanım var idi.
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1990-cı illəri bir anlığa təsəvvür edin. Respublikamız çox ağır vəziyyətdə idi. Büdcədə bir manat da olsa,
vəsait yox idi. Belə şəraitdə yalnız Heydər Əliyev kimi böyük dərrakəyə malik, uzaqgörən və müdrik siyasətçi
xalqı və dövləti xilas edə bilərdi. Ulu öndər nələr ilə üzləşib, çoxları bilmir. Bir məsələni də qeyd edim ki, neft və
qazın olması o demək deyil ki , sən onu çıxarıb bazarda sata bilərsən. Ümummilli lider min bir əziyyətə qatlaşıb
ölkəmizi çətin vəziyyətdən qurtardı. Bu çox çətin həll olunası problemdir. Gəlin bu həll edilməsi məsələləri
araşdıraq: Birincisi, neft və qaz yataqlarının aşkar olunması, kəşfi, qazılması, çıxarılması və infrastrukturanın
qurulmasına ən azı 10 il vaxt və külli miqdarda maliyyə vəsaitləri lazımdı; ikincisi, neft və qaz yataqlarının
işlənməsi üçün lazım olan texniki vasitələrin istehsalı üçün ölkənin zavodları və material resursları olmalı idi,
üçüncüsü, sahə üzrə yüksəkixtisaslı kadrlar və işçi qüvvəsi tələb olunur.
Bunları bir tərəfə qoyaq. Ən əsası nəhəng dövlətlərin və transmilli neft korperasiyalarının müqavimətini
dəf etmək lazımdı. Burada bir çox dövlətlərin maraqları toqquşur. O dövlətlər imkan verməməyə çalışacaqlar ki,
sən sərbəst xarici bazarlara neft və qaz məhsulları çıxara biləsən. Onlar öz məqsədlərinə nail olmaq üçün istənilən
bəhanələrlə ölkələrdə dövlət çevrilişləri, münaqişələr, beynəlxalq saksiyalar və sairə işlər törədəcəklər. Buna
misal olaraq Liviyanı, İraqı, Venesuelanı, Nigeriyanı göstərmək olar. Yaxud başqa bir misal. Türkmənistan
Respublikası böyük qaz ehtiyatlarına ( Rusiya, İran və Qətərdən sonra dünyada dördüncü yerdədir) malik ölkədir
və ildə 60 milyard kubmetrdən artıq qaz hasil edir. Hazırda bu ölkənin xarici bazara çıxışı yoxdur. Onlar qazı
Rusiyaya ucuz qiymətə satırlar və Rusiya bir neçə qat baha qiymətə xaricə sataraq mənfəət götürür.
Türkmənistanın xarici bazarlara çıxışına bir çox ölkələr imkan vermir və bu ölkə onların müqavimətini qıra bilmir.
Hazırda Türkmənistanın Çin, Əfqanıstan, Pakistan və Hindistan istiqamətində bazara çıxış yolları böyük
çətinliklərlə üzləşib.
Lakin o ölkələrdən fərqli olaraq ulu öndər nəhəng dövlətin müqavimətlərini dəf edərək 20 sentyabr 1994cü ildə “Əsrin müqaviləsi”ni imzalamaqla Azərbaycan neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac kəməri ilə xarici
bazarlara sərbəst çıxışına nail ola bilmişdir. Xəzərin böyük neft və qaz ehtiyatlarına malik olması haqqında
məlumatlar ruslara bəlli idi. Ona görə bu ehtiyatlara İran və Türkmənistan da göz dikmişdi. Dahi rəhbərimiz
Xəzərin Azərbaycan neftçilərin tərəfindən kəşf olunması və beynəlxalq sazişlərə uyğun olaraq onların
Azərbaycana məxsus olduğunu sübut etdirdi. Ulu öndərin Rusiya tərəfindən nə cür müqavimətlə üzləşdiyinə aid
bir tarixi faktı qeyd etmək istərdim. 1999-cu ildə Bakıda “Hyatt regency” mehmanxanasının akt zalında konfrans
keçirilirdi. Konfransda Rusiya prezidentinin Xəzər dənizi səlahiyyətli nümayəndəsi V.Kalujini də iştirak edirdi.
Mən V.Kalujini ilə Vyetnamda işləmişəm. Olduqca millətpərəst şəxsdir. ARDNŞ-nin prezidenti Natiq Əliyev onu
və başqalarını şam yeməyinə dəvət etmişdir. Bizim tərəfimizdən mən, M.Kərimov, Ə.Süleymanov və digərləri
iştirak edirdi. V.Kalujini canfəşanlıq edərək bizi inandırmağa çalışırdı ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac
kəmərindən əl çəkək və kəmərin Rusiyadan çəkilməsi barəsində N.Əliyev ulu öndəri inandırsın ki, kəmər böyük
xərc tələb edir və bizim neftimizin bu kəmərlə xarici bazarla çıxışı mənfəət verməyəcək. N.Əliyev bizim fikrimizi
soruşdu və xahiş etdi ki, rus dilində danışaq. Azərbaycan tərəfindən heç kim V.Kalujiniyə dəstək vermədi.
V.Kalujiini bərk hirsləndi və hisslərini saxlaya bilməyərək dedi (vı ne predstavləyte Rossiə moquhenstvennaə
strana. Vı mojete prolojitğ truboprovod tolğko çerez moy trup) siz bilmirsiniz Rusiya qüdrətli dövlətdir. Mənim
meyitimin üstündən keçdikdən sonra kəməri çəkə bilərsiniz. N.Əliyev dedi, cənab Kalujini yaddan çıxarmayın
bizim prezidentimiz Heydər Əliyevdir. Bu sözdən sonra Kalujini məclisi xudahafizləşmədən tərk etdi.
V.Kalujinin başa düşmək olar. Heydər Əliyevin bilavasitə 1980-ci illərdə apardığı işlər nəticəsində Xəzər
dənizində aşkar edilmiş milyard tonlarla neft və qaz ehtiyatlarından ola bilməz ki, Kalujinin xəbəri olmasın. Kim
yağlı tikəni əlindən vermək istəyər. Yalnız Heydər Əliyevin dahiliyi və cəsarətli işləri nəticəsində 20 sentyabr
1994-cü ildə imzalanmış “Əsrin müqaviləsi” Azərbaycan xalqına öz sərvətlərinin sahibi olmağa imkan vermişdir.
Bu ulu öndərin xalqına bəxş etdirdiyi böyük töhfələrdən biri idi.
Respublika. - 2019.- 19 sentyabr. - № 205. - S. 5.
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Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının neft strategiyası
Cəbi Bəhramov,
AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini,
Professor
1994-cü il dekabrın 12-də “Əsrin müqaviləsi” Milli Məclis tərəfindən ratifikasiya olunduqdan sonra
Prezident Heydər Əliyevin fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının qanunu kimi qüvvəyə mindi. “Əsrin
müqaviləsi”nin minlərlə yeni iş yerinin açılması və Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının işlə təmin
olunması üçün daha geniş imkanlar yaradacağı artıq reallığa çevrilmişdi Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti Heydər Əliyev müsahibələrinin birində milli neft strategiyası işini belə qiymətləndirmişdi: “Mən
neft strategiyasını yaratdım və bunu həyata keçirirəm. Axı bilirəm ki, neft sənayesi nədir. Mən Azərbaycanın
neft sənayesi ilə 40 il məşğul olmuşam. Nəinki buradakı sənaye ilə, SSRİ-nın bütün neft regionlarının hamısı
ili məşğul olmuşam. Mən bilirəm ki, nə lazımdır. Bilirdim ki. bizim bundan başqa yolumuz yoxdur”.
Məhz buna görə də, 1995-ci il oktyabrın 9-da müqavilə iştirakçılarının Rəhbər komitəsinin iclasında iştirak
edən Prezident Heydər Əliyev müqavilənin ölkəmiz üçün əhəmiyyətini belə qiymətləndirmişdi. “... biz bu
müqaviləni hazırlayarkən, onu imzalayarkən və mən bir prezident kimi müqavilənin hüquqi qüvvə alması üçün
qanun imzalayarkən Azərbaycanın bu günü və gələcəyi haqqında düşünmüşük. Hamı da bilməlidir ki, biz bu
arzularla, niyyətlərlə müqavilənin işə başlamasını istəyirik. Müqavilənin həyata keçirilməsi respublikamızın
böhran vəziyyətində olan iqtisadiyyatında qarşıdakı illərdə böyük dəyişikliklər etmək üçün mühüm əhəmiyyət
kəsb edir Müqavilənin həyata keçirilməsi eyni zamanda Azərbaycanın gələcək inkişaf perspektivi üçün çox
əhəmiyyətlidir. Bu müqaviləni imzalayanda da biz Azərbaycanın gələcək nəsillərinin həyatı barədə düşünürdük”.
“Əsrin müqaviləsi” Azərbaycan Respublikasının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunması üçün müstəqil
dövlətin beynəlxalq miqyaslı ilk uğurlu addımı idi. Bundan əlavə, Azərbaycan iqtisadiyyatının böhrandan
çıxarılması və inkişaf etdirilməsində neft sənayesinin dirçəldilməsi, müasir yüksək texnologiyalar əsasında
yenidən qurulması böyük əhəmiyyət kəsb edirdi.
1995-ci il noyabrın 15-də “Əsrin müqaviləsi”nin davamı olaraq ABŞ-ın “Penzoyl”, Rusiya Federasiyasının
“Lukoyl” və İtaliyanın “Acıp” neft şirkətləri ilə “Qarabağ” dəniz neft yatağının birgə işlənilməsi haqqında 25 il
müddətinə nəzərdə tutulan müqavilə imzalandı.
1996-cı il iyunun 4-də ARDNŞ ilə İngiltərə, Norveç, Türkiyə, Fransa, Rusiya və İranın neft şirkətləri
arasında “Şahdəniz” neft yatağının birgə işlənilməsi haqqında 30 il müddətinə, dekabrın 14-də Xəzərin
Azərbaycan sektorundakı “Dan Ulduzu” və “Əşrəfi” neft strukturlarının birgə işlənilməsi haqqında ABŞ-ın
“Amoko”, “Yunokal”, Yaponiyanın “İtoçu” və Səudiyyə Ərəbistanının “Delta” şirkətləri ilə müqavilələr
imzalandı.
1997-ci il yanvarın 13-də Parisdə “Lənkərandəniz” və “Talışdəniz” yataqlarının birgə istismarına dair “ElfAkitien” və “Total” şirkətləri ilə ARDNŞ arasında müqavilələr imzalandı. Avqustun 1-də isə Vaşinqtonda - Ağ
evdə ABŞ-ın “Şevron”, “Ekson”, “Mobil” və “Amoko” şirkətləri ilə ARDNŞ arasında Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorundakı “Abşeron”, “Naxçıvan”, “Oğuz” və “İnam” neft yataqlarında birgə iş haqqında 8
milyard dollar dəyərində 3 yeni müqavilə imzalandı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
ABŞ-a ilk rəsmi səfəri zamanı imzalanan bu müqavilələr ölkəmizin siyasi və iqtisadi müstəqilliyinin daha da
möhkəmlənməsi üçün mühüm bir əsas yaratdı. Azərbaycanın neft sənayesinə müasir texnologiyalar, idarəetmə
təcrübəsi gətirildi. Respublikamızın neft donanması, neft sənayesi infrastrukturu yenidən quruldu. “Bakı” elmitədqiqat gəmisi modernləşdirilib dünyada ən mükəmməl geofiziki tədqiqat gəmilərindən birinə çevrildi.
“Xəzərdənizneft” yarımdalma qazma qurğusu yenidən quruldu və “Dədə Qorqud” adı ilə ikinci həyatına başladı.
“Şelf-5” qazma qurğusu əsaslı şəkildə yenidən quruldu, müasir avadanlıqla təchiz olunaraq dünyada ən böyük
üzən qazma qurğularından birinə çevrildi və 1998-ci ilin sentyabrında “İstiqlal” adı ilə istifadəyə verildi. Dənizin
çox dərin yerlərində neft quyuları qazmağa imkan verən “Qurtuluş” adlı ən müasir çoxfunksiyalı özüqalxan qazma
qurğusu yaradıldı. 2002-ci ilin yayında Xəzərdə ən yeni texnologiyalar əsasında ilk dəfə qazma qurğuları üçün
sualtı dayaq tavası quraşdırıldı. “Tofiq İsmayılov” dalğıc, “Azərbaycan”, “İsrafil Hüseynov” krart gəmiləri təmir
edilib yeni avadanlıqlarla təchiz olundu. Dənizdə “Çıraq-1” platforması beynəlxalq standartlara uyğun, Qərb
texnologiyası əsasında yenidən quruldu. Bu platformadan sahilədək 120 metr dərinlikdə 176 km uzunluğunda
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neft, “Neft Daşları”na 48 kilometrlik qaz kəmərləri çəkildi. “Səngəçal” terminalı tikildi, Zığ zavodu sualtı
boruların üzlənməsi üzrə ixtisaslaşdırıldı.
1994-cü ildən başlayaraq hər ilin iyun ayında Bakıda xarici firma və şirkətlərin iştirak etdiyi ənənəvi
beynəlxalq neft-qaz sərgisi təşkil olunurdu. 4000 nəfərdən çox azərbaycanlı mütəxəssis dünyanın ən qabaqcıl neft
şirkətləri bazasında yeni texnologiya və iş metodlarına yiyələndi. Artıq 2001-ci ildə hasilat və servis şirkətlərində
10 mindən çox Azərbaycan vətəndaşı işləyirdi. Bakı neftçilərinin böyük təcrübəsi yüksək qiymətləndirilir və
ondan səmərəli istifadə olunurdu. Neft şirkətlərinin beynəlxalq tenderlərdə bağladığı müqavilələrin 20%-dən çoxu
Azərbaycan müəssisələrinin və onların xarici tərəfdaşlarla yaratdıqları birgə müəssisələrin payına düşürdü.
İki sahil.-2019.-6 sentyabr.-№161.-S.11.
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Böyük Qayıdışdan Milli Qurtuluşa və müasir inkişafa
Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyev 3 sentyabr 1991-ci ildə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçilmişdir
İsa HƏBİBBƏYLİ,
AMEA-nın vitse-prezidenti,
Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin sədri, akademik
Böyük tarixi şəxsiyyətlərin həyatı və fəaliyyətinin bütün gedişləri və tarixi məqamları mənsub olduğu
xalqın və ölkənin, hətta geniş mənada beynəlxalq münasibətlərin dəyişməsi və inkişaf etdirilməsi, yenidən
qurulması ilə üzvi surətdə bağlı olur. Dünya şöhrəti qazanmış, keçmiş SSRİ miqyasında və Azərbaycan
Respublikasındakı çoxcəhətli rəhbərlik fəaliyyəti ilə əsl dövlət xadimi kimi qəbul olunmuş, xalqımızın
Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin 3 sentyabr 1991-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
vəzifəsinə seçilməsi Azərbaycan xalqının taleyində böyük siyasi əhəmiyyətə malik olan tarixi hadisədir.
Hər şeydən əvvəl, onu qeyd etmək lazımdır ki, XX əsrin doxsanıncı illərinin başlanğıcında Heydər Əliyev
kimi zəngin təcrübə və yüksək səriştə sahibi olan görkəmli dövlət xadiminin yenidən hakimiyyətə, böyük siyasətə
qayıdışı Azərbaycan xalqının taleyi ilə bağlı olan tarixi hadisə kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Hadisəyə keçən
əsrin səksəninci illərinin sonu və doxsanıncı illərin başlanğıcı dövrünün ictimai-siyasi proseslərinin
müstəvisindən baxsaq, xalqımızın və ölkəmizin taleyi üçün tanınmış, təcrübəli və səriştəli Siyasi Liderin nə
dərəcədə əhəmiyyətli olduğu qabarıq nəzərə çarpar.
Keçən əsrin səksəninci illərinin ortalarından sonuna qədərki dövrün bir-birini tez-tez əvəz edən kommunist
rəhbərləri Heydər Əliyevin Azərbaycanda siyasi hakimiyyətindən sonrakı dövrün boşluğunu doldurmaq gücündə
ola bilməmişdilər. Doxsanıncı illərin əvvəllərində zamanın dalğasında yeni simalar kimi görünən AXC-Müsavat
iqtidarının nümayəndələrinin isə nə siyasi təcrübəsi və səriştəsi, nə də normal idarəçilik qabiliyyətləri var idi.
Sözün böyük mənasında Azərbaycan ölkəsinin geniş dünyagörüşlü, möhkəm əqidəli, həyatın çətin sınaqlarından
çıxmış, ölkəsinə və xalqına bağlı olan güclü dövlət xadiminə ciddi ehtiyacı var idi. Nə kommunist rəhbərlərin
arasında, nə də cəbhəçi bəylərin sıralarında mövcud tarixi şəraitdə ölkəyə rəhbərlik edə biləcək, Sovet İttifaqının
dağılması ilə əlaqədar xalqı düşdüyü ağır vəziyyətdən çıxaracaq, ölkəni irəli apara biləcək əhəmiyyətli siyasi fiqur
görünürdü.
Vəziyyət isə çox mürəkkəb idi. Sovet dövlətinin dağılması nəticəsində digər keçmiş müttəfiq respublikalar
kimi, bəzilərindən isə daha çox Azərbaycan Respublikası çoxcəhətli böhranın dərinləşməsi dövrünü yaşamaqda
davam edirdi. Xalqda ölkənin gələcəyinə böyük ümidsizlik yaranmışdı. Ara-sıra Azərbaycanın parçalanacağı,
regionların müxtəlif ölkələr arasında bölüşdürüləcəyi barədə mülahizələr səslənməkdə idi. Üstəlik də blokada
şəraiti ölkənin regionunda vəziyyəti daha da çətinləşdirmişdi. Bütün bunlar az imiş ki, keçən əsrin səksəninci
illərinin axırlarından etibarən Azərbaycan iqtidarındakı sol və sağ təmayüllü rəhbərlərin demək olar ki, mütləq
əksəriyyəti Naxçıvan Muxtar Respublikasına ögey münasibət bəsləyirdi. Onlardan bəziləri Naxçıvanı "acı
bağırsaq kimi kəsib atmaq”, bəziləri isə muxtariyyət statusunu ləğv etmək barədə bəyanatlarla çıxış edirdilər.
Yaranmış boşluqdan istifadə edən Ermənistan tərəfdən də siyasi-hərbi təzyiqlər qüvvətlənməkdə davam edirdi.
Vəziyyətin bu qədər gərgin olmasına baxmayaraq, Naxçıvanda əhali bütün sahələrdə çətinliklərə
müqavimət göstərir, ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün əsl mərdliklə lazımi fədakarlıqları, dirənişi nümayiş
etdirirdi. Hətta xalq kütlələrinin tələbi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Soveti 19 yanvar 1990-cı il
tarixdə "Naxçıvan MSSR-də yaranmış ictimai-siyasi vəziyyət haqqında” məsələ müzakirə edərək muxtar
respublikanın ərazi bütövlüyü və vətəndaşların həyatı təhlükə qarşısında qaldığından, beynəlxalq Qars
müqaviləsinin şərtləri kobud şəkildə pozulduğundan Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının SSRİ-nin
tərkibindən çıxaraq özünü müstəqil respublika elan etməsinə dair radikal addım atmalı olmuşdu. Bu, Sovet
İttifaqının monolitliyi, dağılmazlığı haqqında mifi sındıran ilk böyük hadisə kimi beynəlxalq aləmdə geniş əkssəda doğurmuşdu. Bundan əvvəl 30-31 dekabr 1989-cu ildə isə muxtar respublikanın əhalisi Ordubaddan Sədərək
kəndinədək olan 150 kilometrdən çox ərazidə Sovet-İran sərhəddindəki dirəkləri sökmək və tikanlı məftilləri
dağıtmaqla Sovet İttifaqı adlanan dövlətə gözlənilməz ağır zərbə vurmuşdu.
Bunların əvəzində həm mərkəzi hökumət, həm də mərkəzin diktəsi ilə Azərbaycanın yerli hakimiyyət
orqanları Naxçıvan camaatına və muxtar respublikanın hakimiyyət orqanlarına sərt təzyiqlər göstərirdi. Kreml
rəhbərliyi Ermənistan ordusuna dəstək verməklə Naxçıvana qarşı həmlələri genişləndirirdi. Bu cür çətin,
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mürəkkəb və məsuliyyətli məqamda Heydər Əliyev kimi böyük və zəngin həyat məktəbi keçmiş, təcrübəli dövlət
xadiminin Azərbaycana qayıdışı, taleyin hökmü ilə 22 iyul 1990-cı ildə Naxçıvana gəlməsi, həmin ilin 30
sentyabrında Nehrəm kəndindən Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinə və M.F.Axundov adına Naxçıvan
şəhər seçki dairəsindən Muxtar Respublikanın Ali Məclisinə deputat seçilməsi geniş mənada xalq arasında ölkənin
gələcəyinə ümid qığılcımları yaratmışdı. Doğrudur, Heydər Əliyev Bakıda rəsmi dairələr tərəfindən arzuolunmaz
şəxs kimi qəbul edilmiş və o, dar məqamda Naxçıvandakı ata-baba ocağına üz tutmağa məcbur olmuşdu.
Azərbaycanın hər tərəfindən Heydər Əliyevin Naxçıvan şəhərindəki ortabab səviyyəyə malik, təmirsiz ata ocağına
ölkə vətəndaşlarının axını, bu böyük tarixi şəxsiyyətlə olan qeyri-adi, isti, doğma münasibəti ifadə edən görüşlər,
ünvanına ölkənin müxtəlif regionlarından göndərilən ümid dolu məktublar və teleqramlar Ulu Öndərə bəslənilən
ümumxalq sevgisini və inamını qabarıq şəkildə ifadə edirdi.
Bu mənada Heydər Əliyevin 3 sentyabr 1991-ci ildə xalqın tələbi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri vəzifəsinə seçilməsi Azərbaycan miqyasında böyük rəğbətlə qarşılanan əhəmiyyətli siyasi hadisə
idi. Artıq xalqımız əmin idi ki, ən azı Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası
bundan sonra daha heç vaxt düşmən caynağına keçə bilməz. Bu hadisə Dağlıq Qarabağ ətrafında torpaqların
itirilməsi prosesinin tez-tez müşahidə olunduğu ağır bir vaxtda xalqda ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpa
olunacağına da ümid yaratmışdı. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçən
iclaslarında ölkənin müxtəlif bölgələrindən gəlmiş rəsmi qurumların nümayəndələrinin, haqları tapdanmış sadə,
zəhmətkeş insanların iştirak edib, özlərinin mövcud vəziyyətləri barəsində dəqiq məlumatlar verərək, çıxış yolları
barədə məsləhətlər almaları, dəstək görmələri Ali Məclisi Azərbaycan xalqının ümid qapısına çevirmişdi.
Bütövlükdə isə görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev ölkənin və xalqın ümid çırağı idi. Naxçıvanda yaşayıbişlədiyi illərdə Heydər Əliyevin iş otağında yanan sadə çıraqdan bütün Azərbaycana işıq düşürdü.
Xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyev 3 sentyabr 1991-ci il tarixində Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin fövqəladə sessiyasında bu ali dövlət orqanının sədri vəzifəsinə seçilmişdi. Fövqəladə sessiyanın
çağrılması zərurəti haradan, nədən doğmuşdu? Əvvəla, 1991-ci ilin avqust ayında SSRİ hökumətində Mixail
Qorbaçov iqtidarına qarşı dövlət çevrilişi cəhdi baş vermişdi. Azərbaycan Kommunist Partiyasının rəhbərliyi
Sovetlər İttifaqında özünü müvəqqəti, yaxud keçid hökuməti kimi elan etmiş qısamüddətli Fövqəladə Vəziyyət
üzrə Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinə müsbət münasibət ifadə etdikdən az sonra həmin qurumun dağılması ilə
mürəkkəb vəziyyətə düşmüşdü. Bundan başqa, Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının dağılmasına baxmayaraq,
Azərbaycanda hələ də bu partiyanı saxlamaq üçün edilən cəhdlər, atılan addımlar ölkə miqyasında, o cümlədən
Naxçıvan Muxtar Respublikasında birmənalı qarşılanmırdı. Çünki Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
hələ 1991-ci ilin 14 yanvarında keçirilən sessiyasında Azərbaycan rəhbərliyinin iradəsindən kənarda və ondan
asılı olmayaraq Mixail Qorbaçov tərəfindən elan olunmuş yeni İttifaq müqaviləsinin qəbul edilməsinin
yolverilməzliyi haqqında qərar qəbul etmişdi.
Bundan başqa, xalq deputatı Heydər Əliyevin böyük uzaqgörənliyi sayəsində Ali Məclisin 26 avqust 1991ci il tarixli sessiyasında Azərbaycan Kommunist Partiyasının Naxçıvan Vilayət Təşkilatını buraxmaq məsələləri
də müzakirəyə çıxarılaraq müsbət rəy qazanmışdı. Faktiki olaraq 1991-ci ilin əvvəllərində Naxçıvan Muxtar
Respublikasında sovet hakimiyyəti yox idi. Bir qədər əvvəl Naxçıvan MR Ali Məclisinin görkəmli dövlət xadimi
Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən 17 noyabr 1990-cı il tarixli sessiyası Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist
Respublikasının adını dəyişərək bundan sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası adlandırılmasını qərarlaşdırmışdı.
SSRİ hökumətinin hələ fəaliyyətdə olduğu dövrdə Heydər Əliyevin sarsılmaz siyasi iradəsinin və böyük
uzaqgörənliyinin nəticəsində Naxçıvan MSSR-in adından "Sovet Sosialist” sözlərinin çıxarılması, Naxçıvan
MSSR Ali Sovetinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi adlandırılması sadəcə redaktə xarakterli düzəliş
deyildi. Bu, dünyada Sovet İttifaqı kimi tanınan, siyasi sistemini Sovetlər üstündə quran möhtəşəm bir ölkənin
siyasi strukturunda dəyişiklik edilməsi və əslində, tam mənası və məntiqi ilə de-fakto SSRİ-nin tərkibindən
çıxmaq, ən azı isə bu dövlətin çərçivəsində müstəqil dövlət qurumu yaratmaq demək idi.
Bundan başqa, Naxçıvan MR Ali Sovetinin 17 noyabr 1990-cı il sessiyasında Azərbaycanın dövlət rəmzi
kimi Xalq Cümhuriyyəti dövründə qəbul edilmiş üçrəngli bayrağın Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət
bayrağı kimi qəbul edilməsi barədə yekdilliklə qərar qəbul edilmiş və sessiyanın iclasına sədrlik edən Heydər
Əliyevin təşəbbüsü ilə həmin milli mahiyyət daşıyan Dövlət bayrağı Ali Məclisin binası üzərində dalğalanmağa
başlamışdı. Bütün bunlar yalnız və yalnız Naxçıvan MR Ali Məclisinin sessiyasına sədrlik edən Heydər Əliyevin
həm böyük siyasi iradəsinin, yüksək azərbaycançılıq idealının, qeyri-adi cəsarətinin və uzaqgörənliyinin
sayəsində həyata keçirilə bilmişdi. SSRİ adlanan dövlətin bütün müttəfiq qurumlarında demokratik islahatlar adı
altında dağılma prosesi getsə də, o dövrə qədər Sovetlər İttifaqının heç bir respublikasında Naxçıvanda atılan
addımlara yaxın bir hadisə baş verməmişdi.
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Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən Naxçıvan MR Ali Məclisinin 17 noyabr
1991-ci il tarixli sessiyası Sovet dövlətinin dağılmasının birinci paroludur!
Bu, otuz beş il dövlət hakimiyyətində olmuş böyük siyasətçi Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı və dövləti
qarşısındakı böyük tarixi xidmətidir!
Heydər Əliyev, sözün əsl mənasında, Azərbaycan milli dövlətçiliyinin əfsanəsidir. Naxçıvan MR Ali
Məclisinin 17 noyabr 1991-ci il tarixli sessiyasına sədrlik etmək - Azərbaycanda müstəqil dövlətçilik uğrunda
mübarizəyə rəhbərlik etmək demək idi!
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev Azərbaycanın milli istiqlalının rəhbəri missiyasını şərəflə həyata
keçirmiş tarixi şəxsiyyətdir!
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 3 sentyabr 1991-ci il tarixli fövqəladə sessiyasının
gündəliyinə geniş mənada həmin tarixi mərhələnin aktual məsələləri, xüsusən də ölkə miqyaslı, o cümlədən,
Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə əlaqədar zəruri məsələlər daxil edilmişdi. Fövqəladə sessiya ölkədə
Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin keçirilməsinə münasibət bildirməli idi. Çünki həmin dövrdəki
şəraitdə antidemokratik şəkildə alternativsiz əsasda Prezident seçkilərinin keçirilməsi mərkəzin diktəsi ilə ölkədə
gedən demokratik proseslərin ləngidilməsinə, müstəqillik uğrunda azadlıq mübarizəsinin boğulmasına
hesablanmış tədbir idi. Bu, doğrudan da münasibət tələb edən məsələ idi.
Eyni zamanda gündəliyə daxil edilmiş Azərbaycan Kommunist Partiyası Təşkilatının fəaliyyətini davam
etdirib-etdirməməsi məsələsi də cəsarətli münasibət tələb edirdi. Hətta gündəlikdə öz əksini tapmış vilayət partiya
təşkilatının əmlakının inventarizasiyasının aparılması üçün komissiyanın yaradılması məsələsinin həllini arzu
etməyən bəzi qüvvələr də var idi. Gündəlikdə nəzərdə tutulan məsələlərin həllinə təsir göstərmək Azərbaycanda
müstəqil dövlətçilik prosesinin dərinləşdirilməsinə və sürətləndirilməsinə xidmət edirdi. Ancaq həmin məsələlərin
müsbət həlli Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin fövqəladə sessiyasında bu ali hakimiyyət orqanının
sədri seçiləcək şəxsin siyasi iradəsindən, cəsarət və uzaqgörənliyindən çox asılı idi. Buna görə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin 3 sentyabr 1991-ci il tarixli sessiyasının həll edəcəyi ən əsas vəzifə təşkilati məsələ
idi.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütün əhalisi Ali Məclisin Sədri vəzifəsinə görkəmli dövlət xadimi,
xalqının sədaqətli rəhbəri Heydər Əliyevin seçilməsini qətiyyətlə tələb edirdi. Həmin gün Ali Məclisin binası
qarşısına toplanmış minlərlə insan Heydər Əliyevin seçilməsini tələb edən bəyanatlarla çıxış edirdi. Lakin
sessiyanın keçirilməsinə qədərki mərhələdə Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin deputatı, Muxtar Respublika
Ali Məclisinin üzvü kimi ölkədə, o cümlədən regionda gedən ictimai-siyasi proseslərdə öz sözünü deyən,
cəmiyyət həyatının demokratikləşdirilməsinə ciddi təsir göstərən, xüsusən Naxçıvanın ərazi bütövlüyünün
qorunub saxlanılması üçün xalqın birliyinə nail olmuş Heydər Əliyev heç bir rəsmi dövlət vəzifəsi daşımaq
niyyətində olmadığını dəfələrlə bildirmişdi.
Naxçıvan MR Ali Məclisinin 3 sentyabr 1991-ci il tarixli sessiyasının iclasında da o, dörd dəfə çıxış edərək
namizədliyini irəli sürənlərə minnətdarlıq duyğularını ifadə etməklə yanaşı, böyük təkidlə bu məsələnin səsə
qoyulmamasını xahiş etmişdir. HeydərƏliyevşünaslıqda bu məsələ barədə dəfələrlə yazılmasına baxmayaraq,
görkəmli dövlət xadiminin həmin iclasda namizədliyinin səsə qoyulmaması üçün etdiyi çıxışların mətni
mətbuatda öz əksini tapmamışdır. "Şərq qapısı” qəzetinin 4 sentyabr 1991-ci il tarixli sayında getmiş Naxçıvan
MR Ali Məclisinin sessiyası barədə rəsmi məlumatdakı Heydər Əliyevin dörd dəfə çıxış etməsinə dair iki
cümlədən ibarət informasiya sonrakı dövrün elmi-publisist materiallarında olduğu kimi təkrar edilmişdir.
Yalnız aradan on səkkiz il keçəndən sonra, 2009-cu ildə təcrübəli jurnalist Mirşahinin ssenarisi və
təşkilatçılığı ilə çəkilmiş "Görünməmiş Əliyev” adlı sənədli filmdə Heydər Əliyevin həyatı və fəaliyyətinin
Naxçıvan dövrünə aid bir sıra naməlum materialları, o cümlədən Ulu Öndərin 3 sentyabr 1991-ci il tarixdə
Naxçıvan MR Ali Məclisinin sessiyasındakı çıxışlarının videolenti ictimaiyyətə təqdim edilmişdir. İlk dəfə
səsləndirilən tarixi əhəmiyyətə malik həmin çıxışlar Heydər Əliyev dühasını daha dərindən anlamaq, bu görkəmli
şəxsiyyətin böyüklüyünün miqyasını bütün aydınlığı ilə dərk etmək üçün mühüm siyasi əhəmiyyətə malikdir.
Vaxtilə Naxçıvanda fotoqraf kimi fəaliyyət göstərmiş və dövrün ictimai-siyasi proseslərində iştirak etmiş Oqtay
Daşoğuzun şəxsi videokamerası ilə lentə alınmış həmin məqamlar nadir tarixi materialdır. Bu qiymətli videolent
Heydər Əliyevin tərcümeyi-halını və siyasi baxışlarının bir çox məqamlarını yenidən öyrənib dəyərləndirməyə
imkan verir.
Əvvəla, həmin nadir videolent bir daha təsdiq edir ki, Heydər Əliyev Kremlin təzyiqləri və təqiblərindən
qurtararaq Azərbaycana gələrkən həqiqətən də hakimiyyətə qayıtmaq məqsədində olmamışdır. Ümummilli Lider
Heydər Əliyev çoxsaylı çıxışlarında bu barədə dönə-dönə rəsmi açıqlamalar versə də mövcud iqtidarlar buna
inamsız yanaşma nümayiş etdirmişlər. Buna görə də Heydər Əliyev Moskvada olduğu kimi, bir müddət öz
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ölkəsində də müəyyən dairələrin təzyiqləri və təqibləri ilə üzləşməli olmuşdu. 3 sentyabr 1991-ci il tarixli çıxışı
göstərdi ki, o zaman Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlmək üçün Azərbaycana qayıtdığını düşünən qüvvələr nə
qədər böyük səhv edirmişlər.
Vaxtilə Heydər Əliyev bu məsələyə aydınlıq gətirmək üçün çıxışlarından birində demişdi: "Mən hələ keçən
il (yəni - 1990-cı ildə - İ.H.) Moskvadan Azərbaycana gələrkən jurnalistlərə verdiyim müsahibələrdə və
görüşlərdə, bu ilin əvvəlində Azərbaycan Ali Sovetinin sessiyasında çıxış edərkən və nəhayət, son sessiyada
bildirmişdim ki, Azərbaycana hakimiyyətə qayıtmaq üçün gəlməmişəm. Mən ancaq Azərbaycanın bu ağır
dövründə, çətin vaxtında xalqıma kömək etmək, xidmət etmək üçün gəlmişəm. Mənə bir neçə dəfə Moskvada,
elə burada da sual verilmişdi ki, bəs siz öz köməyinizi nədə görürsünüz? Cavab vermişdim ki, mən xalqımın hər
bir tapşırığını yerinə yetirməyə hazıram”.
Naxçıvan MR Ali Məclisinin 3 sentyabr 2011-ci il tarixli sessiyasındakı qısa, lakin tarixi çıxışları Heydər
Əliyevin həyatının yenidən siyasi hakimiyyətə qayıtmaqla bağlı məqamlarını açıq-aydın şəkildə nəzərə çarpdırır.
İndiyədək heç bir mənbədə çap olunmadığını nəzərə alaraq, həm də məsələyə tam aydınlıq gətirmək məqsədilə
bu çıxışların mətnini olduğu kimi oxuculara və geniş elmi ictimaiyyətin diqqətinə təqdim etməyi əhəmiyyətli
hesab edirəm.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin Naxçıvan MR Ali Məclisinin 3 sentyabr 1991-ci il tarixli
fövqəladə sessiyasında Ali Məclisin Sədri vəzifəsinə namizədliyi irəli sürüldükdə etdiyi çıxışlar:
Birinci çıxış: "Heç bir hakimiyyətə mən gəlmək istəmirəm. Blok təklif eliyib ki, Qafar Məmmədov seçilsin.
Mən də təklif edirəm ki, o seçilsin”.
İkinci çıxış: "Mən öz prinsiplərimə sadiq qalıram. Mən heç bir vəzifə daşımaq istəmirəm. Ona görə xahiş
edirəm, mənim namizədliyimi müzakirəyə qoymayasınız. Demokratik blokdan hazırlanmış namizəd vardır. Qafar
müəllim... Mən o namizədi, Qafar müəllimin namizədliyini müdafiə edirəm”.
Üçüncü çıxış: "Hörmətli millət vəkilləri!
Mən ikinci dəfə (halbuki bu üçüncü çıxışdır - İ.H.) çıxış edirəm. Xahiş edirəm, məni düzgün başa düşəsiniz.
Və bilin ki, bu, mənim tərəfimdən tamamilə qətiyyətlə deyilən sözdür. Mən necə bir azərbaycanlı kimi, necə bir
Naxçıvan əhli kimi çiynimə avtomat salıb, bax, bu dağlarda gedib, Naxçıvan torpağını qorumağa hazıram.
Naxçıvan Ali Məclisinin hər bir tapşırığını yerinə yetirməyə hazıram. Azərbaycan xalqının yolunda, onun azadlığı
yolunda, Naxçıvanın gələcək inkişafı yolunda canımı qurban verməyə hazıram. Ancaq mən vəzifə tutmaq
istəmirəm. Xahiş edirəm, bunu düzgün başa düşəsiniz. Mənim üzərimə başqa nə vəzifə, tapşırıq verəcəksinizsə,
mən hamısına hazıram. Yenə də deyirəm, mən buradan çıxıb, avtomatı çiynimə salıb, gedib dağlarda Naxçıvanı
qorumağa hazıram. Buna təcrübəm də var, hələ ki, gücüm də var. Ancaq xahiş edirəm ki, bu sözlərimi səmimi
söz kimi qəbul edəsiniz, məni başa düşəsiniz və xahiş edirəm ki, bu məsələni müzakirə etməyəsiniz”.
Nəhayət, Heydər Əliyev dördüncü dəfə rəsmi olaraq kürsüdən bəyan edir: "Mən Sizin hamınıza
minnətdaram. Və bir daha xahiş edirəm, fikirləşin, tarixi məsələdir, fikirləşin, fikirləşin, bir də tənəffüs edin,
fikirləşin, bir də götür-qoy eləyin. Mən xahiş edirəm, mənim xahişimi siz ödəyəsiniz. Mən xahiş edirəm, mən
xahiş edirəm, məni düzgün başa düşün. Mən sizin hamınıza minnətdaram, çox böyük ehtiram göstərirəm. Məni
bağışlayın. Ancaq bir də xahiş edirəm...”
İCLAS ZALINDAN SƏS: "Yetmiş nəfər deputata qarşı çıxış edirsiniz”.
Hazırda bəzi iştirakçıların həyatda yaşadığı, bəzilərinin isə vəzifədə olduğu həmin deputatların iştirakı ilə
baş vermiş bu tarixi hadisə bir daha göstərir ki, Heydər Əliyevin milli dövlətçilik idealları onun üçün hər hansı
rəsmi dövlət vəzifəsi tutmaqdan qat-qat üstün olmuşdur.
Beləliklə, xalqın və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi deputatlarının təkidi ilə Heydər Əliyev ölkə
və region üçün fövqəladə şəraitdə və fövqəladə olaraq çağırılması zəruri sayılmış sessiyada bu ali dövlət
qurumunun rəhbəri seçilməsinə razılıq verməli olmuşdu. Bu, Naxçıvan Muxtar Respublika Ali Məclisinin bütün
tarixi ərzində keçirilmiş ən uzunmüddətli sessiya idi. Belə ki, Naxçıvan şəhərində 3 sentyabr 1991-ci il tarixdə öz
işinə başlayan sessiyanın iclasları 4 sentyabr, 5-6 və 7 sentyabrda 5 gün ərzində davam etdirilmiş, ölkə
səviyyəsində və region üçün əhəmiyyətli olan məsələlər geniş müzakirə edilərək müvafiq qərarlar qəbul
olunmuşdur.
Gündəlikdə duran məsələlərə uyğun olaraq Naxçıvan MR Ali Məclisinin sessiyası yaranmış tarixi şəraitdə
alternativsiz namizəd irəli sürüldüyünü, hələlik ölkədə çoxpartiyalı sistemin formalaşmadığını, Kommunist
Partiyasının süquta uğradığını, seçki komissiyası və məntəqələri üzvlərinin partokratiya nümayəndələrinin sifarişi
ilə təyin olunduğunu nəzərə almaqla Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin seçilməsi üçün 8 sentyabr 1991ci il tarixə təyin edilmiş seçkilərin Naxçıvan MR ərazisində keçirilməsinin dayandırılmasına dair qərar qəbul
etmişdir. Eyni zamanda 3 sentyabr 1991-ci il sessiyası "Azərbaycan Kommunist Partiyasının və onun
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strukturlarının fəaliyyətinə münasibət haqqında” məsələ müzakirə edərək, Azərbaycan Respublikasının Ali
Sovetindən xahiş edilmişdir ki, Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası, Siyasi Büro, Mərkəzi Komitə dağıldığı üçün
respublikada da bu siyasi-təşkilati qurumun fəaliyyəti dayandırılsın. Bundan başqa, sessiyada Naxçıvan MR-də
partiya təşkilatlarının əmlakının milliləşdirilməsini təmin etmək üçün deputat komissiyasının yaradılmasına da
qərar verilmişdir.
Bunlar Azərbaycanda tarixi gedişatın axarının, istiqamətinin dəyişdirilməsinə, müstəqil dövlətçilik uğrunda
mübarizəyə böyük təkan verən tarixi qərarlardır. Bu qərarların mətninin sonunda görkəmli dövlət xadimi, böyük
şəxsiyyət Heydər Əliyevin imzasının olması sadəcə həmin tarixi günün faktı olaraq qalmır. Bu - xalqın böyük
arzusu və tələbi ilə dünya miqyaslı siyasətçi Heydər Əliyevin böyük siyasətə yenidən qayıdışının həlledici
mərhələsi idi. Bu - Azərbaycanda tarixi gedişatın əsaslı dönüş məqamı idi.
Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri vəzifəsinə seçilməmişdən 46 gün əvvəl, yəni 19 iyul 1991-ci ildə rəsmi
müraciəti əsasında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının sıralarından çıxmış Heydər Əliyev ölkə tarixində ilk
dəfə olaraq bitərəf, partiyasız, müstəqil deputat kimi ali hakimiyyət orqanının rəhbəri vəzifəsinə seçilmişdi. Və
yenə də görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin Sədri olduğu Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
timsalında Azərbaycanın o vaxta qədərki tarixində birinci dəfə idi ki, üzərində Kommunist Partiyasının nəzarəti
olmayan ali dövlət qurumu fəaliyyətə başlamışdı. Siyasi gedişatın dönüşünü şərtləndirən bu tarixi məqamlar
ölkəmizi müstəqil dövlətçiliyə aparan çətin və keşməkeşli yollara işıq salan, ümummilli prosesin hərəkətverici
qüvvəsinə çevrilən hadisələrdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri kimi Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi məqsədyönlü
hərbi-siyasi tədbirlər sayəsində Sovet ordusu hissələri dinc yolla muxtar respublikanın ərazisindən çıxarıldı.
Ölkənin bu regionunun xarici ölkələrlə olan sərhədlərini Naxçıvanda yaradılmış milli ordunun əsgərləri qorumaq
şərəfi qazandılar. Həmin dövrdə Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi genişmiqyaslı müdafiə tədbirləri nəticəsində
Naxçıvan Muxtar Respublikası kənardan böyük dəstək alan Ermənistanın işğalından xilas edilmişdir. Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününün dövlət səviyyəsində qeyd edilməsi haqqındakı 16 dekabr 1991-ci il
tarixli dərin məzmunlu qərara da Heydər Əliyev imza atmışdır. Ali Məclisin Sədri Heydər Əliyevin Türkiyə
Cümhuriyyətinə və İran İslam Respublikasına tarixi səfərləri, apardığı danışıqlar regionda blokada şəraitinin
yaratdığı böhranın aradan qaldırılması, iqtisadi problemlərin və enerji məsələlərinin həllində əhəmiyyətli rol
oynamışdır. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq sosialist təsərrüfat sistemi ləğv edilmiş, torpaq islahatları və
özəlləşdirmə tədbirləri həyata keçirilmişdir. Azərbaycanla Türkiyə Cümhuriyyətini əlaqələndirən Naxçıvan
Muxtar Respublikası ərazisindəki Sədərək-Dilucu - "Ümid körpüsü”nün 28 may 1992-ci ildə istifadəyə verilməsi
ilə ölkələr arasında çoxcəhətli əlaqələrin yeni mərhələsi başlanmışdır.
Ulu Öndər Heydər Əliyev Naxçıvanda ikən 21 noyabr 1992-ci ildə yaradılmış Yeni Azərbaycan Partiyası
ölkənin sonrakı inkişafında mühüm rol oynamışdır. Çətin blokada şəraiti olmasına baxmayaraq 12 noyabr 1992ci il tarixdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin 25 illik yubileyinin muxtar respublika səviyyəsində keçirilməsi, Ali
Məclisin Sədri kimi Heydər Əliyevin yubiley mərasimində iştirakı və dərin məzmunlu nitq söyləməsi Ulu Öndərin
həyatının bütün məqamlarında ziyalı faktoruna xüsusi diqqət göstərməsinin bariz nümunəsidir. Bir sözlə,
görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 1991-1993-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası
Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin böyük məktəbinə çevrilmişdir.
Heydər Əliyevin xalqın tələbi ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifəsinə seçilməsi və ölkə
rəhbəri kimi fəaliyyət göstərdiyi tarixi mərhələ (1993-2003) ölkəmizdə dövlət müstəqilliyinin yaradılması,
möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi epoxasıdır.
Heydər Əliyev epoxası - Azərbaycanın xilası və inkişafı dövrünün epoxasıdır!
Heydər Əliyev epoxası - Azərbaycanda müstəqil dövlətçiliyin böyük təməllərinin, möhkəm əsaslarının
yaradıldığı epoxadır!
Heydər Əliyev yolu - Azərbaycanı böyük gələcəyə aparan möhtəşəm magistraldır!
Bu, Böyük Qayıdışdan Milli Qurtuluşa və müasir inkişafa doğru dönməz şəkildə istiqamət alan müqəddəs
və əbədi yolun möhkəm bünövrəsidir!
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ölkəmizdə Heydər Əliyev milli dövlətçilik təlimini
yaradıcı şəkildə inkişaf etdirməklə xalqımızın və dövlətimizin tarixində yeni bir epoxa yaratmağa nail olmuşdur.
Möhkəm dövlətçilik, üstəgəl genişmiqyaslı quruculuq, müasirləşdirmə və modernləşdirmə, üstəgəl
tarazlaşdırılmış müstəqil siyasət, analitik təhlil və gələcəyə aydın baxış bərabərdir İlham Əliyev demək
mümkündür.
Yenidən qurulmuş və modern inkişaf səviyyəsinə çatdırılmış müasir Azərbaycan tam mənası ilə Prezident
İlham Əliyevin möhtəşəm əsəridir!
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Böyük siyasətin sayəsində regionların inkişafı proqramının düşünülmüş və məqsədyönlü həlli ilə
Azərbaycanda bütün bölgələrin barabər və yüksək inkişafının təmin edilməsi, "nöyütün padşahı” olan paytaxtımız
Bakı şəhərinin tamamilə yenidən qurulması, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında da böyük inkişafa
nail olunması ölkəmizin dünyanı təəccübləndirən reallıqlarıdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin ölkənin digər regionları kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasına olan səfərləri zamanı hər dəfə açılışına
start verilən sənaye obyektləri, təhsil, mədəniyyət və səhiyyə müəssisələri, çəkilən yollar, salınan körpülər, parklar
qədim diyarın müstəqil dövlətimiz qarşısında böyük hesabatına çevrilir və yeni inkişafa start verir. Ümummilli
Liderimiz Heydər Əliyevin tarixin çətin sınaq məqamlarında böyük xilaskarlıq missiyasını həyata keçirərək
qoruyub saxladığı və gələcək inkişafının proqramını müəyyən etdiyi Naxçıvan Muxtar Respublikası hazırda Ulu
Öndərin adına və arzularına layiq şəkildə, böyük sürətlə, hərtərəfli və məqsədyönlü şəkildə inkişaf edir.
Naxçıvan milli dəyərləri yaşatmaq şərtilə Şərqin qapısından Qərbin modern inkişafının yüksək səviyyəsinə
doğru inamla addımlamaqda davam edir. Hazırda Naxçıvan milli tarixi ənənələri yaradıcılıqla inkişaf etdirib
möhkəmləndirən və Qərbyönlü inkişafın əsas meyillərini özündə cəmləşdirən günəşli diyardır.
Ümummilli Liderimizin Ali Məclisə rəhbərlik etdiyi dövrdən sonrakı iyirmi altı illik müddət ərzində
Naxçıvan Muxtar Respublikasının keçdiyi çətin və şərəfli mübarizə yolu, əldə edilmiş böyük nailiyyətlər müstəqil
ölkəmizdə Heydər Əliyev - İlham Əliyev siyasətinin real təntənəsini əks etdirən böyük bir hesabatdır!
Möhtərəm Prezident İlham Əliyevin qayğısı ilə və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
Vasif Talıbovun dövlətçiliyə sədaqətlə xidməti və yorulmaz, çoxcəhətli fəaliyyəti sayəsində Naxçıvan Muxtar
Respublikasında qazanılmış müvəffəqiyyətlər, Naxçıvanın rəqabətədavamlı inkişaf göstəricilərinə görə
respublikamızın iqtisadi rayonları arasında birincilik səviyyəsinə çatdırılması ölkəmiqyaslı mühüm nəticələrdən
biridir. Naxçıvan Muxtar Respublikası ölkəmizin ərazi bütövlüyünün qorunub daha da möhkəmləndirilməsinə,
milli dövlətçiliyin inkişaf etdirilməsinə, quruculuq proseslərinin genişləndirilməsinə özünün sanballı töhfələrini
verməklə tarixi yolunu böyük uğurla davam etdirir.
Göründüyü kimi, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin iyirmi altı il bundan qabaq, 3 sentyabr 1991-ci
ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri vəzifəsinə seçilməsi Azərbaycan tarixinin mühüm və
əlamətdar hadisəsidir. Məhz bu böyük siyasi hadisə ilə ölkəmizdə tarixi gedişatın istiqaməti qəti şəkildə müəyyən
olunmuş, dövlət müstəqilliyinin möhkəm və əsaslı təməlləri atılmışdır. Möhtərəm Prezident İlham Əliyevin böyük
siyasətdə və genişmiqyaslı quruculuq proseslərində atdığı ciddi, əhəmiyyətli və qətiyyətli addımlar müasir
şəraitdə daha möhtəşəm nailiyyətlər qazanmağa, əslində, müstəqil dövlətçiliyin inkişafında yeni tarixi mərhələ
yaratmağa gəlib çatmağın və böyük gələcəyə doğru inamla getməyin sübutudur.
Azərbaycan.-2019.-3 sentyabr.-№192.-S.1-3.
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Azərbaycanı suverenlik epoxasına hazırlamış və onun müstəqilliyini təmin etmiş lider
Dünyamalı Vəliyev,
AMEA Şərqşünaslıq İnstitutunun şöbə müdiri, iqtisad elmləri doktoru
Ümummilli lider Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində Azərbaycan beynəlxalq təcriddən çıxdı.
Bu gün Azərbaycan beynəlxalq aləmdə çox görkəmli yer tutur, beynəlxalq təşkilatların üzvüdür, onlarda fəal
iştirak edir. Bütün dövlətlər tərəfindən tanınır.
Azərbaycan region üçün mərkəzə çevrilibdir. Bizim nüfuzumuz artır, gücümüz artır. Bu, bizə imkan
verəcək ki, qarşımızda duran bütün məsələləri öz xeyrimizə həll edək. Bütün bunlar Heydər Əliyevin
xidmətləridir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Ümummilli lider Heydər Əliyev ötən əsrin 70–80-ci illərində Azərbaycana rəhbərlik etdiyi vaxtlarda da
respublikanın gələcəyi, müstəqilliyi haqqında düşünürdü. Böyük rəhbər, gələcəyə aydın baxışı olan müdrik
siyasətçi kimi Azərbaycanın müstəqil yaşaması üçün zəruri imkanları görür, respublikanın sosial-iqtisadi, millimədəni inkişafını yüksək səviyyədə təmin etməklə yaxınlaşan müstəqillik epoxası üçün təməlləri də inkişaf
etdirirdi.
Sonralar müstəqil dövlətimizin Prezidenti olarkən Heydər Əliyev həmin tarixi hazırlığı xatırlayaraq
demişdi: “Mən keçmişdə də Azərbaycanın gələcəyi, müstəqilliyi haqqında düşünərkən və Sovet İttifaqı dağılan
zaman bu barədə öz fikrimi qəti bildirərkən Azərbaycanın müstəqil yaşaması üçün tam imkanı olduğu barədə
fikirlərimi deyərkən, eyni zamanda, zəngin yeraltı sərvətlərimizlə, neft-qaz yataqlarımızla və başqa
mədənlərimizlə bərabər, böyük sənaye potensialı ilə bərabər, geniş aqrar sektorda, kənd təsərrüfatı sahəsində,
ərzaq məhsulları istehsalı sahəsində də Azərbaycanın böyük potensialını həmişə nəzərə alırdım”.
1969 –1982-ci illərdə Azərbaycanın inkişaf tarixinin təhlili də sübut edir ki, qurucu liderin 1969-cu ildə
hakimiyyətə gəlişindən sonrakı dövr, əslində, respublikamızı müstəqil dövlət quruculuğuna aparan yol olmuşdur.
Heydər Əliyevin böyük əməyinin nəticəsində həyata keçirilən dəyişikliklərin həcminə, ictimai-iqtisadi islahatların
səciyyəsinə görə ötən əsrin 70-80-ci illəri Azərbaycanın tarixində ən parlaq səhifələr təşkil etmişdir. Ötən əsrin
70-80-ci illərinin sonu – 90-cı illərinin əvvəlində müstəqillik uğrunda mübarizənin miqyası və gücü isə ümummilli
lider Heydər Əliyevin rəhbərliyinin birinci dövründə, o zamanın imkan və tələblərinə uyğun olaraq, əldə edilmiş
hərtərəfli inkişaf və milli dirçəliş ruhunun dinamikası ilə təmin olunmuşdu.
Yaxın tarixə obyektiv və sistemli baxış göstərir ki, 1970–1985-ci illər Azərbaycanın quruculuq tarixinin ən
məhsuldar, işıqlı səhifələri olmuşdur. O zaman yaxın və uzaq gələcəyə yönələn, müstəqilliyə yol açan, mütərəqqi
ənənələrə söykənən inkişaf strategiyası müəyyənləşdirilmiş və uğurla həyata keçirilmişdir. Heydər Əliyevin
müdrik siyasəti nəticəsində 14 il ərzində respublikada yaranmış güclü sosial, iqtisadi və intellektual potensial
Azərbaycanın müstəqilliyi üçün mühüm zəmin yaratmışdı.
Müstəqillik dövrünün tarixçiləri göstərirlər ki, bütün əsrlər boyu qədim əkinçilik diyarı kimi tanınmış
Azərbaycan Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə nəhəng aqrar-sənaye respublikalarından birinə çevrilmişdi, O
dövrdə meliorasiya və irriqasiya sahəsində mühüm tədbirlər həyata keçirilmiş, aqrotexniki qaydalar təkmilləşmiş,
taxılın, pambığın, tərəvəzin, üzümün, çay yarpağının və başqa kənd təsərrüfatı məhsullarının artımı ildən-ilə
nəzərəçarpacaq dərəcədə yüksəlmişdi.
Əgər XIX əsrdən 1969-cu ilədək Azərbaycanda 735 böyük sənaye obyekti tikilmişdisə, Heydər Əliyevin
rəhbərliyiilə 14 ildə onların sayı 1048-ə çatdırılmışdı. Respublikamızın əsas istehsal sahəsi olan neft sənayesi,
energetika, qara metallurgiya, kimya və neft kimyası sənayesi inkişaf etdikcə respublikamız keçmiş SSRİ-nin ən
qabaqcıl respublikalarından birinə çevrilmişdi.
Nəticədə, 1969 –1982-ci illər ərzində respublikada milli gəlirin ümumi həcmi 2,5 dəfə, sənaye istehsalı,
həmçinin əmək məhsuldarlığı 2 dəfə artmışdı. Təkcə 1982-ci ilin iki günü ərzində, bütünlükdə, 1920-ci ildə
buraxılan məhsulun həcmi qədər məhsul buraxılırdı. 14 ildə istehsal olunmuş sənaye məhsulları öz həcminə görə,
əvvəlki 50 ildəkinə bərabər idi. 1970–1985-ci illərdə Azərbaycanda 213 yeni iri sənaye müəssisəsi istismara
verilmişdi. O illərdə respublikamızın sənayesinin orta illik artımı 7,9 faizə yüksəlmişdi. Kənd təsərrüfatında əmək
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məhsuldarlığı 1,8 dəfə artmışdı. Məhsulun ümumi həcmi 2,7 dəfə, xalq istehlakı malları isə 3 dəfə artmışdı.
İqtisadiyyatda köklü struktur və keyfiyyət dəyişiklikləri baş vermişdi, tərəqqinin və yüksəlişin təməli
qoyulmuşdu.
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 70–80-ci illərdə ucqar rayon mərkəzlərində, müxtəlif bölgələrdə respublika
əhəmiyyətli obyektlər tikilmiş, iş yerləri açılmışdı. Bunun nəticəsində respublikada ən kəskin problemlərdən biri
olan əmək qabiliyyətli əhalinin ictimai əməyə cəlb olunması, əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi
təmin edilmişdi.
Azərbaycan sənayesinin inkişafında elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətləri geniş tətbiq olunaraq 1971–1985ci illərdə 581 adda yeni tipli maşın, avadanlıq, aparat və cihaz nümunələri yaradılmışdı. 1050 adda mühüm sənaye
məhsulunun 2519 mexanikləşdirilmiş axın xətti, 73 elmi-istehsalat və istehsalat birlikləri yaradılmışdı ki, bunların
da tərkibində 264 iri müəssisə vardı. Prezident Heydər Əliyev sonralar deyirdi ki, Azərbaycan 1970–1985-ci
illərdə neft məhsulları, neft avadanlığı, polad borular, əlvan metallar, sintetik kauçuk, elektrik mühərrikləri, məişət
kondisionerləri, mineral gübrələr, çini-saxsı, xalça və xalçaçılıq məmulatı və s. istehsalı üzrə SSRİ-də aparıcı
yerlərdən birini tuturdu. Respublikamızda buraxılan 350 adda məhsul dünyanın 65 ölkəsinə ixrac olunurdu.
Zaman gəldi ki, ümummilli lider Heydər Əliyev dərin zəkası və möhtəşəm əməlləri ilə qurub-yaratdığı,
suverenlik epoxasına yönləndirdiyi Azərbaycana ikinci dəfə – bu dəfə müstəqil dövlətə rəhbərlik etməli oldu.
1993-cü ilin böhranlı yayında xalqın tələbi ilə hakimiyyətə qayıtmış dünya şöhrətli siyasət və dövlət xadimi
Heydər Əliyev yeni Azərbaycanın müasir dünya düzənində mötəbər mövqeyini təmin etdi, onu gələcək tərəqqi
yoluna çıxartdı.
Tarixi təcrübə göstərir ki, zəngin təbii və iqtisadi sərvətlərə malik olan ölkələrdə müstəqilliyin qorunub
saxlanılması bəzən onun əldə edilməsindən daha çətin və mürəkkəb olur. Azərbaycanda bu, daha da çətin idi.
Ölkəmiz yalnız dövlət müstəqilliyini itirmək təhlükəsi ilə qarşılaşmamış, eyni zamanda, real olaraq onun ərazi
bütövlüyünə qəsd edilmişdi və üstəlik, daxildən də parçalanmaq təhlükəsi vardı. Müstəqilliyimiz bədxah dövlətlər
tərəfindən açıq-aşkar hərbi təcavüzə və siyasi təzyiqlərə məruz qalırdı. Həm də xalqımız iqtisadi sarsıntılar,
çətinliklər girdabına düşmüşdü. Bunun isə kökləri olduqca dərindir.
İstehsal olunan məhsullar tələbata cavab vermədiyi üçün anbarlarda yığılıb qalır, strateji məhsullar isə
blokada vəziyyətində olduğumuz üçün xarici bazarlara böyük çətinliklə çıxarılırdı. Həm valyuta çatışmazlığı, həm
də yolların təhlükəli olması ilə əlaqədar mal idxalı da böyük çətinliklə həyata keçirilirdi. Ölkə əhalisi açıq-aşkar
aclıq imtahanına çəkilirdi. Ərzaq anbarları boşalmış, ilkin tələbat mallarının istehsalı xeyli dərəcədə azalmışdı.
Dəyirmanlar boşalmışdı. Elə gün olurdu ki, Qazaxıstandan yola salınmış un gecə Bakıya çatmasaydı, səhəri gün
şəhərdə aclıq baş verə bilərdi. Ona görə də dövlət orqanlarının bütün gücü həmin unun Bakıya vaxtında
çatdırılmasına yönəldilirdi.
Məsuliyyətsiz vəzifəli şəxslər isə bu çətinlikdən öz ciblərini doldurmaq üçün istifadə edirdilər. 1992-ci ilin
qışında ölkəni Avropa Birliyindən alınan 300 min ton, 1993-cü ilin qışında isə Türkiyənin verdiyi yenə 300 min
ton əvəzsiz un və taxıl yardımı xilas etdi. Amma ölkənin əsl xilaskarı 1993-cü ildə xalqın istəyi ilə ümummilli
lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtması oldu. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin qeyd
etdiyi kimi: “Belə bir çətin anda, çətin dövrdə xalqımızın müdrikliyi bir daha özünü göstərdi. Xalqın təkidi və
tələbi ilə ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycana qayıtdı, xalq onu Prezident seçdi və ondan sonra
ölkəmizin inkişaf dövrü başlandı. Bütün xoşagəlməz meyillərə son qoyuldu, sabitlik, ictimai asayiş bərqərar
olundu, qeyri-qanuni silahlı dəstələr tərksilah edildi. Bir sözlə, Azərbaycan inkişaf yoluna qədəm qoydu”.
XX əsrin son onilliyində dövlət müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycan Respublikasını suverenliyin ilk
addımlarında yanlış idarəçilikdən, xaos, parçalanma və işğaldan xilas edib möhkəm sabitlik, demokratik inkişaf
və milli maraqların tam təmin edilməsi yoluna çıxarmaqla ulu öndər Heydər Əliyev nəinki ölkəmizi məhv
olmaqdan xilas etdi, eyni zamanda, gənc dövlətin müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsində və gələcək sosialiqtisadi yüksəlişində tarixi dönüşə nail oldu . Bu demokratik yeniləşmə və tarixi təkamül prosesində ulu öndərin
gerçəkləşdirdiyi taleyüklü dəyişikliklər isə onun ideya və əməllərinin ən layiqli davamçısı Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə 16 ildən bəri aparılan hərtərəfli inkişaf və tərəqqinin möhtəşəm özülünü təşkil edir.
Artıq üçüncü onillikdir ki, biz respublikamızda hüquqi-demokratik dövlət qurmaq yolu ilə gedirik. Bu,
dövlət quruculuğunda, siyasi sahədə strateji yolumuzdur. Bununla çox sıx əlaqədə olan ikinci sahə iqtisadiyyatın
demokratik yollarla idarə edilməsidir, yəni bu sahədə də demokratik islahatlar aparılması, sosialyönümlü bazar
iqtisadiyyatı yoludur. Bütün bunlar kompleks şəkildə müstəqil Azərbaycanı yaxın dünəndən bugünə və sabaha
aparan baş yol, strateji xətdir.
Dövlət idarəçiliyi sahəsində zəngin təcrübəyə malik olan Heydər Əliyevin müdrik daxili və xarici strateji
kursu ölkəni bürümüş dərin siyasi, iqtisadi, sosial və psixoloji böhran və sarsıntılardan çıxararaq, müstəqilliyin
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əbədi yolu ilə inamla irəliləməsi üçün möhkəm zəmin yaratdı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin qeyd etdiyi kimi: “Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra gedən proseslər, təəssüflər
olsun ki, ölkəmizi uçurum kənarına gətirmişdi. Sosial-iqtisadi, siyasi, hərbi böhran hökm sürürdü. Azərbaycan
torpaqları Ermənistanın işğalçı qüvvələri tərəfindən zəbt olunurdu, ölkədə xaos, anarxiya, hərc-mərclik mövcud
idi, vətəndaş müharibəsi başlamışdı. O illərdə baş verən iqtisadi tənəzzül ölkəmizi çox çətin vəziyyətə salmışdı”.
Daxili çəkişmələrə son qoyulması, siyasi sabitliyin təmin olunması, atəşkəs razılaşması əsasında erməni
təcavüzünün dayandırılması, “Əsrin müqaviləsi”nin bağlanması, balanslaşdırılmış xarici siyasət və qonşu
dövlətlərlə münasibətlərin normallaşdırılması bütün diqqəti ölkədə çoxdan yığılıb qalmış və yatmış vulkana
bənzəyən daxili sosial-iqtisadi problemlərin həll olunmasına yönəltməyə imkan verdi. Həyat isə bütün kəskinliyi
ilə tələb edirdi ki, heç bir ölkənin tarixində rast gəlinmədiyi strateji əhəmiyyətli üç taleyüklü vəzifə eyni zamanda
yerinə yetirilsin: müstəqil, demokratik, hüquqi dövlətin yaradılması və inkişaf etdirilməsi; inzibati-amirlik sistemi
ləğv edilərək, bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin bərqərar olunması; qapalı sosial-iqtisadi sistemin xaricə açılması
və açıq qapı siyasətinin tətbiq edilməsi ilə bərabərhüquqlu dövlət kimi qlobal iqtisadi sistemə inteqrasiya edilməsi.
Bu tarixi vəzifələrin hər biri istənilən bir dövlət üçün kifayət qədər ciddi və əhəmiyyətli idi və bütün
qüvvələrin bu məqsədlərə səfərbər edilməsini tələb edirdi. Totalitar sosialist sisteminin süqutu nəticəsində
yaranmış yeni müstəqil dövlətlər qarşısında duran problemlərin orijinallığı və tarixdə mövcud olmuş iqtisadi
sistemlərin heç birində analoqu olmaması dünya iqtisadi və siyasi ədəbiyyatına bu ölkələrin real durumunu və
perspektivlərini əks etdirən yeni bir termin “keçid iqtisadiyyatı ölkələri” terminini də gətirdi. Keçid anlayışı yalnız
iqtisadi termin deyildir və cəmiyyətin bütövlükdə mövcud siyasi, iqtisadi və sosial quruluşundan imtina edildiyi
və hələlik yenisinin yaradılmadığı bir vəziyyəti ifadə edir, cəmiyyətin sosial-iqtisadi strukturunun transformasiya
prosesində olduğunu göstərir.
Problemin çətinliyi bir də onda idi ki, totalitar rejimin 70 illik despotik hakimiyyəti dövründə cəmiyyət
demokratiya, sərbəst bazar iqtisadiyyatı, azad sahibkarlıq, siyasi plüralizm və bu kimi digər çağdaş dəyərlərdən
uzaq məsafədə saxlanılmışdı. Üstəlik əhalidə uzun illər boyu xüsusi mülkiyyət, bazar iqtisadiyyatı, sahibkarlıq
anlayışlarına mənfi münasibət formalaşdırılmışdı. Həyat isə bütün kəskinliyi ilə tələb edirdi ki, cəmiyyət və dövlət
demokratiya, millət, kimlik, ideologiya, siyasət və iqtisadiyyat kimi həyati əhəmiyyətli məsələlərin yenidən
qurulmasını bir vəzifə kimi qarşıya qoysun və uğurla həll etsin. Akademik Ramiz Mehdiyevin qeyd etdiyi kimi:
“1993-cü ilin ortalarında, Heydər Əliyev ölkəyə rəhbərliyə qayıtdıqdan sonra milli transformasiyanın dördüncü
mərhələsi başlandı – modernləşdirmə mərhələsinə başlamağın əsası qoyuldu. Onun mahiyyəti Azərbaycanın
tənzimlənən bazar iqtisadiyyatına keçməsində və demokratik islahatların həyata keçirilməsində idi ki, bu da
beynəlxalq aləmdə ölkənin dünya siyasətinin subyekti kimi tanınması ilə nəticələndi”.
Ölkəmizdə müstəqil, demokratik, hüquqi dövlətin möhkəm təməli Heydər Əliyevin memarlığı ilə 1995-ci
ildə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə qoyuldu. Konstitusiya bütün dünyaya bir daha
bəyan etdi ki, sərbəst və müstəqil öz müqəddəratını həll etmək və öz idarəetmə formasını müəyyən etmək dövlət
hakimiyyətinin yeganə mənbəyi olan Azərbaycan xalqının suveren hüququdur, insan və vətəndaş hüquqlarının və
azadlıqlarının təmin edilməsi dövlətin ali məqsədidir.
Müstəqillik əldə etmiş dövlətlərin təcrübəsi göstərir ki, suveren sosial-iqtisadi inkişafın müvəffəqiyyəti, ilk
növbədə, iqtisadi müstəqilliyin təmin olunmasından və köhnə iqtisadi sistemin düşünülmüş şəkildə yenisi ilə əvəz
olunmasından asılıdır. Ona görə də konstitusiyada birmənalı şəkildə təsbit edilmişdir: təbii ehtiyatlar hər hansı
fiziki və ya hüquqi şəxslərin hüquqlarına və mənafelərinə xələl gətirmədən Azərbaycan Respublikasına
məxsusdur; Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatın inkişafı müxtəlif mülkiyyət növlərinə əsaslanaraq xalqın
rifahının yüksəldilməsinə xidmət edir; Azərbaycan dövləti bazar münasibətləri əsasında iqtisadiyyatın inkişafına
şərait yaradır, azad sahibkarlığa təminat verir, iqtisadi münasibətlərdə inhisarçılığa və haqsız rəqabətə yol vermir.
Bütün bunlar əsasında Azərbaycan dövləti xalqın və hər hansı bir vətəndaşın rifahının yüksəldilməsi, onun sosial
müdafiəsi və layiqli həyat səviyyəsi qayğısına qalır; mədəniyyətin, təhsilin, səhiyyənin, elmin, incəsənətin
inkişafına yardım göstərir, ölkənin təbiətini, xalqın tarixi, maddi və mənəvi irsini qoruyur.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qarşısında duran ali məqsədə nail olunması, ilk növbədə, iqtisadi sabitliyin
də təmin olunmasını tələb edirdi. Çünki 1992--1994-cü illərdə mövcud olmuş hiperinflyasiya iqtisadiyyatın
əsaslarını sarsıdır və əhalinin maddi və sosial vəziyyətini getdikcə ağırlaşdırırdı. Birmənalı şəkildə aydın idi ki,
həyata keçirilən iqtisadi siyasətin müvəffəqiyyəti genişmiqyaslı sabitləşdirmə tədbirləri ilə inflyasiyanın
cilovlanmasından və makroiqtisadi səviyyədə maliyyə sabitliyinin təmin olunmasından asılıdır.
Həyat bütün kəskinliyi ilə iqtisadi islahatların da sürətləndirilməsini tələb edirdi. Ona görə də ölkə
iqtisadiyyatında bazar prinsiplərinin bərqərar olmasını təmin etmək üçün onun liberallaşdırılması istiqamətində
radikal addımlar atıldı. 1994--1995-ci illərdə xarici ticarət əməliyyatlarının liberallaşdırılmasına başlanmışdır.
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Xarici ticarət sahəsində liberallaşdırma tədbirlərinin önə çəkilməsi qısa bir zamanda açıq qapı siyasətinin tətbiq
edilməsi zərurətindən doğurdu.
İqtisadi liberallaşdırma qiymət islahatlarının da radikal şəkildə davam etdirilməsini tələb edirdi. Bununla
əlaqədar olaraq 1995--1996-cı illərdə qiymətlərin formalaşması prosesinin inzibati-amirlik sisteminin
qalıqlarından azad olunması başa çatdırıldı. Bununla da bazar iqtisadiyyatının əsas prinsiplərindən birinin, yəni
qiymətlərin bazarda sərbəst şəkildə tələb və təklif amillərinin qarşılıqlı təsiri altında formalaşması prosesinin
başlanması üçün yol açılmış oldu. Bu proses bazar iqtisadiyyatının digər vacib elementi olan valyuta rejiminin
sərbəstləşdirilməsi prosesi ilə tamamlandı.
Prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən qətiyyətli iqtisadi islahatlar az bir zamanda geniş
beynəlxalq dəstək aldı. Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı həmin islahatlara dəstək verməyə başladılar.
Onlar Azərbaycanda iqtisadi islahatlar haqqında xüsusi proqram hazırladılar və ölkəmizə maliyyə yardımı
göstərdilər. Həmin təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq şəraitində hazırlanmış sabitləşdirmə proqramına uyğun olaraq
iqtisadiyyatın liberallaşdırılmasına yönələn radikal islahatlar dönməz xarakter aldı.
Sərt və çevik pul-kredit, büdcə, vergi gömrük siyasətinin aparılması, qiymətlərin, xarici iqtisadi fəaliyyətin
və valyuta bazarının liberallaşdırılması və xarici kapitalın cəlb olunması nəticəsində qısa zamanda (1995–1996cı illər) ölkədə makroiqtisadi səviyyədə maliyyə sabitliyinin təmin edilməsinə nail olundu. Əgər 1994-cü ildə
inflyasiya tempi 1800 faizə, manatın ABŞ dollarına nisbətən dəyərsizləşməsi 1200 faizə çatmışdırsa, artıq 1995ci ildə vəziyyət əsaslı dəyişməyə başlamış və həmin göstəricilər uyğun olaraq 84,6 və 3,6 faiz olmuşdur. Sonrakı
illərdə bu göstəricilər daha da yaxşılaşmış, 1996-cı ildə inflyasiya 6,8 faizə enmiş, manatın ABŞ dollarına nisbətən
məzənnəsi isə 8 faiz möhkəmlənmişdir.
1997-ci ildə inflyasiya tempi minimuma enərək cəmi 0,4 faiz təşkil etmiş, manatın dəyəri isə 5,1 faiz
möhkəmlənmişdir. Bu sabitlik dünya maliyyə bazarlarında baş vermiş maliyyə böhranına baxmayaraq 1998-ci
ildə də qorunub saxlanılmış, 7,6 faiz səviyyəsində deflyasiya baş vermiş, manatın ABŞ dollarına nisbətən
məzənnəsi isə devalvasiyaya uğramamış, sabit olaraq qalmışdır. İstehlak qiymətlərinin indeksi kəskin şəkildə
azaldılmağa başladı. Belə ki, mallar və xidmətlər üzrə qiymət indeksi 1994-cü ildə özündən əvvəlki ilə nisbətən
1763,5, 1995-ci ildə 511, 1996-cı ildə 119,9, 1997-ci ildə 103,7 faiz və 1998-ci ildə isə 99,2 faiz təşkil etmişdir.
1995-96-cı illərdə yaranmış əlverişli makro-iqtisadi sabitlik şəraitindən istifadə edərək 1997–1998-ci
illərdə ölkədə iqtisadi islahatların yeni mürəkkəb mərhələsinə – struktur islahatlar mərhələsinə başlandı. Xüsusi
dövlət proqramına uyğun olaraq ölkədə genişmiqyaslı özəlləşdirməyə başlanmış, iqtisadiyyatın əsas sahələrindən
olan aqrar sferada torpağın xüsusi mülkiyyətə verilməsi istiqamətində radikal islahatlar aparılmış, yeni iqtisadi
tələblərə cavab verən maliyyə sektorunun, onun vacib hissəsi olan bank sisteminin formalaşdırılması, dövlət
banklarının yenidən qurulması istiqamətində radikal addımlar atılmışdır.
İqtisadi islahatların mühüm istiqamətləri kimi ölkədə özəlləşdirmə proqramının həyata keçirilməsi azad
sahibkarlığın və şəxsi təşəbbüskarlığın inkişafına şərait yaratmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, 1998-ci ilə qədər 28
mindən çox kiçik müəssisə özəlləşmiş və demək olar ki, kiçik özəlləşdirmə başa çatmışdı. 1997-ci ildən
başlayaraq özəlləşdirmədə həlledici mərhələ olan böyük özəlləşdirməyə – orta və iri dövlət müəssisələrinin
səhmdar cəmiyyətlərinə çevrilməsi prosesinə başlanmışdır. Təkcə 1998-ci ildə 800-dən çox orta və iri dövlət
müəssisələri səhmdar cəmiyyətlərə çevrilmişdir.
Beləliklə, ölkədə makromaliyyə sabitliyinin təmin edilməsinin, bazar münasibətlərinin
formalaşdırılmasının əsas şərti olan iqtisadiyyatın idarə olunmasının bütün istiqamətlərdə liberallaşdırılmasının,
bazar iqtisadiyyatının bütün atributlarının yetişməsinə iqtisadi və hüquqi islahatlar aparılması yolu ilə zəruri
mühitin yaradılmasının və əsaslı struktur islahatlarının aparılmasının məntiqi nəticəsi olaraq 1989-cu ildən sonra
davam edən iqtisadi tənəzzül dayandırıldı və ümumi daxili məhsulun həcminin aşağı düşməsinin qarşısı alındı.
Reallıqlar göstərir ki, iqtisadi tənəzzülün qarşısı nəinki alınmış, hətta 1996-cı ildə onun artımına nail olunmuşdu.
1996-cı ildən 1,3 faiz olan iqtisadi artım 1997-ci ildə 5,8 faizə çatmışdı.
Real sektordakı bu canlanma Cənub–Şərqi Asiyada və qonşu Rusiyada baş vermiş dərin maliyyə böhranına
baxmayaraq 1998-ci ildə daha da inkişaf etmişdir. 1998-ci ilin yekunları respublikanın sosial-iqtisadi inkişafında
müsbət meyillərin ildən-ilə möhkəmləndiyini, bu prosesin dönməz xarakter almasını göstərir. Az bir zamanda
Azərbaycan iqtisadi inkişafın artım sürətinə görə postsovet respublikaları arasında qabaqcıl mövqeni tutmağa və
lider olmağa başladı. Azərbaycanda iqtisadi artım sürəti 1995-ci ildən başlayaraq MDB üzrə orta göstəricidən
xeyli yüksək olmuşdur.
Deyilənləri yekunlaşdıraraq göstərmək lazımdır ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu və
Prezident İlham Əliyev tərəfindən daha da inkişaf etdirilən strateji kurs Azərbaycanı qlobal zirvələrə doğru gedən
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ölkələr qrupunda öncül mövqeyə çıxarmışdır. Ölkənin inkişaf səviyyəsində ciddi kəmiyyət və keyfiyyət
dəyişiklikləri baş vermiş və verməkdə davam edir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin qeyd etdiyi (10 may 2004-cü il) kimi: “Ümummilli
lider Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində Azərbaycan beynəlxalq təcriddən çıxdı. Bu gün Azərbaycan
beynəlxalq aləmdə çox görkəmli yer tutur, beynəlxalq təşkilatların üzvüdür, onlarda fəal iştirak edir. Bütün
dövlətlər tərəfindən tanınır. Azərbaycanın böyük hörməti var. Artıq demək olar ki, regional məsələlərdə
Azərbaycanın sözü həlledici sözdür. Azərbaycanın iştirakı olmadan bölgədə heç bir regional layihə həyata keçirilə
bilməz. Beləliklə, Azərbaycan region üçün mərkəzə çevrilibdir. Bizim nüfuzumuz artır, gücümüz artır. Bu, bizə
imkan verəcək ki, qarşımızda duran bütün məsələləri öz xeyrimizə həll edək. Bütün bunlar Heydər Əliyevin
xidmətləridir”.
İqtisadi inkişaf səviyyəsi yaxın perspektivdə daha da yüksələcəkdir. İqtisadi inkişaf sürətinin dünyada
analoqu olmayan səviyyəsi Azərbaycanın bir çox inkişaf parametrlərinə görə inkişaf etmiş ölkələrlə arasında olan
fərqin azalmasına gətirib çıxaracaqdır. Möhkəm iqtisadi təməl demokratik proseslərə dinamizm qazandırmış,
əhalinin sosial-rifah halının daha da yaxşılaşdırılması üçün geniş perspektivlər açmışdır. Beləliklə, iqtisadi
inkişafın tarixdə analoqu olmayan Azərbaycan modelinin formalaşması və inkişafı nəticəsində uzunmüddətli
perspektivdə Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf trayektoriyası yüksək dərəcədə perspektivlidir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycana rəhbərliyinin 10 ilində qazanılmış və sonrakı
dövrün də inkişafı üçün təməl olmuş tarixi uğurları aşağıdakı kimi sıralamaq olar:
1. İnzibati-amirlik sistemi ləğv edilərək bazar iqtisadiyyatı prinsipləri bərqərar olmuşdur.
2. Müstəqil, demokratik, hüquqi dövlətin əsasları qoyulmuş və ölkə yüksək inkişaf mərhələsinə daxil
olmuşdur.
3. Transformasiya prosesi uğurla aparılmış və özünün son mərhələsinə qədəm qoymuşdur.
4. Qapalı sosial-iqtisadi sistem xaricə açılmış və “açıq qapı” siyasətinin tətbiq edilməsi nəticəsində
bərabərhüquqlu dövlət kimi qlobal iqtisadi sistemə inteqrasiya prosesi sürətlənmişdir.
5. Xarici kapital geniş miqyasda cəlb edilərək, resurs amillərindən intensiv istifadə edilmişdir.
6. Ölkədə yaradılmış yeni imkanlar daxili mənbələrin hərəkətə gətirilməsi, iqtisadiyyatın strukturunun
yenidən qurulması, informasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı və bütün sahələrdə modernləşdirmə xəttinin
həyata keçirilməsi məqsədlərinə xidmət etmiş və bu sahədə ciddi irəliləyiş əldə edilmişdir.
7. Həyata keçirilən qlobal əhəmiyyətli infrastruktur layihələri Azərbaycanın Avrasiya məkanında mərkəzi
nəqliyyat dəhlizinə çevrilməsi üçün geniş imkanlar yaratmışdır.
8. Siyasi müstəqillik iqtisadi müstəqilliklə möhkəmləndirilmişdir. Ölkə tam müstəqil və balanslaşdırılmış
iqtisadi siyasət yeritməklə ölkənin milli təhlükəsizliyini və onun mühüm tərkib hissələri olan iqtisadi, enerji və
ərzaq təhlükəsizliyini qısa zaman kəsiyində təmin edə bilmişdir.
9. Ölkə qısa tarixi dövr ərzində kapital idxal edən ölkədən ixrac edən ölkəyə, təbii qaz idxal edən ölkədən
ixrac edən ölkəyə çevrilmiş, bir çox həyati əhəmiyyətli məhsullarla öz ehtiyaclarını təmin etmişdir.
10. Ölkənin əlverişli geosiyasi vəziyyətindən məharətlə istifadə edilməsi Azərbaycanın regionda lider
dövlətə çevrilməsinə və qabaqcıl dünya dövlətləri arasında mövqenin möhkəmləndirilməsinə səbəb olmuşdur.
Xalq qəzeti.-2019.-16 iyul.-№152.-S.1,3.
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Xilaskarlıq missiyası
Etibar Nəcəfov,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının millətlərarası münasibətlər,
multikulturalizm və dini məsələlər şöbəsinin müdiri, fəlsəfə elmləri doktoru, professor
Sovet dövründə Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərdə Azərbaycan uğurla, sürətlə inkişaf
edib. 1969-cu ildə o, Azərbaycan Respublikasının rəhbəri seçiləndə Azərbaycan sovet məkanında ən geridə
qalmış respublikalardan biri idi. Bunu sosial-iqtisadi göstəricilər də təsdiq edir. On üç il ərzində yorulmaz
fəaliyyət nəticəsində Azərbaycan sovet məkanında ən qabaqcıl respublikalardan birinə çevrilmişdir. Əgər sovet
dövründə – 1980-ci illərdə iki donor respublika var idisə, onlardan biri Azərbaycan idi. Azərbaycan
Ümumittifaq xəzinəsinə daha çox vəsait verirdi, nəinki alırdı. Məhz o illərdə Azərbaycanda sənaye inkişafı
böyük templərlə təmin olunurdu. Yüngül sənayedə, ağır sənayedə, neft sənayesində böyük işlər görülmüşdür.
O vaxt yaradılmış infrastruktur bu gün müstəqil Azərbaycanın inkişafına xidmət göstərir. Kənd təsərrüfatına
böyük diqqət göstərilirdi. Azərbaycan böyük tikinti meydançasına çevrilmişdi. Yəni, 1982-ci ilin sosial-iqtisadi
göstəricilərinə nəzər salsaq görərik ki, doğrudan da Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 13 il ərzində böyük işlər
görülmüşdür və Azərbaycan, qeyd etdiyim kimi, qabaqcıl yerlərdə idi.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
50 il bundan əvvəl – 1969-cu il iyulun 14-də Azərbaycan xalqının tarixində mühüm hadisə baş vermişdir –
ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi vəzifəsinə
seçilmişdir. Məlum olduğu kimi, Sovet İttifaqında bu vəzifə de-fakto respublikanın rəhbəri demək idi. Ulu öndər
Heydər Əliyevin bu yüksək vəzifəyə seçilməsi Azərbaycanın sonrakı tarixinin inkişafında keyfiyyətcə yeni
mərhələnin başlanğıcı olaraq bütün sahələrdə onun yüksəlişində həlledici rol oynadı. Yer üzündə yüzlərlə xalq və
etnik qrup yaşasa da, müstəqil dövlət qurmaq hər xalqa nəsib olmamışdır. Tarix şahiddir ki, əski dövrlərdə böyük
imperiyalar quran millətlərin bir çoxu taleyin hökmü ilə yox olmuşdur. Həmçinin dünyada özünün qədim
dövlətçilik ənənələri ilə fəxr edə biləcək xalqların sayı da çox azdır. Bu anlamda Azərbaycan xalqı qədim
dövlətçilik ənənəsini sədaqətlə qorumağı bacaran, bu günə qədər gətirib çıxardaraq daha da inkişaf etdirməyə nail
olan xalqlardan biridir.
Bu da bir həqiqətdir ki, əsrlər boyu dövlətçilik ənənəsini yaşadan və nəsildən-nəslə ötürən xalqımız bu uzun
və keşməkeşli yolu qət edərkən müxtəlif ağır tarixi sınaqlarla üzləşmiş, zaman-zaman işğalçı qüvvələrin
istilalarına məruz qalmış, müstəmləkə boyunduruğu altında yaşamağa məcbur olmuşdur. Lakin bütün bunlar
Azərbaycan xalqının müstəqillik eşqini söndürə və azadlıq əzmini sındıra bilməmişdir. Daim istiqlaliyyəti
uğrunda mübarizə aparan xalqımız tarixin sərt sınaqlarından şərəflə çıxaraq, milli dövlətçilik ənənələrini
dirçəltməyə müvəffəq olmuşdur.
Azərbaycan xalqının qədim dövlətçilik ənənələrindən danışarkən, mütləq görkəmli dövlət və ictimai-siyasi
xadimlərimizin tarixdə oynadıqları rolları da qeyd edilməlidir. Çünki ictimai-siyasi proseslərə doğru istiqamət
verən, tarixinin taleyüklü və mürəkkəb mərhələsində Vətənin xilası missiyasını boynuna götürən, xalqın iradəsinə
söykənərək onu arxasınca aparan, həlledici məqamlarda və çətin anlarda böyük uzaqgörənliklə və müdrikcəsinə
doğru qərar verməyi, xarizmatik keyfiyyətlərə malik olan güclü lider olmadıqca, ülvi amallar, müqəddəs ideallar
gerçəkləşməmiş xəyallar olaraq qalır. Görkəmli akademik Ramiz Mehdiyevin “Azərbaycan: tarixi irs və
müstəqillik fəlsəfəsi” kitabında bu barədə qeyd etmişdir: “Lider funksiyasını öz üzərinə götürmüş şəxsiyyət
taleyüklü, milli problemləri həll etmək üçün ayağa qalxmış xalq kütlələrinin öndəri rolunu yerinə yetirir. Belə
şəxsiyyət heç də hər kəsin bacarmadığı əməllərə və fəaliyyətə qadirdir. O, cəsarətlidir, qorxub çəkinmir, ən
təhlükəli, ən gözlənilməz, lakin son nəticədə ən düzgün yolu seçməyi, millətin və dövlətin tərəqqisi naminə riskə
getməyi bacarır”.
Gördüyümüz kimi, xarizmatik liderlər ictimai inkişafın lokomotivi kimi çıxış edirlər. Odur ki,
Azərbaycanın qədim dövlətçilik mədəniyyətinin zənginləşməsi tarixi şəxsiyyətlərimizin həyat və fəaliyyəti ilə
bilavasitə bağlıdır. Xalqımız çoxəsrlik tarixi ərzində Vətənin azadlığı və inkişafı naminə əzmlə mübarizə aparan
bir çox görkəmli şəxsiyyətlər yetirmişdir. Cavanşir, Şəmsəddin Eldəgiz, Uzun Həsən, Şah İsmayıl, Nadir şah və
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digər görkəmli dövlət xadimləri Azərbaycan xalqının zəfər salnaməsinə şanlı səhifələr yazmış, parlaq qələbələrə,
böyük nailiyyətlərə imza atmışlar.
Əminliklə demək olar ki, Azərbaycanın dövlətçilik mədəniyyətinin çağdaş inkişaf mərhələsi ulu öndər
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Əgər Şah İsmayılın sərkərdəlik məharəti sayəsində vahid və mərkəzləşdirilmiş
Azərbaycan dövləti yaranmışdırsa, ümummilli lider Heydər Əliyevin unikal siyasi dühası nəticəsində müasir
Azərbaycan dövləti qurulmuşdur.
Məhz ulu öndərin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrlərdə müstəqilliyimiz möhkəmləndirilərək əbədi və
dönməz xarakter almış, qədim dövlətçilik ənənələrimiz bərpa olunaraq inkişaf etdirilmiş və zənginləşdirilmişdir.
Dahi lider Heydər Əliyevin söylədiyi “Heç kəsin şübhəsi olmasın ki, ömrümün bundan sonrakı hissəsini harada
olursa-olsun, yalnız və yalnız Azərbaycan Respublikasının müstəqil dövlət kimi inkişaf etməsinə həsr edəcəyəm”
tarixi kəlamı onun görkəmli dövlət xadimi və tarixi şəxsiyyət kimi həyat amalını əks etdirir.
Heydər Əliyevin Azərbaycan tarixində tutduğu yeri, xalqımızın taleyində oynadığı mütərəqqi və
əhəmiyyətli rolu, dövlətçilik fəlsəfəsini və zəngin siyasi-nəzəri irsini doğru-dürüst anlamaq üçün mütləq bu dahi
şəxsiyyətin birinci dəfə ölkəmizə rəhbərlik etməyə başladığı dövrə, daha dəqiq desək, 1969-1982-ci illərə nəzər
yetirməliyik. Belə ki, Heydər Əliyev Azərbaycan rəhbərliyinə 14 iyul 1969-cu ildə, çətin bir dövrdə gəlmişdi.
Faktiki olaraq, ulu öndərə sosial-iqtisadi baxımdan Sovet İttifaqının ən geridə qalmış respublikalarından biri miras
qalmışdı. Həmin dövrdə ölkədə bütün sahələrdə tənəzzül hökm sürürdü, hakimiyyətin yüksək eşelonlarında
rüşvətxorluq və korrupsiya tüğyan edirdi, əhalinin sosial vəziyyəti xeyli aşağı idi. Bununla yanaşı, dövlət
idarəçiliyinin bütün səviyyələrində Azərbaycan xalqına və ana dilimizdə danışanlara xor baxan qeyriazərbaycanlılar üstünlük təşkil edirdi. Bir sözlə, xalqla hakimiyyət arasında dərin uçurum yaranmışdı.
Yalnız Heydər Əliyevin 1969-cu ildə ali hakimiyyətə gəlişi ilə ölkəmizin tarixində böyük dönüş dövrü
başlandı. Ulu öndər qəti addımlar ataraq, respublikamızın hərtərəfli inkişafına nail oldu. Məhz onun təşəbbüsü ilə
həyata keçirilən islahatlar sayəsində Azərbaycan aqraryönümlü respublikadan sənayeyönümlü respublikaya
çevrildi. Belə ki, 1969–1982-ci illərdə kimya və neft-kimya sənayesinin təməli qoyuldu. Həmçinin əlvan
metallurgiya, neft emalı, maşınqayırma, energetika, qara metallurgiya və dağ-mədən sənayeləri sahəsində böyük
irəliləyiş baş verdi.
Bununla yanaşı, ümummilli lider dövlət idarəçiliyində mövcud olan nöqsanların aradan qaldırılması
istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirdi. Həmin tədbirlərin tərkib hissəsi kimi rüşvətxorluq və korrupsiya
bataqlığına yuvarlanmış yüksək çinli məmurlar cinayət məsuliyyətinə cəlb edilərək cəzalandırıldı. Bu isə keçmiş
Sovet İttifaqında böyük əks-səda doğurdu. Eyni zamanda, Heydər Əliyevin gərgin səyləri nəticəsində müxtəlif
sahələr üzrə peşəkar milli kadrların yetişdirilməsi məqsədilə yüzlərlə azərbaycanlı gənc keçmiş SSRİ-nin ən
nüfuzlu ali məktəblərinə, aparıcı elm ocaqlarına təhsil almaq üçün göndərildi ki, bu uzaqgörən addım vətənpərvər,
dövlətinə və millətinə sadiq olan yüksəkixtisaslı mütəxəssislərin respublikamızın bütün dövlət strukturlarında
müxtəlif vəzifələrdə yer almasına gətirib çıxardı.
Həmin dövrdə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbin yaradılması, eləcə də yeniyetmə və gənc
azərbaycanlı oğlanların keçmiş Sovet İttifaqının ali hərbi məktəblərinə göndərilməsi milli hərbi kadrların
hazırlanması işinə böyük təkan verdi. Heydər Əliyevin bu istiqamətdə həyata keçirdiyi tədbirlər, öz növbəsində,
gələcəkdə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin formalaşması işinə öz mühüm töhfəsini verdi.
Hələ Sovet İttifaqı dövründə ulu öndər milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması, Azərbaycan dilinin
mühafizəsi, ədəbiyyatımızın, musiqimizin, ümumən mədəniyyətimizin inkişafı istiqamətində böyük işlər görürdü.
Məhz onun hakimiyyəti dövründə – 1974-cü ildə ali məktəblər üçün hazırlanmış dördcildlik “Müasir Azərbaycan
dili” dərsliyi və 1980-ci ildə görkəmli azərbaycanlı alimi Ziya Bünyadovun “Azərbaycan Atabəylər dövləti
(1136–1225-ci illər)” adlı monoqrafiyası Dövlət Mükafatına layiq görüldü. Habelə 1978-ci ildə Heydər Əliyevin
təşəbbüsü ilə Azərbaycan SSR Konstitusiyasına “Azərbaycan dili Azərbaycan SSR-in rəsmi dövlət dilidir”
maddəsi daxil edildi. Bütün bunlar bir daha onu göstərir ki, ümummilli liderimiz beynəlmiləlçilik və xalqlar
dostluğu pərdəsi altında hər cür milli ideyaların boğulduğu vaxtlarda belə ana dilimizin mühafizəsi,
mədəniyyətimizin inkişafı, milli-tarixi yaddaşımızın bərpa edilməsi naminə, həqiqətən də, cəsarətli addımlar
atırdı.
Ulu öndər Heydər Əliyevin səyləri nəticəsində Azərbaycanın iqtisadi in-frastrukturu köklü surətdə
dəyişdirildi. Həmçinin aparılan genişmiqyaslı quruculuq işləri nəticəsində respublikada yeni yaşayış massivləri
və yollar salındı, çoxsaylı təhsil müəssisələri açıldı.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1969-1982-ci illər ərzindəki fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan xalqının
siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni yüksəlişinə yönələn milli ideya olan azərbaycançılığın tarixi inkişafında da
mühüm nailiyyətlər əldə olundu.
261

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Akademik Ramiz Mehdiyev “Qlobal transformasiyalar dövründə Azərbaycanın milli ideyası” adlı
kitabında 1969-cu ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə gəlişinin azərbaycançılığın
inkişafında rolunu yüksək qiymətləndirərək qeyd edir ki, ötən əsrin 70 – 80-ci illərində Azərbaycan cəmiyyətinin
inkişafının ictimai müzakirəsi milli ideyanın formalaşması istiqamətində gedirdi. “Milli maraq” anlayışı
Azərbaycan cəmiyyətinin qabaqcıl nümayəndələri və Heydər Əliyev başda olmaqla hakim elita üçün yad deyildi.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1969-cu ildə ölkə rəhbərliyinə gəlişinədək azərbaycançılıq müəyyən
tarixi inkişaf mərhələlərini keçmişdir. Milli ideyanın konkret tarixi forması olan azərbaycançılıq məfkurəsi XIX
əsrin ikinci yarısında yenidən artıq dəyişilmiş yeni bir şəraitdə xalqımızın siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni
yüksəlişi ideyası kimi formalaşmağa başlamışdır. Xalqımızın milli azadlıq uğrunda mübarizəsi Azərbaycanda
milli ideyanın formalaşmasının əsas hərəkətverici qüvvəsi idi.
Görkəmli türk sosioloqu Ziya Göyalpa görə, Şərq xalqlarının milli hərəkatı ardıcıl olaraq üç mərhələdən
keçir: mədəni, siyasi və iqtisadi. Şərq xalqlarının milli hərəkatı onların mədəni oyanışından başlayaraq, siyasi
hərəkat formasını qəbul edir və daha sonra iqtisadi proqramların tərtibatı mərhələsinə daxil olur. Ziya Göyalpın
irəli sürdüyü bu fikrə əsasən, azərbaycançılıq özünü ilkin olaraq XIX əsrin ikinci yarısında meydana gəlmiş
mədəni hərəkat kimi göstərdi. O vaxt Azərbaycan ədəbiyyatının, incəsənətinin və maarifçilik hərəkatının Cəlil
Məmmədquluzadə, Seyid Əzim Şirvani, Mirzə Ələkbər Sabir, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Nəcəf bəy Vəzirov
və başqaları kimi görkəmli xadimləri mədəni azərbaycançılıq hərəkatına başçılıq edirdilər. Onlar dini fanatizmi,
xalqın inkişafına mane olan köhnə adət-ənənələri tənqid edir, xalqı elmə və təhsilə yiyələnməyə çağırırdılar.
Onların fəaliyyəti nəticəsində azərbaycançılıq ideyasının ilk mərhələsi olan mədəni azərbaycançılıq məfkurəsi
ümumilikdə öz tarixi missiyasını yerinə yetirdi.
XIX əsrin sonları – XX əsrin əvvəllərində azərbaycançılıq ideyası Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy
Ağaoğlu, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə kimi görkəmli şəxsiyyətlərin nəzəri və siyasi
fəaliyyətləri nəticəsində mədəni sahədən siyasi sahəyə adladı. Bu görkəmli şəxslərin ictimai-siyasi fəaliyyətinin
nəticəsində 1918-ci il mayın 28-də müsəlman Şərqində ilk parlamentli respublika olan Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti yaradıldı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Azərbaycan xalqının milli azadlıq uğrunda mübarizəsi
tarixinin mühüm mərhələlərindən biri oldu. Onun yaradılması uzun illər xalqımızın azadlıq uğrunda apardığı
mübarizəsinin məntiqi və qanunauyğun nəticəsi idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması siyasi
azərbaycançılıq ideyasının inkişafında keyfıyyətcə yeni bir mərhələ oldu. Bu mərhələ azərbaycançılıq ideyasının
iqtisadi mərhələyə keçməsi üçün lazımi şərait yaratdı. Lakin 28 aprel 1920-ci ildə Azərbaycanın bolşevik Rusiyası
tərəfindən işğal olunması səbəbindən bu keçid baş tutmadı. Azərbaycançılıq ideyasının inkişafının qarşısı
müvəqqəti olaraq alındı. Azərbaycan xalqının tarixinin yeni mərhələsi – sovet dövrü başlandı.
Sovet dövrü ərzində Azərbaycan xalqı müvafiq iqtisadi, elmi-texniki, sosial-mədəni inkişaf yolu keçsə də,
onun milli mədəniyyəti Moskva tərəfindən sıxışdırılırdı. Bolşeviklər cəmiyyətin bütün sahələrində ruslaşdırma
siyasətini həyata keçirirdilər. Onlar bəzi demokratik və beynəlmiləl şüarlarla, həmçinin milli regionlara
özünüidarəetmə və mədəni muxtariyyət verməklə siyasətinin mahiyyətini ört-basdır etməyə müvəffəq olsalar da,
bu siyasət gerçəklikdə totalitar millətçiliyin formalarından biri idi.
Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının milli siyasətinin əsas vəzifələrindən biri bütün milli regionların
siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni sahələrində islahatlar keçirilməsi idi. Hətta sovet dövrünün ilk illərində
bolşeviklərin milli siyasəti “korenizatsiya” (milli mədəniyyətin inkişafı) siyasəti əsasında həyata keçirilirdi. Bu
siyasətin mahiyyəti haqqında görkəmli amerikalı azərbaycanşünas alim Tadeuş Svyatixovski deyir: “Bu siyasət
(korenizatsiya siyasəti) milli kadrların rəhbər partiya və dövlət vəzifələrinə irəli çəkilmələri ilə yanaşı, qeyri-rus
xalqların dillərinin rus dili ilə tam bərabərliyini müdafiə edir, həmçinin, sovet hakimiyyətinin milli regionlarda
mövqeyini möhkəmləndirir, müxtəlif xalqları sovet hakimiyyətinə dəstək olmalarına yönəldirdi.” Qeyd etmək
lazımdır ki, bu siyasətin nəticəsində əvvəllər geridə qalmış milli regionlar sosial-iqtisadi, mədəni sahələrdə
mühüm nailiyyətlər əldə etdilər. Bu isə öz növbəsində ruslaşdırma siyasəti üçün əlverişli şərait yaradırdı.
Siyasi sahədə ruslaşdırma siyasətinin əlamətləri Mərkəz ilə müttəfiq respublikalar arasında olan əlaqələrin
xüsusiyyətlərində özünü büruzə verirdi. Müttəfiq respublikaların fəaliyyəti Mərkəzin tam nəzarəti altında idi.
Milli maraqları müdafiə edən hər bir təşkilatın fəaliyyətinin qarşısı alınırdı.
İqtisadi sahədə ruslaşdırma siyasətinin əlamətləri iqtisadiyyatın ifrat mərkəzləşdirilməsində və xüsusi
mülkiyyətin qadağan olunmasında görünürdü. Müttəfiq respublikalar arasında əmək bölgüsünə əsaslanan vahid
iqtisadi kompleksin fəaliyyətini təmin etmək, milli regionları bir-birindən və xüsusilə Mərkəzdən asılı vəziyyətdə
saxlamaq üçün Kreml bir regionda olan müəssisənin fəaliyyətini digər regionlardakı müəssisələrin fəaliyyətindən
asılı vəziyyətə qoyur və beləliklə də, totalitar dövlətin iqtisadi bazasını yaradır və möhkəmləndirirdi.
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Mədəniyyət sahəsində ruslaşdırma siyasətinin həyata keçirilməsi digər sahələrdən daha çətin idi. Bu,
mədəniyyət sahəsinin insanın daxili aləmi ilə, tarixi ənənələrlə, milli və mənəvi dəyərlərlə bağlılığı ilə izah olunur.
Lakin mədəniyyət sahəsində ruslaşdırma siyasətinin həyata keçirilməsi Mərkəz üçün daha vacib bir məsələ idi.
Çünki digər sahələrdə bu siyasətin uğurla həyata keçirilməsi xeyli dərəcədə mədəniyyət sahəsindəki vəziyyətdən
asılı idi.
Lakin sovet hökumətinin ruslaşdırma siyasəti Azərbaycan xalqının milli azadlıq uğrunda mübarizəsini,
azərbaycançılıq ideyasının qarşısını ala bilmədi. 1969-cu il iyulun 14-də ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi
hakimiyyətə gəlişi azərbaycançılıq idealogiyasının inkişafına, ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqının milli azadlıq
uğrunda mübarizəsi tarixinin yeni mərhələsinin başlanğıcına səbəb oldu. Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi
hakimiyyətə gəlişi xalqımızın həyatının bütün sahələrində möhtəşəm tərəqqinin başlanğıcı kimi tarixə həkk oldu.
Bununla əlaqədar ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev qeyd edir: “Sovet dövründə Heydər Əliyev Azərbaycana
rəhbərlik etdiyi illərdə Azərbaycan uğurla, sürətlə inkişaf edib. 1969-cu ildə o, Azərbaycan Respublikasının
rəhbəri seçiləndə Azərbaycan sovet məkanında ən geridə qalmış respublikalardan biri idi. Bunu sosial-iqtisadi
göstəricilər də təsdiq edir. On üç il ərzində yorulmaz fəaliyyət nəticəsində Azərbaycan sovet məkanında ən
qabaqcıl respublikalardan birinə çevrilmişdir. Əgər sovet dövründə – 1980-ci illərdə iki donor respublika var idisə,
onlardan biri Azərbaycan idi. Azərbaycan Ümumittifaq xəzinəsinə daha çox vəsait verirdi, nəinki alırdı. Məhz o
illərdə Azərbaycanda sənaye inkişafı böyük templərlə təmin olunurdu. Yüngül sənayedə, ağır sənayedə, neft
sənayesində böyük işlər görülmüşdür. O vaxt yaradılmış infrastruktur bu gün müstəqil Azərbaycanın inkişafına
xidmət göstərir. Kənd təsərrüfatına böyük diqqət göstərilirdi. Azərbaycan böyük tikinti meydançasına çevrilmişdi.
Yəni, 1982-ci ilin sosial-iqtisadi göstəricilərinə nəzər salsaq görərik ki, doğrudan da Heydər Əliyevin rəhbərliyi
ilə 13 il ərzində böyük işlər görülmüşdür və Azərbaycan, qeyd etdiyim kimi, qabaqcıl yerlərdə idi”.
14 iyul 1969-cu ildə ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə gəlişi yeni tarixi şəraitdə Azərbaycan
xalqının milli azadlıq hərəkatının başlanması üçün əlverişli şərait yaratdı. Heydər Əliyevin göstərişi və rəhbərliyi
ilə dil, ədəbiyyat, incəsənət, elm, təhsil sahələrində böyük işlər aparılmağa başlandı. Ulu öndər Azərbaycan
xalqının milli azadlıq uğrunda tarixini və həmin tarixin görkəmli şəxsiyyətlərinin fəaliyyətlərini işıqlandırmaqla,
milli-mənəvi dəyərlərimizi təbliğ etməklə Azərbaycan xalqının milli şüurunun inkişafı, azadlıq uğrunda
mübarizəsi üçün zəruri şərait yaradırdı. Ədəbiyyat və incəsənət xadimlərimiz bu şəraitdən istifadə edərək
əsərlərində xalqımızın müstəqillik uğrunda mübarizəsi ideyasını təbliğ edirdilər. Bu, yeni tarixi şəraitdə
Azərbaycan xalqının milli azadlıq uğrunda hərəkatının başlanmasına təkan verirdi və onun müstəqil dövlət
yaratmaq istəyini artırırdı.
Beləliklə, ulu öndər Heydər Əliyevin 1969–1982-ci illər ərzindəki fəaliyyəti nəticəsində respublikada
həyatın elə bir sahəsi qalmadı ki, orada inkişaf, tərəqqi müşahidə olunmasın. Ölkənin iqtisadiyyatı, xalqın rifahı,
elm və incəsənət, səhiyyə sahələri inkişaf edərək Azərbaycanı keçmiş müttəfiq respublikalar sırasında ən ön
yerlərdən birini tutmasına gətirib çıxardı. Heydər Əliyev bu fəaliyyəti ilə tək həmin dövrün Azərbaycanı və
vətəndaşları üçün yox, həm də gələcək müstəqil Azərbaycanın möhkəm özülünü sonrakı nəsillərin xoşbəxt və
firavan həyatının etibarlı təməlini qoymuşdur.
Xalq qəzeti.-2019.-14 iyul.-№151.-S.3.

263

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Azərbaycanın milli maraqlarını hər zaman uca tutan lider
Elçin Əhmədov,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru,
siyasi elmlər doktoru
60–70-ci illərdə erməni millətçiləri Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan ayırıb Ermənistana birləşdirmək
cəhdlərindən əl çəkməmişdilər. Onlar dəfələrlə çox qızğın fəaliyyətə başlamışdılar. Ancaq onların qarşısı
alınmışdır. Mən bunların şəxsən şahidiyəm və bir çox hallarda həmin cəhdlərin qarşısının alınmasının
təşkilatçısıyam.
Heydər Əliyev
Ümummilli lider
Ümummilli lider Heydər Əliyevin müdrik rəhbərliyi, həyata keçirdiyi düşünülmüş, məqsədyönlü tədbirləri
hesabına 1969–1982-ci illər Azərbaycanın intibah dövrü kimi tarixə çevrilmişdir. XX əsrin 70–80-ci illəri
Azərbaycanın ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni inkişafında özünəməxsus və spesifik xüsusiyyətləri ilə
səciyyələnən mühüm bir tarixi zaman kəsiyidir. Bu dövrdə həyata keçirilən tədbirlər məhz ümummilli liderin adı
və onun fəaliyyəti ilə bağlıdır. Ulu öndər çox bacarıqlı, son dərəcə təcrübəli dövlət başçısı və müdrik siyasi xadim
kimi bir sıra çətin və mürəkkəb vəzifələrin öhdəsindən müvəffəqiyyətlə gəlmək bacarığı nümayiş etdirmişdir.
Həmin dövrdə Azərbaycanda bütün sahələrdə ölkəmizin milli mənafelərinin qorunmasına yönəlmiş bir sıra
mühüm addımlar atılmış və bu nailiyyətlər o vaxt hakimiyyətdə olan ümummilli liderin rəhbərliyi və prinsipiallığı
nəticəsində mümkün olmuşdur.
50 il əvvəl – 1969-cu il iyulun 14-də Heydər Əliyevin respublika rəhbəri seçilməsi ilə Azərbaycanın
taleyində və tarixində dönüş başlandı. Bu baxımdan xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev 1969-cu ilin 14
iyulunda bu millətin və dövlətin taleyinə, eləcə də tarixinə qüdrətli xilaskar rəhbər kimi daxil olaraq öz quruculuq
tədbirləri ilə şərəfli bir tarix yazdı. Bu şərəfli tarixdə, 1969–1982-ci illərdə bütün sahələrdə əldə edilən yüksəlişdə
Azərbaycan KP MK-nın 1969-cu il 5 avqust tarixli plenumu böyük bir proqram sənədi olmaqla mühüm
əhəmiyyətə malikdir.
Xalqımızın mənəvi-əxlaqi dəyərlərinə söykənən genişmiqyaslı tədbirlərin həyata keçirilməsi insanlarda
milli ruhun oyanışını şərtləndirdi. Bu baxımdan ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana sovet dövründə
rəhbərliyi zamanı (1969–1982) Qarabağa çox böyük diqqət və qayğı göstərmiş, Azərbaycan milli maraqlarını hər
zaman uca tutmuşdur. Bu dövrdə onun qətiyyəti sayəsində erməni iddiaları hər zaman iflasa uğramışdır.
XX əsrin 60-cı illərinin ortalarında Ermənistan SSR-də növbəti dəfə antiazərbaycan təbliğatı geniş miqyas
almağa başladı. 1965-ci il aprelin 23-də İrəvanda qondarma “erməni soyqırımı”nın 50 illiyi, quldur Andronikin
isə anadan olmasının 100 illiyi Ermənistan SSR-də təntənəli surətdə qeyd edildi. Ulu öndər hələ Dövlət
Təhlükəsizliyi Komitəsinin (DTK) sədri olarkən erməni millətçilərinin əsassız ərazi iddialarının qarşısı dəfələrlə
alınmış, onların fitnəkar niyyətlərinə qarşı mübarizəni daha da gücləndirmiş və bu istiqamətdə həyata keçirilən
tədbirlərə şəxsən nəzarət etmişdir. Həmin dövrdə ermənilərin təbliğatının bir hissəsini də tarixin saxtalaşdırılaraq
uydurma erməni tarixinin yaradılması, azərbaycanlıların vəhşi bir millət kimi təqdim edilməsi istiqamətində
müxtəlif məzmunlu əsərlərin yazılması, bu yalanların reallıq kimi bilərəkdən dərsliklərə salınmasının təşkili,
bununla da planlarının növbəti mərhələsini həyata keçirmək məqsədilə erməni gəncləri arasında ifrat millətçiliyin
və düşmənçiliyin təbliğ edilməsi idi.
Sovet dövründə erməni millətçiləri imkan düşdükcə Azərbaycan torpaqlarına əsassız iddialar irəli
sürürdülər. Ancaq Heydər Əliyev Dağlıq Qarabağın tarixini, coğrafiyasını, iqtisadiyyatını, orada yaşayanların
düşüncələrini gözəl bilirdi. Bir fakta diqqət edək. Heydər Əliyev 1967-ci il iyun ayının 26-da Azərbaycan KP
MK-nın birinci katibi V.Axundova məktubunda yazırdı ki, iyun ayının 23-dən 24-nə keçən gecə Xankəndidə bəzi
küçələrdə erməni dilində
8 x 9 santimetr ölçüdə 300 vərəqə yayılmışdır. Həmin vərəqələrdə ermənilər tərəfindən Dağlıq Qarabağın
Ermənistan SSR-ə birləşdirilməsi tələb edilir və millətçi fikirlər irəli sürülürdü. Məktubda qeyd edilirdi ki,
vərəqənin müəlliflərini axtarıb tapmaq, eləcə də digər lazımi tədbirləri görmək üçün Xankəndiyə əməliyyat qrupu
göndərilmiş və təqsirkarlar ciddi cəzalandırılmışdır. Həmin ildə təkcə Dağlıq Qarabağda 1200-dən artıq belə
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vərəqə hazırlanıb yayılmışdı. Qısa müddət ərzində belə vərəqələri hazırlayanlardan 13 nəfər, yayanlardan isə 17
nəfər saxlanılmışdı.
1967-ci ilin əvvəllərində erməni millətçiləri tərəfindən əvvəlcədən hazırlanan plana əsasən Dağlıq
Qarabağda milliyyətcə erməni olan şəxs qətlə yetirilmişdi. Planın ikinci mərhələsinə uyğun olaraq xüsusi erməni
təhrikçilərinin rəhbərliyi altında kütlə bu ölüm hadisəsi ilə bağlı məhkəmə iclasının keçirildiyi kinoteatrın zalına
girərək şübhəli şəxs kimi həmin prosesdə dindirilən 2 azərbaycanlını zorla mühafizəçilərin əlindən alıb xüsusi
amansızlıqla öldürmüşdülər. Təqsirləndirilən, lakin sonradan bəraət almış digər azərbaycanlı isə dustaq maşını ilə
birlikdə yandırılmışdı. Burada əsas məqsəd hadisələri qızışdırıb milli zəmində qarşıdurma törətmək, nəticədə
azərbaycanlıların bütün Qarabağ ərazisindən köçürülməsini və ərazinin Ermənistana birləşdirilməsinin təməlini
qoymaq idi. Lakin Azərbaycan təhlükəsizlik orqanlarının, xüsusilə ümummilli liderin çevik müdaxiləsi
nəticəsində bu hadisələrin qarşısı qısa müddətdə alınmışdı. İşin istintaqını
Heydər Əliyev şəxsən öz nəzarətinə götürmüşdü. Hətta bu məqsədlə Xankəndiyə gedərək 15 gün orada
qalmışdı.
Hələ 1969-cu ildən, yəni Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlməmişdən əvvəl Ermənistan Azərbaycanla sərhəd
olan bəzi əraziləri ələ keçirmək istəyirdi. Erməni rəsmi dairələri və alimləri hətta XX əsrin 20-ci illərinin
saxtalaşdırılmış xəritələrini ortaya çıxarmışdılar. Ərazi məsələsinə dair danışıqlar artıq müzakirə obyektinə
çevrilmişdi. 1967-ci ildə Ermənistan SSR-in millətçi dairələri Azərbaycan SSR-in daxili işlərinə qarışaraq
DQMV-nin azərbaycanlı əhalinin yaşadığı məntəqələrin inkişafı üçün ayrılan vəsaitin bölünüb təsdiq olunmasına
hər vəchlə mane olmağa çalışırdılar. SSRİ hökumətinin təzyiqi ilə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti
1969-cu il mayın 7-də Ermənistan SSR-lə sərhəd rayonlarının ərazilərindən 2 min hektardan çox torpağın
Ermənistan SSR-ə verilməsi haqqında hələ 1938-ci il mayın 5-də qəbul etdiyi qərarı təsdiq etdi.
Ulu öndər Heydər Əliyev 1969-cu il iyulun 14-də Azərbaycan SSR-in rəhbəri seçilən kimi bu məsələni ön
plana çəkdi və həmin qərarın icrasını dayandırdı. Azərbaycan xalqının mənafeyini hər şeydən üstün tutan Heydər
Əliyev nə qədər təhlükəli olsa da, təzyiqləri rədd edərək prinsipial mövqe göstərdi, erməni millətçilərinin qarşısını
qətiyyətlə aldı. Moskvadakı bəzi qüvvələrin və Ermənistan rəhbərlərinin cəhdlərinə baxmayaraq, Heydər Əliyev
həmin qərarın həyata keçirilməsinə imkan vermədi.
Bu dövrdə Heydər Əliyevin fəaliyyətinin mühüm əhəmiyyət daşıyan istiqamətlərindən biri Dağlıq
Qarabağda milli ruhun oyadılması olmuşdur. Ümummilli lider bu istiqamətdə sistemli və məqsədyönlü şəkildə
fəaliyyət göstərirdi. Hər şeydən əvvəl, Qarabağ tarixini, mədəniyyətini, incəsənətini, iqtisadi inkişafını mükəmməl
bilən ulu öndər bu məsələyə çox həssaslıqla yanaşmışdır. Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzi kimi Şuşanın
tarixi keçmişini yaxşı bilən Heydər Əliyev bu şəhərin inkişafına çox böyük qayğı göstərirdi. Ümummilli lider
Şuşaya zəngin tarixi abidə, Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq rəmzi kimi baxırdı. Heydər Əliyevin bilavasitə
təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Şuşa şəhərinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə 1970-ci illərin ikinci yarısında bir neçə
xüsusi qərar qəbul edildi. Həmin il qərarlara uyğun olaraq şəhərin keçmişdə tikilmiş binaları, tarixi abidələri bərpa
edildi, yeni çoxmərtəbəli yaşayış binaları, böyük mehmanxana kompleksləri, ayrı-ayrı inzibati binalar tikildi. Şuşa
Ümumittifaq səviyyəli kurort şəhərinə çevrildi.
Ümummilli lider Qarabağın dağlıq və aran hissələrinin təsərrüfat, iqtisadi cəhətdən daha sıx
birləşdirilməsinə çalışırdı. Bu, səbəbsiz deyildi. Erməni millətçiləri Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın digər
rayonları ilə guya iqtisadi və təsərrüfat əlaqələrinin olmadığını, əhalinin ümumi sayında ermənilərin çoxluğunu
əsas gətirərək vilayətin Ermənistana birləşdirilməsini tələb edirdilər. Onların bu niyyətlərinin qarşısını almaqda,
Yuxarı Qarabağın Aran Qarabağla və digər rayonlarla əlaqəsini daha da sıxlaşdırmaq, strateji əhəmiyyətli
kommunikasiyaların sayını artırmaq böyük rol oynaya bilərdi. Ağdam – Xankəndi dəmiryolu çəkildi. 1979-cu il
yanvarın 12-də həmin yol ümummilli liderin iştirakı ilə istifadəyə verildi. Həmin dəmiryolu xətti ilə muxtar
vilayətin respublikanın digər rayonları ilə daha sıx iqtisadi əlaqəsi yaradıldı. Bu, Heydər Əliyevin Qarabağın
dağlıq və aran hissələrinin, Azərbaycanın digər rayonlarının təsərrüfat və iqtisadi cəhətdən daha çox
birləşdirilməsi sahəsində strateji addımı və böyük tarixi xidməti idi. Dəmiryolu xəttinin açıldığı gün Şuşaya gedən
ümummilli lider şəhərdə Azərbaycan xalqının tarixi abidələrinin qorunmasına xüsusi qayğı göstərilməsi barədə
xüsusi göstəriş verdi. Ulu öndər, eyni zamanda, Şuşada aparılan tikinti-quruculuq işləri ilə də yaxından
maraqlanmış, Azərbaycan poeziyasının klassikləri M.P.Vaqifin və Xurşudbanu Natəvanın yaşayıb yaratdığı
yerlərlə tanış olmuşdu.
Şuşa rayonunun rəhbərləri ilə keçirdiyi görüşdə ümummilli lider tövsiyə edərək demişdi: “Şuşa abidələr
şəhəridir. Diyarın zəngin tarixi ilə bağlı olan hər şeyi qorumaq, qədim tikintiləri bərpa etmək lazımdır”. Heydər
Əliyevin bilavasitə səyləri nəticəsində, az sonra Şuşa şəhərini tarix-memarlıq qoruğu elan edən qərar qəbul
olundu.
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Həmin illərdə Heydər Əliyevin Dağlıq Qarabağa göstərdiyi diqqət və qayğı daha da artmış və geniş
quruculuq işləri vüsət almışdı. Belə ki, görkəmli Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin məzarı üstündə 19801981-ci illərdə abidə, məqbərə tikilmiş və 1982-ci il yanvarın 14-də yağan güclü qarın altında, soyuqda ümummilli
lider Şuşada şairin məqbərəsini böyük təntənə ilə açmışdı. Onun M.P.Vaqifə bu münasibəti bir tərəfdən, milli
ədəbiyyata sevgisindən irəli gəlirdisə, digər tərəfdən, diyarın tarixini, əhalisinin etnik mənsubiyyətini bir daha
göstərməklə bağlı idi. Əslində bu, məqbərə eyni zamanda, gözəl memarlıq abidəsi idi.
Heydər Əliyev abidənin tikintisini böyük, əlamətdar hadisə hesab edirdi. Ona görə də açılışa gedərkən
yanında elm, mədəniyyət və incəsənət adamlarının böyük bir qrupunu da aparmışdı. Bu addımı ilə ümummilli
lider ziyalıları Dağlıq Qarabağa xüsusi diqqət yetirməyə istiqamətləndirir, vilayətə tez-tez səfərə gəlmələrini
tövsiyə edirdi.
Ümummilli liderin M.P.Vaqifin məqbərəsinin açılışında söylədiyi nitq, onun Dağlıq Qarabağa qayğısının
göstəricisi idi. Bununla yanaşı, səfər zamanı Heydər Əliyev Şuşada “Poeziya evi”ni açaraq, Vaqif poeziya
günlərində iştirak etdi. Bununla yanaşı, ulu öndər Üzeyir bəy Hacıbəyovun və Bülbülün Şuşadakı evmuzeylərindəki eksponatlarla tanış olmuş və onların qorunmasına dair tövsiyələrini vermişdi.
Bu tarixi səfər zamanı Şuşadakı abidələrin bərpa işləri ilə maraqlanan Heydər Əliyev müvafıq göstərişlər
verərək işlərin davam etdirilməsinə dair bir sıra təkliflərini də söyləmişdi. Ümummilli liderin, eyni zamanda, Şuşa
məscidinə getməsi bir tərəfdən, onun dini dəyərlərə olan ehtiramının və dərin bağlılığının göstəricisi idisə, digər
tərəfdən azərbaycanlı əhalinin milli və dini dəyərlərə sahib çıxmalarının vacibliyinə olan nümunə idi. Ulu öndər
erməni millətçilərinin ona müxtəlif böhtanlar atdığı bir zamanda məscidə getməklə yerli əhaliyə dini inanclarını
qorumağı da tövsiyə etmişdi. Ümummilli liderin həmin gün Şuşada şəhər ictimiyyəti ilə keçirilən görüşləri hər
bir şuşalının yaddaşında unudulmaz iz qoymuş və bu gün də xatirələrdə yaşayır.
Bununla yanaşı, o dövrdə Heydər Əliyevin göstərişi ilə Dağlıq Qarabağda, xüsusilə Şuşada yaşamış digər
elm və mədəniyyət xadimlərinin də xatirəsi əbədiləşdirildi. 1982-ci il avqustun 2-də Şuşada şairə Xurşudbanu
Natəvana abidə qoyuldu. Nəticədə, məhz ümummilli liderin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərdə Şuşa şəhərinin
və Dağlıq Qarabağın azərbaycanlılar yaşayan digər məntəqələrinin siması əsaslı şəkildə dəyişdi, yeni iş yerləri
açıldı, yerli əhalinin milli ruhu daha da yüksəldi.
Bundan əlavə, Heydər Əliyevin göstərişi ilə Xankəndidə (Stepanakertdə) Pedaqoji İnstitutun açılması və
orada Azərbaycan bölməsinin yaradılması azərbaycanlı ziyalıların daimi iş yeri ilə təmin olunması, Qarabağda
yeni elmi-mədəni mühitin formalaşmasına, yerli əhalinin ali təhsil almasına və doğma yerlərə daha sıx
bağlanmasına əlverişli şərait yaratmışdı.
Ümummilli lider təkcə Yuxarı Qarabağın deyil, bütövlükdə Qarabağın inkişafına diqqət yetirir, bununla da
əhalinin həyat səviyyəsini yaxşılaşdırır və özünə inamını gücləndirirdi. Belə ki, Azərbaycan KP MK bürosunun
hələ, 1974-cü il avqustun 6-da keçirilən iclasında Laçın şəhərinin 50 illiyinin qeyd edilməsi qərara alınmış və
yubiley tədbiri böyük təntənə ilə keçirilmişdi. Bununla yanaşı, büronun 1979-cu il dekabrın 5-dəki iclasında
Laçında tarix-diyarşünaslıq muzeyinin yaradılması barədə qərar qəbul edilmişdi.
Həmin dövrdə Heydər Əliyevin Dağlıq Qarabağda həyata keçirdiyi genişmiqyaslı quruculuq işləri
nəticəsində orada yaşayan azərbaycanlıların sayının artırılması başlıca yerlərdən birini tuturdu. Ümummilli lider
ermənilərin əsassız iddialarını rədd edərək Dağlıq Qarabağın milli diyara çevrilməsindən ötrü qətiyyətli addımlar
atmış və ulu öndərin bu sahədə ən böyük xidmətlərindən biri vilayətdə demoqrafyia sahəsində azərbaycanlıların
inkişafına səbəb olmuşdur.
Lakin ermənilər öz çirkin niyyətlərindən əl çəkmirdilər. 1970-ci illərdə də ermənilər Dağlıq Qarabağ
məsələsini yenidən ortaya atsalar da, onların bu istəklərinin qarşısı qətiyyətlə alınmışdı. 1977-ci ildə SSRİ-nin
yeni Konstitusiyası qəbul edilərkən Ermənistan SSR rəhbərliyi erməni millətçilərinin təhriki ilə yenidən
Azərbaycan SSR-in DQMV-nin ərazisinin Ermənistan SSR-ə birləşdirilməsi ilə bağlı SSRİ mərkəzi hökumətinə
müraciət etmişdi.
1977-ci il noyabrın 23-də keçmiş SSRİ Nazirlər Soveti Rəyasət Heyətinin iclasında Ermənistan SSR
rəhbərliyinin təkidi ilə Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ərazisinin Ermənistan SSR-ə
birləşdirilməsi məsələsi müzakirə olunmuş və bununla bağlı təklif irəli sürülmüşdü. Məsələdən xəbər tutan
Heydər Əliyev ermənilərin bu cəhdlərinin qarşısını almaq üçün qəti addımlar atmışdır. Bu məqsədlə Heydər
Əliyevin tapşırığı ilə elmi arayış hazırlanmış, sonra bu sənəd Azərbaycan KP MK Siyasi Bürosunda müzakirə
edilərək Ermənistan SSR rəhbərliyinin iddialarının əsassız olduğu haqqında qərar qəbul edilmiş və həmin qərar
keçmiş SSRİ rəhbəri L.İ.Brejnevə təqdim olunmuşdu. Heydər Əliyevin atdığı qəti addımlar nəticəsində
ermənilərin həmin niyyəti baş tutmamışdır. Ümumiyyətlə, Heydər Əliyevin qətiyyətli mövqeyi hər zaman SSRİ
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rəhbərliyində olan erməni millətçilərini çox narahat etmiş və onların öz çirkin niyyətlərini həyata keçirmələri üçün
ciddi bir maneə olmuşdur.
XX əsrin 80-ci illərinin ortalarından etibarən keçmiş SSRİ məkanında və ilk növbədə, Ermənistan SSR
ərazisində antiazərbaycan, antitürk təbliğatı daha da güclənməyə başladı. Bu proses M.Qorbaçovun SSRİ rəhbəri
seçilməsindən sonra daha geniş miqyas aldı. 1985-ci ilin əvvəlində Ermənistan KP MK birinci katibi
K.Dəmirçyan Sov. İKP MK-nın Siyasi Bürosuna qondarma “erməni soyqırımı”nın 60 illiyi ilə bağlı 24 aprel
tarixinin hər il SSRİ-də anım günü kimi qeyd olunması təklifi ilə müraciət etmiş, Siyasi Büronun iclasını aparan
M.S.Qorbaçov buna razılıq versə də, Heydər Əliyevin, N.Tixonovun və A.Qromıkonun sərt və prinsipial mövqeyi
ilə qarşılaşmışdır.
Tarixi hadisələrin sonrakı gedişi də sübut etdi ki, Heydər Əliyevin 1969-1982-ci illərdə gördüyü işlər
sonralar Azərbaycanın milli dövlətçilik ideyalarının aparıcı qüvvəyə çevrilməsi və cəmiyyətin bu ideya ətrafında
səfərbər olması üçün şərait yaratdı. 1993-cü ilin ikinci yarısında ümummilli lider Heydər Əliyev yenidən
hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycanın xarici siyasət kursunda mövcud reallıqları nəzərə alan və ölkəmizin
milli mənafelərinin qorunmasına yönəlmiş əməli dəyişikliklər edildi. Ulu öndər özünün zəngin dövlətçilik
təcrübəsinə əsaslanaraq bir sıra ən mühüm və təxirəsalınmaz vəzifələrin yerinə yetirilməsini qarşıya məqsəd kimi
qoymuşdu. Həmin vəzifələrdən biri və ən əsası Azərbaycanı beynəlxalq aləmdəki təcrid vəziyyətindən çıxartmaq,
ölkəmiz haqqında yaradılmış mənfi ictimai rəyi dağıtmaq və xalqımızın haqq işini dünya ictimaiyyətinə olduğu
kimi çatdıraraq informasiya blokadasını yarmaqdan ibarət idi. Ona görə də yeni siyasi kursu həyata keçirmək
üçün, hər şeydən əvvəl, müharibə dayandırılmalı və dinc şərait təmin edilməli idi. Bu məqsədlə 1994-cü ilin
mayından Ermənistanla atəşkəsə nail olunması, qanunsuz hərbi birləşmələrin buraxılması və ölkə daxilində
sabitlik yolunda atılan addımlar sayəsində yeni siyasi kursun ardıcıllıqla həyata keçirilməsi üçün lazım olan
əlverişli dinc şərait yarandı.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursunu uğurla davam etdirən, Ermənistan--Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin nizama salınmasına xüsusi diqqət yetirən Prezident İlham Əliyev bu məsələdə
respublikamızın milli və dövlətçilik maraqlarını daim üstün tutur. Dövlətimizin başçısı bütün görüşlərdə
münaqişənin dinc vasitələrlə nizama salınmasının tərəfdarı olduğunu bildirir, beynəlxalq təşkilatların bu sahədə
səylərini gücləndirməsinin zəruriliyini bəyan edir.
Bununla yanaşı, Azərbaycan Prezidenti Ermənistanın hərbi təcavüzü məsələsini daim önə çəkərək
xalqımızın öz torpaqlarının işğalı ilə heç zaman razılaşmayacağını, ehtiyac yarandığı halda, hərbi əməliyyatların
başlanmasına qərar verəcəyini vurğulamışdır. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin dəfələrlə “Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü danışıqların mövzusu deyil, olmayıbdır və olmayacaqdır” fikrini irəli sürməsi ölkəmizin milli
mənafelərinin qorunması şərtilə münaqişənin ədalətli şəkildə həll olunacağına ümidləri daha da artırır. Əminik ki,
ümummilli liderin siyasi kursunu uğurla davam etdirən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə tezliklə torpaqlarımız işğalçı qüvvələrdən tamamilə azad ediləcək və hamımız üçün müqəddəs olan
üçrəngli bayrağımız doğma Qarabağımızda, Şuşada, Xankəndidə yenidən dalğalanacaq.
Xalq qəzeti.-2019.-14 iyul.-№151.-S.6.
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Azərbaycanın şərəf tarixinin müəllifi
Heydər Əliyev müstəqilliyimizin banisi, İlham Əliyev tarixin ən qüdrətli
Azərbaycanının yaradıcısıdır
Fəttah Heydərov,
Milli Məclisin komissiya sədri, Respublika Ağsaqqallar Şurasının sədri
Tarixən cəmiyyət təkamülə doğru irəlilədikcə çiyinlərini irəli verərək rəhbərliyi üzərinə götürə bilən
cəsarətli, bacarıqlı və müdrik insanlara ehtiyac duyub. Görünür, elə bu zərurətdən də minilliklər ərzində kiçik bir
topluma, yaxud xalqa rəhbərlik missiyası obyektiv tələbat kimi meydana çıxıb. Beləliklə də hər bir millət taleyini
yüksək fərdi keyfiyyətlərinə güvəndiyi, idarəçilik əzminə etibar etdiyi liderlə bağlayıb. Həmin liderin rəhbərliyi
ilə dövlətinin yüksək tərəqqisi və rifahı naminə çalışıb.
Tarixən böyük toplumlara malik olduqları gerçək potensialı göstərmək, onu gələcək hədəflərə doğru
düzgün istiqamətləndirmək də yolun önündə gedən liderlərin fövqəladə missiyası olub. Liderlik nadir şəxslərə
xas anadangəlmə xüsusiyyət olsa da, liderin tarixdə müsbət obrazda iz qoyması, əbədiyaşarlıq qazanması onun
xalqı və dövləti üçün xidmətlərindən asılı olur.
Mütərəqqi ideyalar məhz parlaq şəxsiyyətlərdə, əsl liderlərdə təcəssüm olunur. Bəzi hallarda isə hətta
şəxsiyyətin özü ideyanın rəmzinə, təcəssümünə çevrilir. Yəni xalqın başında dayanan rəhbərin, millətinin
müqəddəratı üçün məsuliyyət daşıyan sərkərdənin şəxsi keyfiyyətləri həm də dövlətlərin, xalqların taleyini
müəyyənləşdirən vacib amildir.
Böyük təkamül və tarixi inkişaf mərhələlərini geridə qoymuş Azərbaycan xalqının taleyində də lider amili
müstəsnalıq təşkil edir. Böyük lider, ideal insan obrazı xalqımızın dünyagörüşündə həmişə özünəməxsus yer
tutub. Xaqani, Nizami, Füzuli kimi dühalarımız öz əsərlərindəki adil hökmdar surətləri timsalında bu obrazın
parlaq nümunələrini yaradıblar. Bu obraz milli dövlətçilik tariximizin ən müxtəlif dövrlərində yaşamış böyük
tarixi şəxsiyyətlərimizin nümunəsində real həyatda da öz ifadəsini tapıb.
Fəqət, bu gün mütləq çoxluğun qəbul etdiyi bir həqiqət də var: böyük dühaların, şəxsiyyətlərin,
sərkərdələrin, liderlərin həyata keçməyən, nisgilə çevrilən milli dövlətçilik idealını məhz ötən əsrin 70-80-ci
illərindən başlayaraq Ümummilli Lider Heydər Əliyev gerçəyə çevirməyi bacarıb. Bu reallıq fonunda Heydər
Əliyev fenomeninin milli tariximizdəki yerinin tamam fərqli olması da mübaliğəsizdir.
Bəli, dayanıqlı, qüdrətli, müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi məhz Heydər Əliyevdir!
Minilliklərlə ölçülən dövlətçilik tariximizin son 50 ili məhz Ümummilli Liderin tarixi xidmətləri və
müəyyənləşdirdiyi yolla bağlıdır. Müasir Azərbaycan dövləti bu böyük şəxsiyyətin şah əsəri, onun yüksək liderlik
bacarıqlarının, şəxsi nüfuzunun, idarəetmə məharətinin müdriklik və uzaqgörənliyinin, həlledici anlarda verdiyi
məqsədyönlü qərarların nəticəsidir. Heydər Əliyev dühası azərbaycanlıların əsrlər boyu cilalanaraq formalaşan
güclü, istiqamətverici Ümummilli Lider idealını parlaq gerçəkliyə çevirmiş real həyat gerçəkliyidir.
Hər bir xalqın taleyində ciddi dönüş anı olur. Azərbaycan üçün belə bir zaman məhz 1969-cu il iyulun 14dən başladı. 50 il əvvəl Azərbaycanda rəhbərliyə irəli çəkilən gənc və qətiyyətli liderin idarəçiliyinin ilk
günlərindən respublikada fərqli bir mühitin yarandığı hiss olunurdu. Əslində, buna inqilab da demək olardı.
Yeniliklər dalğası insanlarda razılıq və xoş hisslər doğururdu. Bununla belə, durğunluq içində yaşayan, SSRİ-nin
geridə qalmış respublikalarından sayılan Azərbaycanda vəziyyətin tezliklə dəyişəcəyinə inanmayanlar da var idi.
Fəqət, Ulu Öndər çevik təşkilatçı, zamanın nəbzini tutan rəhbər kimi bu pessimist yanaşmaları aradan qaldırdı.
Sübut etdi ki, siyasi iradə və milli təəssübkeşlik hissi olan zaman az müddətdə də çox islahat keçirməyə nail olmaq
mümkündür. Bu daxili əminliklə də böyük şəxsiyyət problemlər məngənəsində çabalayan cəmiyyətin
özünəinamını bərpa etdi. İlk növbədə, milli ruhu məhv olmaq təhlükəsindən qorudu. Dövlət idarəçiliyinə yeni
ruh, müasirlik çalarları gətirdi. Hətta imperiya asılılığında belə, millətə vicdanlı, sədaqətli, ləyaqətli xidmətin
mümkünlüyünü sübuta yetirdi.
Respublikanın yeni birinci katibinin ilk işi iqtisadi potensialın dağılmasının qarşısını almaq oldu. Qısa
müddətdə respublika iqtisadiyyatında ciddi keyfiyyət dəyişiklikləri təmin edildi. Azərbaycan xammal
istehsalçısından qabaqcıl, müasir texnika və texnologiya ilə təchiz olunmuş sənaye bazasına çevrilməyə başladı.
Yeni və mütərəqqi sənaye sahələrinin yaradılması istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirildi. Sənayenin
inkişaf səviyyəsinə görə respublikanın bütün bölgələrinin proporsional inkişafı yönümündə ardıcıl addımlar atıldı.
268

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

İstehsalla bilavasitə bağlı elmi-tədqiqat sahələrinin inkişafına kompleks tədbirlər görüldü. Mütərəqqi
texnologiyaların istehsalatda tətbiqi Azərbaycanın bütün SSRİ-də qabaqcıl mövqelərə çıxmasına rəvac verdi.
Məhz Heydər Əliyevin qətiyyəti, iradəsi və təşəbbüskarlığı ilə keçmiş SSRİ-nin bir sıra strateji əhəmiyyətli
müəssisələri həmin dövrdə məhz Azərbaycanda inşa olunmuşdu. O, bu məsələdə daim qətiyyətli mövqe tutmuş,
keçmiş ittifaqın rəhbərliyi qarşısında israrlı tələblərlə çıxış etmiş, prinsipiallıq göstərmişdi. Dahi öndərin Bakı
Məişət Kondisionerləri zavodunun inşası naminə göstərdiyi səyləri də xüsusi qeyd etmək istərdim. 70-ci illərin
əvvəllərində ittifaq rəhbərliyi bu zavodun Zaporojye şəhərində inşa olunmasına qərar vermişdi. Lakin şəxsi
nüfuzundan istifadə edən Ulu Öndər Brejnevlə görüşərək həmin müəssisənin məhz Bakıda tikilməsi vacibliyini
konkret dəlillərlə əsaslandırdı. 1975-ci ilin dekabrında Bakı Məişət Kondisionerləri zavodunun işə düşməsi dahi
şəxsiyyətin böyük vətənpərvərliklə həyata keçirdiyi əzmkar fəaliyyətin məntiqi nəticəsi idi.
Ümumilikdə 1970-1985-ci illərdə Ümummilli Liderin təşəbbüsü və ciddi səyləri nəticəsində Azərbaycanda
onlarla zavod, fabrik, istehsalat sahələri yaradıldı. 250-dən artıq sənaye müəssisəsi fəaliyyətə başladı. Azərbaycan
artıq bir sıra istehsal sahələrinə görə Sovet İttifaqında aparıcı yer tuturdu. Respublikamızda istehsal olunan 350
adda məhsul dünyanın 65 ölkəsinə ixrac edilirdi. Həmin illərdə istehsal olunan sənaye məhsullarının ümumi həcmi
respublikanın əvvəlki 50 ildəki istehsal həcminə bərabər idi.
Həmin dövrdə Azərbaycan neftinin mərkəzə daşınmasından daxilən narazı olan Heydər Əliyev qeyri-neft
sahələrinə diqqət yetirir, maliyyə vəsaiti ayırırdı. Bununla da respublika regionlarının inkişaf etdirilməsinə, yeni
iş yerlərinin açılmasına, azərbaycanlıların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına nail olurdu. Əhalinin demoqrafik
inkişafına, rayonların və kəndlərin mədəni simasının dəyişdirilməsinə dair strateji məqsədlərini ardıcıllıqla həyata
keçirirdi.
Ötən əsrin 70-ci illərində neft sənayesi də inkişaf etmiş, bu zəngin milli sərvətin Azərbaycanın rifahına
xidmət göstərən vasitəyə çevrilməsi prosesinin əsası qoyulmuşdu. Yeni yataqların kəşfiyyatı, qazılması,
işlənməsi, mütərəqqi texnologiyalardan və üsullardan istifadədə yeniliklər də məhz Ulu Öndərin təşəbbüskarlığı
nəticəsində mümkün olurdu. Onun müəllifliyi ilə tərtib olunan “Azərbaycanda neftayırma sənayesinin yenidən
qurulması” planı əsasında bu tipli müəssisələrin, iri komplekslərin tikilməsi və yeni fəaliyyət prinsiplərinə
keçməsi prosesi sürətlə başa çatdırılmışdı.
Həmin dövrdə böyük öndərin bilavasitə iştirakı ilə Xəzər dənizində perspektivli neft yataqlarının kəşfiyyat
işləri xeyli genişlənmişdi. Xarici texnologiyalar bazasında inşa edilmiş “Xəzər”, “Xəzərdənizneft” üzən qazma
qurğularının alınması, xarici şirkətlərlə “Şelf” seriyalı dəniz qazma qurğularının quraşdırılması mümkün oldu.
Bunların tətbiqi Xəzər zonası üzrə neft-qaz ehtiyatlarının kəşfində böyük rol oynadı. Bu qurğuların sayəsində hələ
o dövrdə “Çıraq”, “Azəri”, “Günəşli”, “Kəpəz” və s. kimi iri yataqlar kəşf edildi. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
SSRİ-də yalnız Azərbaycanda olan 400 milyon dollarlıq Dərin Özüllər Zavodunun tikintisinə başlanıldı. Bu gün
də həmin kompleksdə Xəzər dənizində dərin neft və qaz yataqlarının kəşfi üçün müasir dərin özüllər bloku istehsal
edilir.
Ulu Öndərin həmin dövrdə reallaşdırdığı layihələr barədə saatlarla danışmaq, yazmaq olar. Lakin qısaca
onu demək kifayətdir ki, respublika rəhbəri dövrün ağır şərtləri, məhdudiyyətləri çərçivəsində xalqının gələcək
rifahı üçün əlindən gələni əsirgəmirdi. Böyük strateq hər cür riskə rəğmən, o dövrün naqisliklərini açıq deməkdən
də çəkinməyərək neqativ hallara qarşı mübarizə tədbirlərini gücləndirirdi. Heydər Əliyev acı həqiqətləri
gizlətməməyin, problemləri doğuran səbəbləri aradan qaldırmağın tərəfdarı kimi çıxış edirdi. Yaxşı yadımdadır,
Ulu Öndərin 1981-ci ildə “Literaturnaya qazeta”ya verdiyi "Qoy, ədalət zəfər çalsın!” sərlövhəli müsahibəsi sərt
tənqidi ruhuna görə böyük rezonans doğurmuşdu.
Ümummilli Lider hələ o dövrdən “Xalqa doğru - haqqa doğru” prinsipinə yorulmadan əməl edirdi. Zəruri
məlumatları bilavasitə öyrənmək, cəmiyyətin nəbzini yoxlamaq üçün tez-tez xalq arasına çıxırdı. Sadə
vətəndaşlarla canlı ünsiyyət yaradır, mövcud problemləri, eləcə də dövlət məmurlarının işə münasibətini
öyrənirdi. Hələ çoxlarının tanımadığı ilk aylarda Heydər Əliyev sərbəst qiyafədə dükan-mağazalarda, istehsal
müəssisələrində olur, vəziyyətlə yerindəcə maraqlanırdı.
Müstəqillik dövründə Ulu Öndər həmin illəri xatırlayaraq deyirdi: “Mağaza müdirləri, taksi sürücüləri
mənim portretlərimi ordan-burdan tapıb bir-birinə satmışdılar, vermişdilər ki, mağazaya gələn olanda bu portretə
baxıb görsün, bu, Əliyevdir, 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”.
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Ümummilli Lider xalqın gələcəkdə üzləşə biləcəyi xəyanətləri, böyük bəlaları müdrikcəsinə göz önünə
gətirərək hüquq mühafizə orqanlarında, habelə güc strukturlarında kadrların milliləşməsinə çalışırdı. 1970-ci
illərdə hüquq mühafizə və təhlükəsizlik orqanlarının milliləşdirilməsi məsələsinə daim xüsusi diqqət yetirən
Heydər Əliyev bu qurumlar üçün peşəkar kadrların hazırlanması naminə minlərlə azərbaycanlı gəncin keçmiş
SSRİ-nin Leninqrad, Kiyev, Minsk və başqa şəhərlərdəki ali çekist məktəblərinə göndərilməsini təmin etmişdi.
Ulu Öndər azərbaycanlıların keçmiş SSRİ-nin nüfuzlu ali təhsil ocaqlarında təhsili üçün səylə çalışır,
respublikamız üçün ayrılmış müsabiqədənkənar yerlərin sayının artırılmasını Moskvadan israrla tələb edir, əksər
hallarda buna nail olurdu. 1970-ci ildə respublikadan kənara oxumağa göndərilən belə tələbələrin sayı təxminən
60 nəfər idisə, 1978-ci ildə 800-900 nəfərə çatmışdı. Beləliklə, SSRİ-nin müxtəlif ali təhsil müəssisələrinə
göndərilənlərin sayı o zaman təxminən Azərbaycan Dövlət Universitetinə bir il ərzində qəbul olunanların sayına
bərabər idi.
Ulu Öndər 1982-ci ildə SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin müavini kimi yüksək vəzifəyə təyin olunanda da
Azərbaycanın mənafeyini daim önə çəkdi. 1987-ci ildə gözü götürməyən bədxahları Heydər Əliyevə qarşı həyata
keçirdikləri təxribatçı üsullarla ümumən türk-müsəlman dünyasının Kremldəki parlaq ulduzunu, onların haqq
sözünü dilə gətirən hamisini vəzifədən kənarlaşdıra bildilər. Amma xalqın Heydər Əliyevə olan münasibəti,
sonrakı dönəmlərdə böyük liderin iştirakı ilə yaşanan tarix göstərdi ki, onun kimi böyük şəxsiyyətlər bütün
vəzifələrin fövqündədir. 1990-cı ilin 20 Yanvar gecəsi keçmiş sovet ordusunun xalqımıza qarşı törətdiyi
qətliamlara etiraz olaraq Ulu Öndər ailə üzvləri ilə birgə Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyinə gəldi.
Keçirdiyi mətbuat konfransında dəhşətli cinayətin səbəbkarlarını bütün dünyanın gözləri qarşısında ifşa etdi.
Onun bütün təzyiq və təhdidlərə rəğmən yenidən böyük siyasətə qayıdışı ədalətin heç bir maneəyə baxmayaraq
gec-tez mənzil başına çatdığını təsdiqləyirdi.
Həmin dövrdə yaradılan bütün əngəllərə baxmayaraq Ulu Öndərin maneələri dəf edib Azərbaycana,
dünyaya göz açdığı qədim Naxçıvan torpağına qayıtdığı günləri o tarixin canlı şahidi və bilavasitə iştirakçısı kimi
yaxşı xatırlayıram. Ermənilərin Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində blokada vəziyyətinə düşmüş
Naxçıvan o zaman ağır çətinliklərlə üz-üzə idi. Muxtar Respublikanın fədakar sakinləri minimal sosial
imkanlardan belə məhrum şəkildə yaşayırdılar. Burada qaz, işıq, Azərbaycanın başqa bölgələri ilə əlaqə üçün
kommunikasiya vasitələri, demək olar ki, yox idi. Xüsusilə qış aylarında vəziyyət dözülməz olurdu. Başı
mərkəzdə hakimiyyət davalarına qarışmış təsadüfi siyasət dəllalları Naxçıvan Muxtar Respublikasını taleyin
ümidinə buraxmışdılar.
1990-cı ildə Azərbaycan Ali Sovetinə seçkilər zamanı Heydər Əliyevi deputat seçən Naxçıvan sakinləri
bununla ümumən xalqımızın arzusunu ifadə etmiş oldular. O dövrdə ölkəmizin müstəqilliyinə doğru ilk qətiyyətli
və konkret addımların məhz Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasında atılması, Azərbaycanın
milli dövlətçilik rəmzlərinə hörmət ruhunun məhz bu məkanda formalaşması da tariximizin danılmaz həqiqətidir.
Azərbaycanın müstəqillik rəmzi olan üçrəngli bayrağımız hələ 1991-ci ilin 17 noyabrında ilk dəfə olaraq məhz
Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəsmi bayrağı kimi qəbul edildi. Naxçıvan Muxtar Respublikası keçmiş SSRİnin qalıb-qalmaması barədə səsvermə prosesində iştirakdan imtina edən yeganə məkan oldu. O zaman mərkəzdəki
“başbilənlər”in növbəti oyunu olan “Yeni ittifaq müqaviləsi”nə cəsarətlə, qətiyyətlə “Yox!” - dedi. Sovet qoşun
hissələrinin muxtar respublikadan çıxarılması, 20 Yanvar faciəsinə həqiqi-siyasi qiymətin verilməsi də Heydər
Əliyevin milli dövlətçilik tariximizə misilsiz töhfələri idi.
Ulu Öndərin bu torpaqlarda başladığı islahatlar, ermənilərin işğalçı hücumlarının və eyni zamanda insan
itkilərinin qarşısının alınması üçün atdığı məqsədyönlü addımlar, şəxsi nüfuzundan istifadə edərək Türkiyə, İran
kimi qonşu dövlətlərin rəhbərləri ilə qurduğu iqtisadi-siyasi münasibətlər Naxçıvana yenidən həyat gətirirdi.
Bütün bu müsbət dəyişikliklərin ümumən Azərbaycanı əhatə etməsindən ötrü Heydər Əliyevin yenidən ölkənin
siyasi hakimiyyətə qayıdışı istəyinin respublika əhalisinin ümumi arzusuna çevrilməsi təbii qanunauyğunluq idi.
1993-cü ilin əvvəlində AXC-Müsavat iqtidarının apardığı səriştəsiz siyasət Azərbaycanı böyük uçurumla
üzləşdirmişdi. Bu cür “münbit” şəraitdən istifadə edən bəzi separatçı qüvvələr ölkəni parçalamaq üçün çirkin
oyunlara qoşularaq xarici düşmən qüvvələrin səyləri ilə antidövlət siyasəti həyata keçirirdilər. Cənubda “Talış
Muğan Respublikası”, Şimalda Sadval təşkilatı, Gəncədə Sürət Hüseynovun pozucu qüvvələrinin açıq-aşkar
dövlətlə hesablaşmaması - bunlar hamısı ölkəni fəlakətə sürükləyirdi. Vətəndaş müharibəsinin qığılcımları artıq
alova çevrilirdi. Nəhayət, 1993-cü ilin iyun ayında Azərbaycanda dövlət idarə olunmaz vəziyyətə gəlib çıxdı.
Gəncə sindromu respublikanın həyatında gedən dağıdıcı proseslərin kulminasiya nöqtəsi oldu. Respublikanın
“olum, ya ölüm” dilemması qarşısında qaldığı bir şəraitdə, çıxılmaz vəziyyətdə olan o vaxtkı rəhbərləri Naxçıvana
üz tutdular. Naxçıvan MR-nın Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevə Bakıya gəlməsi üçün dəfələrlə müraciət
edərək, Naxçıvana xüsusi təyyarə göndərdilər.
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Ulu Öndərin Bakıya gəlişini bütün respublika həyəcanla gözləyirdi. Xalqın iradəsinin qələbəsi olaraq 15
İyun Milli Qurtuluş Günü kimi yaddaşlara həkk olundu. Beləliklə, Azərbaycan xalqı öz taleyini təcrübəli, vətənini
və xalqını sevən, onun arzu və istəkləri ilə yaşayan bir liderə etibar etdi. Bəli, Heydər Əliyev dühası Azərbaycan
tarixində həm də xilaskar və qurucu lider statusunda yer almış yeganə şəxsiyyətdir.
Ümummilli Lider qısa zamanda qiyamçı dəstənin zərərsizləşməsinə nail oldu. Hakimiyyət boşluğunu
aradan qaldırdı, ictimai-siyasi sabitliyin, qanunçuluğun gücləndirilməsi istiqamətində real addımlar atdı.
Qanunsuz silahlı birləşmələri tez bir zamanda aradan qaldıran ulu öndər eyni zamanda cəmiyyətdə milli
həmrəyliyin əldə olunmasına, sabitliyin möhkəmləndirilməsinə, iqtisadi tənəzzülün qarşısının alınmasına
yönəlmiş ardıcıl tədbirlər həyata keçirdi. Məhz bu xilaskar missiyanın nəticəsi kimi Azərbaycan xalqı 1993-cü
ilin oktyabrında Ulu Öndər Heydər Əliyevə etimad göstərərək onu özünün rəhbəri seçdi.
Ümummilli Lider Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 1993-2003-cü illərdə də xilaskarlıq və quruculuq missiyası
ilə xalqının yeganə ümid, nicat yeri oldu. Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində ilk
mühüm addımlarından biri də cəmiyyətinin vahidliyinin təmin olunması, milli ideologiyanın sistem halında
təqdimatı oldu. Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayında “Hər bir insan üçün milli mənsubiyyəti onun qürur
mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm, və bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam” - deyən Ulu Öndər
dünya azərbaycanlılarını azərbaycançılıq ideyası ətrafında səfərbər etdi.
Tarixdən yaxşı bilirik ki, təbii sərvətlərinin bolluğu hələ xalqın xoşbəxtliyi demək deyil. Əsas olanı bu təbii
sərvətləri xalqın mənafeyinə uyğun səmərəli realizə edən liderin, hökumət komandasının mövcudluğudur. Bu
mənada, Heydər Əliyev həm də xalqın öz təbii sərvətləri üzərində həqiqi sahiblik hüququnu təmin edən rəhbər
kimi tariximizə möhürünü vurub. 1994-cü ilin 20 sentyabrında “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması ilə dünyanın
aparıcı dövlətlərinin neft şirkətlərinin Xəzər hövzəsində külli miqdarda investisiya yatırması Azərbaycana həm
də ən müasir innovasiya və informasiya texnologiyalarını gətirdi. Yeni neft strategiyasının əsas hədəflərindən biri
də hərtərəfli iqtisadi inkişaf üçün zəruri maliyyə mənbələri formalaşdırmaq, iqtisadi dividendləri qeyri-neft
sektoruna yönəltmək idi. Əminliklə demək olar ki, ötən 26 ildə bu məqsədə tam nail olundu. Yeni neft strategiyası
ölkənin bütün həyati əhəmiyyətli sahələrində yüksəliş və tərəqqini təmin etdi.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin ədaləti və müdrikliyi sayəsində Azərbaycan keçmiş postsovet məkanında
torpaq islahatlarını da uğurla həyata keçirən ilk respublika oldu. Bununla belə, Heydər Əliyevin torpaq
islahatlarını məhz 1996-cı ildə başladığını desək, bir qədər ədalətsizliyə yol vermiş olarıq. Hələ 1992-ci ildə
Naxçıvan Ali Məclisinə rəhbərlik edərkən Heydər Əliyevin kənd təsərrüfatında kolxoz-sovxoz sisteminin xüsusi
mülkiyyətə keçirilməsi ilə bağlı qəbul etdiyi qərar nəinki Azərbaycanda, ümumilikdə keçmiş SSRİ miqyasında
kənd təsərrüfatında ümumi mülkiyyətçiliyin ləğvinə dair ilk təşəbbüs idi. Ulu Öndərin səyi nəticəsində
Azərbaycan kəndlisi bazar iqtisadiyyatı dövründə sahibkarlıq təfəkkürünə yiyələndi. Torpağına sahibliyi ilə öz
ruzisini halallıqla əldə etməyi öyrəndi. Eyni zamanda respublikamız aqrar sektor üzrə islahatlarda postsovet
məkanı ölkələri üçün model dövlətə çevrildi.
Bir sözlə ifadə etsək, 1993-2003-cü illərdə Azərbaycan uçurumun kandarından dinamik inkişafın
astanasına gətirildi. Respublikamız, sözün həqiqi mənasında, müstəqil siyasət yürüdən ölkə kimi maraq və
mənafeyini təmin edə, strateji məqsədlərinə doğru inamla irəliləyə bildi. Milli dövlətçilik ənənələri möhkəmləndi.
İctimai-siyasi sabitlik amili vətəndaşla dövlət arasında mənəvi körpüləri daha da gücləndirdi.
Ulu Öndərin Azərbaycan xalqının mənafeyi naminə bir müdrik, uzaqgörən addımı da var. Heydər Əliyevin
özündən sonra Azərbaycanı uğurla irəli apara biləcək qətiyyətli və təcrübəli siyasi varis, layiqli idarəçi
yetişdirməsi onun xalq qarşısında ən böyük xidmətlərindən biridir. Bu gün Azərbaycan cəmiyyətində həlledici
mütləq çoxluq Ulu Öndərin siyasi kursunun ən layiqli davamçısı olan cənab İlham Əliyevə tam ürəkdən inanır,
onun yürütdüyü siyasətini birmənalı dəstəkləyir. Bu inam tarixi sınaqlardan keçməklə, dövlət başçısının son 16
ildə yürütdüyü alternativsiz siyasətə və bu siyasətin möhtəşəm nəticələrinə söykənir. Bu inam Prezident İlham
Əliyevin Azərbaycanda idarəçilik fəlsəfəsinə yeni məna çalarları gətirmiş “Mən hər bir azərbaycanlının prezidenti
olacağam” çağırışından rişələnir.
İlham Əliyev Ulu Öndərin əsasını qoyduğu çoxşaxəli siyasəti ən müxtəlif sahələrdə uğurla davam
etdirməyə qadir siyasi lider olduğunu ötən 16 illik fəaliyyəti dövründə tam sübuta yetirdi. Hökumətin xalq
qarşısında hesabat verməsini idarəçilikdə xoş ənənə kimi formalaşdırdı. Xalqla birbaşa təmasa üstünlük verərək
yerlərdə sıravi vətəndaşlarla görüşdü, onlarla səmimi söhbət edərək problemlərinin həlli istiqamətində çevik
qərarlar qəbul etdi. Cənab İlham Əliyevin xarakter etibarilə sadə və səmimi, praktik siyasətçi olması onun sıravi
vətəndaşlarla təmaslarında daha qabarıq şəkildə üzə çıxdı. Dövlət başçısı bütün müdrik dövlət adamlarına xas
olan qabiliyyətlə hər kəslə dil tapmağı, Prezident-vətəndaş arasındakı psixoloji səddi aradan götürməyi bacardı.
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Ümumilikdə möhtərəm Prezidentimizin yürütdüyü siyasətin bir ali hədəfi də var: xalqa layiqli xidmət
göstərmək, vətəndaşın etimadını qazanmaq, insanların layiqli həyat səviyyəsini təmin etmək! Ötən illərdə ictimai
həyatın bütün sahələrində həyata keçirilən islahatlar məhz bu məqsədə xidmət edib. İnsan amili aparılan
islahatların əsas qayəsini, məramını təşkil edib.
Cənab İlham Əliyev haqlı olaraq deyir ki, son 16 ildə inkişaf dinamikasına görə Azərbaycanla müqayisə
oluna biləcək ikinci ölkə yoxdur. Təkcə onu demək kifayətdir ki, Azərbaycan mavi yanacaq və elektrik enerjisi
idxalçısından icracatçısına çevrilib. Bu gün Azərbaycan TAP, TANAP kimi qlobal enerji layihələri ilə Avropanın
enerji təchizatında sözünü deyir. Şərqlə Qərbi birləşdirəcək Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti də məhz cənab
İlham Əliyevin misilsiz xidmətləri sayəsində gerçəkləşib.
Nəticə göz önündədir: biz bu gün fərqli respublikada yaşayırıq. Müasir Azərbaycan, ilk növbədə, müstəqil,
heç kimdən asılı olmayan, sözünü deyən bir dövlətdir. Əlbəttə, bu gün nəinki regionda, ümumən dünyada
ölkəmizin yürütdüyü siyasəti qısqanclıqla qarşılayan, müstəqilliyimizi “həzm etməyən” qüvvələrin sayı da az
deyil. Belə bir şəraitdə ölkəmizin müstəqil xarici siyasət yürütməsi məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin
müəyyənləşdirdiyi uzaqgörən siyasi kursun mahiyyətindən irəli gəlir. Azərbaycan dünyada etibarlı, sözünə sadiq
strateji tərəfdaş kimi tanınır; heç bir ölkənin daxili işlərinə qarışmır və eyni münasibəti də istisnasız olaraq bütün
ölkələrdən tələb edir.
Xalqın dəstəyinə güvənən ölkə rəhbəri xarici təhdidlərə, təzyiqlərə əzmlə sinə gərir. Xalqı milli maraqların
müdafiəsi məramı ətrafında səfərbər edərək daxili və xarici düşmənlərə məkrli planlarının heç zaman həyata
keçməyəcəyi mesajını verir. Prezident cənab İlham Əliyev ötən müddətdə Azərbaycan dövlətçiliyini hər cür
qəsddən qorumağa qadir siyasətçi olduğunu, milli maraqlar naminə cəsarətli qərarlar qəbul etmək bacarığını
nümayiş etdirib. Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin bununla bağlı qətiyyətli mövqeyini xatırlatmaq
istərdim: “Heç kim bizimlə diktat dili ilə danışa bilməz. Bəziləri bunu istəyir, ancaq alınmır və alınmayacaq. Biz
öz sözümüzü təmkinlə, çox soyuqqanlı deyirik və heç kimin qabağında başıaşağı deyilik, ölkəmizi ləyaqətlə idarə
edirik”.
Əgər 26 il əvvəl respublikamız BMT, ATƏT kimi beynəlxalq qurumların kandarından çətinliklə içəri
keçirdisə, bugünkü vəziyyət tamam fərqlidir: Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçilir, ATƏT,
Avropa İttifaqı kimi təşkilatların toplantılarına, nüfuzlu sessiyalarına rəhbərlik edir.
Qəbələ rayonunu Milli Məclisdə təmsil edən deputat kimi bir məqamı da xatırlatmağı vacib sayıram. Cənab
İlham Əliyevin Rusiya kimi nəhəng dövlətlə dil taparaq həmin stansiyanın fəaliyyətinin dayandırılmasına nail
olması ümumilikdə Azərbaycan naminə verilmiş tarixi qərar idi. Bu, həm də füsunkar təbiətə malik Qəbələdə
turizmə, iqtisadi inkişafa dəstək, ən başlıcası, insanların sağlamlığına verilən yüksək dəyər idi. Cənab İlham
Əliyev Azərbaycan ərazisindən sonuncu hərbi bazanı çıxarmağı bacaran lider kimi adını çağdaş tariximizə əbədi
həkk etdi!
Son illər nüfuzlu beynəlxalq tədbirlərə evsahibliyi etmək Azərbaycan üçün adi hadisəyə çevrilib. Bu və
digər beynəlxalq tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsinin başlıca səbəbi respublikamızın dünya miqyasındakı
nüfuzu, hörmətidir. Bu ilin aprel ayında Bakıda keçirilmiş “Formula-1” yarışları Azərbaycanın turizm və idman
potensialını növbəti dəfə təsdiqləmək, 500 milyonluq qlobal auditoriyaya nümayiş etdirmək imkanı yaradıb. I
Avropa Oyunları, “Formula-1” yarışları, İslam Həmrəyliyi Oyunları kimi mötəbər tədbirlərin Bakı şəhərində
təşkili də məhz möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin və Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, Heydər
Əliyev Fondunun rəhbəri Mehriban xanım Əliyevanın Azərbaycanı dünyada tanıtmaq, haqq səsini beynəlxalq
ictimaiyyətə çatdırmaq istiqamətində apardıqları sistemli işin tərkib hissəsidir.
Biz 2018-ci ilin 11 aprel seçkilərindən sonra islahatların inqilabi xarakterli yeni mərhələsinə qədəm
qoymuşuq. Bu mərhələdə ölkənin malik olduğu resurslar bütünlüklə insan amilinin yüksəlişinə yönəldilib.
Azərbaycan insanının daha firavan, qayğısız yaşaması, həyat keyfiyyətinin yüksəlməsi istiqamətində atılan
addımlar daha da intensivləşib. Qısaca demək kifayətdir ki, son aylarda imzalanan sərəncamlarla minimum
əməkhaqqı əvvəlcə 130 manatdan, 180 manata, bir müddət əvvəl 250 manata qaldırılıb. Ümumilikdə dövlət
sektorunda işləyən 1 milyondan çox insanın, o cümlədən hərbçilərin məvaciblərinin 40-50 faizədək qaldırılması,
ilk növbədə, vətəndaşa həssas münasibətin göstəricisidir.
Dövlət başçısının müəllifi olduğu “sosial inqilab” cəmiyyətdə mənəvi ab-havanı sağlamlaşdırır. İnsanların
dövlətə, hakimiyyətə inamını daha da gücləndirir. Nəticədə cəmiyyətdə Vətənin nailiyyətləri ruhunda formalaşan,
məğrur, qürurlu, fədakar, yardımsevər, intellektual gənc nəsil yetişir. Bu günlərdə kütləvi informasiya
vasitələrində Ali Baş Komandan, Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin oğlunun hərbi xidməti şərəflə başa
vurması ilə bağlı xəbərləri qürur hissi ilə izlədim.
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Hələ bir il əvvəl Azərbaycan Prezidentinin, Ali Baş Komandanın hərbi xidmət yaşına çatmış oğlunu, Ulu
Öndərin adını yaşadan Heydər Əliyevi əsgərliyə yollaması Vətənə sevginin ali nümunəsi, parlaq örnəyi idi. O,
Vətən qarşısındakı borcunu özü kimi yüksək fiziki hazırlığa, mənəvi-psixoloji yetkinliyə malik gənclərimizin cəlb
olunduğu hərbi hissədə şərəflə yerinə yetirdi. Beləliklə, cənab İlham Əliyev və Mehriban xanım öz nümunələrində
cəmiyyət üçün necə layiqli vətəndaş tərbiyə etməyin örnəyini ortaya qoymuş oldular. Əlbəttə, möhtərəm
Prezidentimizin övladları buna qədər də gənclərimizə örnək olublar. Belə mövzulara həmişə xüsusi maraq və
həssaslıq göstərən cəmiyyət gənc Heydər Əliyevin də, bacıları Leyla və Arzu Əliyevaların da daim xoş soraqlarını
eşidib. Və ən əsası, onlar babaları Heydər Əliyevin əziz xatirəsini daim uca tutaraq onun ideyalarını yaşatmaq
naminə fədakarlıqla çalışıblar.
Bəli, biz indi tam əminliklə deyə bilərik ki, müasir Azərbaycanın inkişaf strategiyası, əslində, Heydər
Əliyev siyasətinin daha da təkmilləşdirilmiş, müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılmış mükəmməl və çevik
idarəetmə sistemidir. Ulu Öndərin banisi olduğu müstəqil Azərbaycan son 16 ildə onun layiqli davamçısının
rəhbərliyi altında gələcəyə doğru inamla irəliləyir, böyük quruculuq və inkişaf salnaməsinə imza atır. Ulu Öndər
müstəqilliyimizin banisi idisə, cənab İlham Əliyev tarixin ən qüdrətli Azərbaycanının rəhbəridir.
Azərbaycan xalqına bu gün güclü, qətiyyətli siyasi lider və onun şəxsində ölkənin davamlı tərəqqisi ilə
bağlı aydın hədəflərə malik siyasi hakimiyyət rəhbərlik edir. Hakimiyyətlə xalqın sarsılmaz birliyi müstəqil
Azərbaycanı istər hərbi-siyasi, istər iqtisadi, istərsə də total mənəvi-psixoloji həmlələrdən qoruyur, onu daha
qüdrətli, daha sarsılmaz edir. Əminəm ki, illər bir-birini əvəzlədikcə, biz Azərbaycanımızın daha sürətli
inkişafının şahidi olacaq, doğma Vətənin daha böyük uğurları ilə öyünəcək, qürur duyacağıq.
Azərbaycan.-2019.-14 iyul.-№151.-S.1,4.

273

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Azərbaycanın qlobal inkişaf strategiyasının müdrik müəllifi
Ziyafət Həbibova.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının şöbə müdiri,
siyasi elmlər doktoru, professor
Yusif Ağayev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının kafedra müdiri,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Heydər Əliyevin 1969-cu ilin iyulunda Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməsi müasir tariximizin çox mühüm
dönüş nöqtəsidir. Müstəqil yaşamaq, taleyinin sahibi olmaq, öz dövlətini qurmaq əsrlər boyu hər bir xalqın ən
ümdə arzusu, ali məqsədi olub. Bəşər tarixi bu müqəddəs amal, məqsəd uğrunda saysız-hesabsız mübarizələrin,
qanlı savaşların şahidi olub. Bəllidir ki, “müstəqillik” məfhumunun əsl məğzi, mənası bu və ya digər xalqın
suverenliyi, eyni zamanda sivilizasiyanın ona məxsus milli faktorları – dili, elmi, hakimiyyət sistemi,
iqtisadiyyatı, insani və təbii resursları, mədəniyyəti, dini və hərbi qüdrətinin köməyi ilə müstəqil inkişaf etmək
bacarığı kimi anlaşılır.
Ötən əsrin son onilliyinədək davam edən sovet hakimiyyəti illərində xalqımız dövlət müstəqilliyindən
məhrum qalmış və zaman-zaman təbii sərvətlərinin, insan potensialının zənginliyinə baxmayaraq, iqtisadi böhran,
siyasi məngənələr dönəmi yaşamışdır. Ulu öndər özü həmin dönəmi belə dəyərləndirmişdir: “Qətiyyətlə bildirmək
olar ki, 60-cı illərdə respublika iqtisadiyyatı bütövlükdə dərin və uzunmüddətli böhran mərhələsinə qədəm
qoymuşdu. Yaranmış ağır vəziyyətdən çıxış yolu tapılmalı, iqtisadiyyatın inkişafı üçün prinsipial cəhətdən yeni
konseptual yanaşma yolları işlənib hazırlanmalı, xalq təsərrüfatında köklü struktur dəyişiklikləri aparılmalı,
təsərrüfatçılıq və iqtisadi həvəsləndirmə işində təzə metodlar tətbiq edilməli idi”.
Heydər Əliyevin 50 il öncə məhz belə bir dönəmdə siyasi hakimiyyətə gəlişi ilə SSRİ-də iqtisadi inkişaf
baxımından sonuncu yerdə olan Azərbaycanı ilk yerlərə yüksəldə bildi. Azərbaycan sürətlə inkişaf etdi və Sovet
İttifaqının ən qabaqcıl ölkələrindən birinə çevrildi. Respubilikanın iqtisadiyyatı, elmi, mədəniyyəti inkişaf
etdirildi və müstəqillik üçün lazımı əsaslar yaradıldı.
Heydər Əliyevin Azərbaycanın siyasi rəhbərliyinə gəlişi Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində yeni eranın
başlanğıcı oldu. Bu dövrdə Azərbaycanın gələcəkdə müstəqil dövlət kimi sağlam dayaqlar üzərində təşəkkül
tapması, yaşaya bilməsi üçün zəruri əsaslar -- iqtisadi, mədəni-mənəvi potensial yaradıldı, müasir sosial-iqtisadi
modernləşmənin həlledici amili sayılan milli kadr problemi həllini tapdı, xalqımızın ən yeni tarixinin böyüklükiçikli bütün uğurlarının təməli qoyuldu. Heydər Əliyevin təbirincə desək, “Azərbaycanın Sovet dövründə
inkişafının ən bariz nəticəsi odur ki, həmin dövrdə yaranmış iqtisadi, elmi-texniki və mədəni potensial
respublikamızın tam müstəqil dövlət kimi fəaliyyət göstərməsi üçün möhkəm zəmin yaratmışdır”.
Heydər Əliyev Azərbaycan KP MK-nın I katibi seçiləndən sonra Azərbaycan haqqında nəinki keçmiş
İttifaqda, həmçinin dünyanın bir çox ölkələrində konkret bir fikir formalaşdı: Bura təkcə ”Neft Bakısı deyil”, öz
qədim tarixi, zəngin mədəniyyəti, yüksək intellekti olan bir respublikadır. Heydər Əliyev öz parlaq siyasi zəkası
və istedadı sayəsində yeni Azərbaycanı, onun bugünkü gerçəkliklərini yaratmış və gələcəyə aparan yolları
müəyyən edi. Məhz buna görə də Azərbaycan tarixinin 1969-cu ildən bəri yaşanan dövrü Heydər Əliyevin adı ilə
sıx bağlıdır və tariximizə Heydər Əliyev dövrü kimi həkk olmuşdur. Bu dövrün isə Azərbaycanın gələcək taleyi
baxımından başlıca məzmunu azərbaycançılıqdır. Heydər Əliyev o dövrdə mövcud olan ideologiyanın qəlibləri
çərçivəsində və bu ideologiyaya, əlbəttə, aşkarda daban-dabana zidd olmayan formada olsa belə alt qatda ona
müxalif qalaraq Azərbaycanda milli ruhun tamamən sıxışdırılmasına nəinki yol verməmiş, əksinə onu yüksəltmək
yolunda bütün imkanlardan maksimum dərəcədə istifadə etməyi bacarmışdır. Bu baxımdan, Heydər Əliyevin
respublika rəhbərliyinə gəlməsindən sonrakı dövr milli özünüdərkin, milli özünəqayıdışın başlanğıcı kimi qəbul
olunur.
Azərbaycan tarixinin “Əliyev dövrü “ adlandırılan həmin illər sovet quruluşunun inzibati-amirlik sisteminin
mahiyyətindən doğan bütün məhdudiyyətləri və çatışmazlıqları ilə bərabər respublikanın sosial, iqtisadi və
mədəni inkişafında əvvəllər görünməyən sıçrayışlarla, ən başlıcası isə xalqın mənəvi intibah, oyanış proseslərinin
dərinləşməsi, milli özünüdərkin kütləvi şəkildə oyanması ilə xarakterizə olunurdu.
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Heydər Əliyev respublikaya rəhbər seçiləndən dərhal sonra ciddi işə başladı. 1969-cu il 5 avqust plenmunu
xatırladaq. Müdrik şəxsiyyətin plenumdakı məruzəsi keçmiş SSRİ-nin tarixində gözlənilməz bir hadisəyə çevrildi.
Dövrün tələbinə uyğun ütülü sözlərin, yalançı təriflərin, şişirdilmiş uğurların əksinə olaraq, Azərbaycan KP MKnın avqust plenumundakı məruzəsində Heydər Əliyev uğurlardan daha çox respublikanın partiya və sovet
orqanlarındakı ciddi çatışmazlıqlardan söhbət açır. O, respublikadakı neqativ hallardan danışır, kadr siyasətindəki
nöqsanları, iqtisadiyyatdakı çatışmazlıqları qeyd edir, bu halların aradan qaldırılması üçün planlardan söz açır,
nöqsanları, iqtisadiyyatdakı çatışmazlıqları qeyd edir, bu halların aradan qaldırılması üçün qarşıya qoyduğu
vəzifələrdən söz açır.
Bu çıxış hamını vahiməyə salır, hətta respublikanın hüdudlarından kənarda da sensasiyaya çevrilir. Çünki
həmin vaxtadək belə açıq tənqid eşidilməmişdi. Bu çıxışdan sonra artıq xalqda gələcəyə bir inam yarandı:
respublikanın geriliyi qısa müddətdə aradan qaldırılacaq. Həqiqətən də belə oldu. Heydər Əliyev hakimiyyətə
gəldikdən sonra Azərbaycanın çiçəklənmə dövrü başlandı. Söz yox ki, sərt kommunist rejimi hər kəsi qorxuya
salmışdı və gələcəyə olan inamı tamamilə itirmişdi. O zamanlar Heydər Əliyev də rəhbər seçiləndə ictimaiyyət
bu dəyişikliyi kommunist rejimində növbəti əhəmiyyətsiz dəyişiklik adlandırdı. Amma az sonra həmin rəy
dəyişdi: “Kommunist ölkəsində görünməyən bir hadisə. Azərbaycanda Kommunist Partiyasının lideri Heydər
Əliyev rüşvətxorluqla mübarizə aparır. Kommunist lideri kommunizm ideologiyasına qarşı çıxır”.
Azərbaycanda bu müddətdə yüngül sənaye (tikinti, cihaz və neft maşınqayırma sənayesi) inkişaf etdi. O
dövrlərdə bütün yaşayış məntəqəsində – şəhələrdə, qəsəbə və kəndlərdə əhalinin mənzil-məişət şəraiti kökündən
yaxşılaşdırıldı. Hazırlanan strateji proqrama əsasən, 1970-ci illərdə bütün Azərbaycan əzəmətli tikinti meydanına
çevrildi. Bütün yaşayış məntəqələrinə elektrik enerjisi verildi, qaz kəməri, telefon çəkildi. Ümumiyyətlə, ölkənin
hər yerində müasir infrastruktur yaradıldı, yeni xidmət sahələri açıldı. Artıq Azərbaycan Sovet imperiyası
çərçivəsində öz infrastrukturuna görə digərlərini qabaqlayırdı. Amma bu, hələ son deyildi.
Heydər Əliyev Azərbaycan iqtisadiyyatını İttifaq asılılığından xilas etdi. Ümummilli lider hələ o illərdə
Azərbaycanın gələcəyini hesablayır, bugününü qururdu. O, Azərbaycanın müstəqil dövlət quruculuğuna aparan
yolunu müəyyən edirdi (Bu baxımdan, Heydər Əliyevin ölkə rəhbərliyinə gəlməsindən sonrakı dövr milli
özünüdərkin, özünəqayıdışın başlanğıcı hesab olunur). Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə Azərbaycanın hər
bir yerində nəhəng layihələr, yenidənqurma işləri həyata keçirilirdi. İstər Gəncə, Əlibayramlı (Şirvan),
Mingəçevir, Lənkəran, Salyan, Sumqayıtda, istərsə də ölkənin digər rayonlarında tikilən yeni zavodlar
iqtisadiyyatın paytaxt asılılığından çıxmasına şərait yaradırdı.
Zaman göstərdi ki, Heydər Əliyev bütün addımlarında gələcəyi hesablayan, millətin mənafeyini bütün
səlahiyyətlərdən üstün tutan fenomen şəxsiyyətdir. Bir sözlə, ulu öndər Azərbaycanın müstəqilliyinin əbədiyyətə
qədər davam etməsi üçün zamanında bir yol müəyyənləşdirdi. Heydər Əliyev hələ o zaman bu günləri görür,
doğma Azərbaycanı müstəqil yaşamaq üçün hazırlayırdı.
Azərbaycan SSRİ-nin tərkibində olduğuna görə respublika rəhbərliyinə nəinki müstəqilliyə xidmət edən,
hətta işarə vuran hər hansı hərəkəti etmək yasaq idi. SSRİ-nin bütün ideoloji maşını milli-mənəvi dəyərlərin
unudulmasına xidmət edirdi. Heydər Əliyev bir çox məqamlarda açıq mübarizədən çəkinmirdi. Onun böyük
əzmkarlığı nəticəsində 1978-ci ildə Azərbaycan SSRİ Konstitusiyasında ilk dəfə olaraq Azərbaycan dili dövlət
dili kimi öz hüquqi qüvvəsini tapdı. Bu, böyük qəhrəmanlıq idi.
Ulu öndərin müstəqil Azərbaycanın Prezidenti kimi fəaliyyətini təhlil edərkən öncə, “Əliyev fenomeninin
sirri nədədir?” -- sualını cavablandırmaq lazım gəlir. Onun, sözsüz, ən mühüm özəlliyi xalqın ehtiyaclarını
anlayan və insanların layiqli həyat yaşaması üçün məsuliyyəti üzərinə götürmüş həqiqi dövlət adamı olmasıdır.
Azərbaycan xalqının ən böyük şansı Heydər Əliyevin siyasi üfüqdə tam zamanında parlaması idi. Ölkəmiz
həyatının yeni mərhələsinə qədəm qoymaq ərəfəsindəydi. 1993-cü ilin iyununda xalqın tələbi ilə ölkədə
hakimiyyət vakuumu aradan götürülüb, Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlməsəydi, Azərbaycanın müasir durumunu
təsəvvür etmək doğrudan da çətindi. Baş qaldırmış separatçı qüvvələr, məhz onun sayəsində Azərbaycan
dövlətçiliyinə, müstəqilliyinə, ərazi bütövlüyünə qəsdlər törədən cinayətkar ünsürlər zərərsizləşdirildi, dövlət ilə
xalqın birliyi, yekdilliyi təmin edildi. Qısa müddətdə müstəqil Azərbaycan siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni
sahələrdə böyük nailiyyətlər qazandı. Respubilikamızda dövlət müstəqilliyinin bütün atributları bərqərar edildi.
1995-ci ildə müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası qəbul olundu. Heydər Əliyev ölkədə köklü islahatlara start
verdi. O, dəqiq dərk edirdi ki, bəşəriyyət tarixinin yeni mərhələsinə uyğunlaşmaq üçün ölkənin tamamilə
dəyişməsi zəruridir.
Öz mənəvi inkişafı və digər insani keyfiyyətləri sayəsində ulu öndər zamanın fövqündə dayanır və baş
verəcəkləri öncədən hesablaya bilirdi. Əslində, ulu öndərin siyasi liderlik modeli Azərbaycanın sərhədlərini
aşaraq müasir qlobal lider tipinin formalaşmasına yol açıb. Heydər Əliyev hələ illər öncə bu gün XXI əsrin
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prioriteti kimi müəyyənləşdirilən “Davamlı İnkişaf Məqsədləri”ndə yer alan hədəfləri coğrafi baxımdan kiçik
Azərbaycan miqyasında gündəmə gətirmişdi. Belə qlobal düşüncə tərzi ulu öndərin intellektual gücü və liderlik
potensialının ən bariz təzahürüdür. Və bunun sayəsində Heydər Əliyev böyük beynəlxalq nüfuza və reytinqə malik
idi. O, siyasi filosof əqli və intellektual novator cəsarətini özündə birləşdirən müasir qlobal lider idi.
Bəlli olduğu kimi, çağdaş dünyada vasitə qıtlığı yoxdur. Əksinə, maddi resursların həddən artıq olması
fonunda biz ara-sıra daha çox xroniki məqsəd və strateji düşüncə qıtlığı ilə üzləşirik. Bu boşluğu zamanında öz
yenilikçi ideyaları ilə Heydər Əliyev doldurmuşdu. Ulu öndər XXI əsrin həqiqi lideri kimi, fərqlənməyə müvəffəq
oldu. Öncə uzaqgörən strateq kimi siyasi proseslərin axarında hərəkət etməyib, onları yönləndirir və gələcəyi idarə
edirdi. Bunun sayəsində Azərbaycan postsovet məkanında strateji planlaşdırma modelini sınayan ilk dövlət oldu
və uzunmüddətli prioritetərini düzgün müəyyənləşdirirək bütün dünyanın diqqətini özündə cəmləyə bildi. Heydər
Əliyev bacarıqlı idarəçi kimi təkcə gələcəyi görməklə kifayətlənməyib, prioritet məqsədlərə çatmaq üçün əməli
tədbirlər gerçəkləşdirirdi. O, fövqəladə bacarıqları sayəsində spontan siyasi prosesləri konstruktiv dəyişikliklər
məcrasına yönəldə bilirdi. Təsadüfi deyil ki, onun adı siyasi brendə, qəbul etdiyi strateji qərarların keyfiyyət
nişanına çevrilib. Üçüncüsü, o, heç şübhəsiz cəsarətli novator idi. Onun təşəbbüslərinin diapazonu olduqca
genişdir və Heydər Əliyev yeni qlobal imkanları aşkarlayıb onlardan faydalanmaqla modernləşmənin öncülü
rolunda çıxış edirdi. Onun ideyalarının bir çoxu zamanını qabaqlayıb.
Heydər Əliyev Azərbaycandan kənarda da çoxları üçün etimadın qarantı idi. O, Qərblə də, Şərqlə də eyni
məcrada dialoq qururdu və “dürüst siyasi düha” imici qazana bilmişdi. Müdrik dövlət adamı kimi Heydər Əliyev
təhsilli nəsli ölkənin gələcəyi hesab edirdi. O, öz komandasına güclü, enerjili idarəçiləri cəlb etməkdən
çəkinmirdi. Onun ən böyük uğuru, dövlət başçısı kimi uzaqgörənliyi özünə layiqli davamçı, Azərbaycana yeni
təfəkkürə malik həqiqi lider və gələcəyi proqnozlaşdıran, yönləndirən əsl rəhbər yetişdirə bilməsindədir.
Xarizmatik şəxsiyyət olan Heydər Əliyev, həmçinin nadir inandırma qabiliyyətnə malik idi. 90-cı illərdə yüksək
qeyri-müəyyənlik və siyasi risk şəraitində Azərbaycan lideri gələcəyin aşkar obrazını yarada və bu gələcəyin
konturlarını cıza bilmişdi. O, qlobal dünya ilə ayaqlaşmaq zərurətini yaxşı dərk edirdi, ancaq Azərbaycanın
dünyaya bərabərhüquqlu üzv kimi inteqrasiyasına üstünlük verirdi. Heydər Əliyevin liderlik modeli Azərbaycana
uğurlu dövlət statusu qazanmaq və beynəlxalq siyasətin bərabərhüquqlu aktoru olmaq şansı qazandırdı.
Heydər Əliyevin yuxarıda sadalanan üstün keyfiyytləri sayəsində respubilikamızda bu gün insanların rifah
halı yaxşılaşıb, yeni-yeni sosial layihələr həyata keçirilir, paytaxtda, bölgələrdə genişmiqyaslı tikinti-abadlıq işləri
aparılır. Yeni tikilən göydələnlər, nəhəng körpülər, rahat yollar müstəqil Azərbaycanın getdikcə artan iqtisadi
qüdrətindən xəbər verir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi xalqımızın tarixi nailiyyətidir. Heç şübhəsiz, bu
nailiyyətlərin altında müstəqil dövlətimizin memarı, ulu öndər Heydər Əliyevin imzası durur. Eyni zamanda, hər
bir xalqın milli azadlığa və dövlət müstəqilliyinə qovuşması üçün üç mühüm şərt – tarixi şans, milli iradə və liderə
malik olması vacibdir. Bu baxımdan müstəqil Azərbaycanın ideya müəllifinin, liderinin dünya siyasi fikir
tarixində öz dəsti-xətti ilə seçilən ümummilli lider Heydər Əliyev olması və onun zamanında, tələb olunan şəraitdə
siyasi arenada parlaması konkret Azərbaycan gerçəkliyindən çıxış edən milli müstəqillik konsepsiyasının
həmişəyaşarlığı və həyatiliyinin qarantı oldu.
“Mənim xalqım – Azərbaycan xalqı indi azaddır. İndi müstəqil Azərbaycan var, heç kəsdən asılı olmayan,
müstəqil yaşayan dövlət vardır. Xalqımız bu müstəqillik yolunda daha böyük nailiyyətlər əldə edəcəkdir. Çünki
azad xalq həmişə öz imkanlarından istifadə edə bilər. Bütün çətinliklərin hamısı keçib gedəcəkdir, Azərbaycan
bir müstəqil dövlət kimi möhkəmlənəcəkdir, Azərbaycanın böyük iqtisadi gələcəyi göz qabağındadır.
Azərbaycanda demokratiya qələbə çalacaqdır, Azərbaycan demokratik, hüquqi dövlət kimi dünya birliyində
həmişə yaşayacaqdır” – deyən Heydər Əliyevin dövlət idarəçiliyindəki zəngin təcrübəsi və siyasi uzaqgörənliyi
müstəqillik yoluna qədəm qoymuş ölkəmizin mövqelərini möhkəmləndirdi.
Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü və əzmi sayəsində Azərbaycanda demokratik dövlət yaradılması üçün
yeni iqtisadi sistemin formalaşması, iqtisadiyyat sahəsində demokratik islahatların həyata keçirilməsi zərurəti ön
plana çəkildi. Bazar iqtisadiyyatının formalaşması üçün müvafiq hüquqi bazanın yaradılması yolunda böyük iş
aparıldı. Torpaq və aqrar islahatlar haqqında, özəlləşdirmə, sahibkarlığın inkişafı, vergi, maliyyə-bank sisteminin
yenidən qurulması, ticarətin liberallaşdırılması, inhisarçılığın aradan qaldırılması və rəqabətin inkişafını, əhalinin
sosial müdafiəsini təmin edən mühüm qanunvericilik aktları qəbul edildi. İqtisadi islahatların dərinləşməsində
həlledici rol oynayan özəlləşdirmə prosesi sürətləndirildi. Bu sahədə görülmüş ardıcıl iş sayəsində kiçik
özəlləşdirmə başa çatdırıldı, ölkədə ticarət, ictimai iaşə və bütün xidmət obyektləri, demək olar ki, artıq
sahibkarların əlində cəmləşdi. Orta və iri sənaye müəssisələrinin özəlləşdirilməsi başlandı.
Yuxarıda sadalananlar Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında göstərdiyi xidmətlərin yalnız bir
qismidir və bütün bunlar Azərbaycanın XXI əsrdəki inkişafının əsas istiqamətlərini müəyyən edir. İftixarla qeyd
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etmək lazımdır ki, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev XX əsrdə qazanılan müvəffəqiyyətlər əsasında XXI əsrin
inkişaf meyillərini də uzaqgörənliklə göstərmişdir. Onun “Azərbaycan XXI əsrin və üçüncü minilliyin ayrıcında:
yeni 2001-ci il, yeni əsr və üçüncü minillik münasibətilə Azərbaycan xalqına müraciəti”, ondan sonrakı başqa
çıxış və nitqləri keçən əsrin tarixi salnaməsi olmaqla, həm də XXI yüzilliyin siyasi və sosial-iqtisadi inkişafının
bitkin konsepsiyası və aydın proqramıdır. Heydər Əliyev həmin müraciətində deyirdi: “Sizi əmin edirəm ki,
Azərbaycan dövləti indiyə qədər olduğu kimi, bundan sonra da Azərbaycan dövlətçiliyinin, müstəqilliyinin,
Azərbaycan xalqının milli azadlığının keşiyində daim duracaq və bu müstəqilliyi cəsarətlə qoruyub saxlayacaqdır.
İnanıram ki, müstəqil Azərbaycan Respublikası XXI əsrdə həyatın bütün sahələrində geniş inkişaf edən,
çiçəklənən bir ölkə kimi böyük uğurlar qazanacaqdır”.
XXI əsrdə də Azərbaycanın inkişaf kursu Heydər Əliyevin Azərbaycanı dünyada tanıdan, onu daha aydın
sabahlara aparan, Vətənə, xalqa xidmət kursunun davamıdır. Azərbaycanı gələcəyə aparan, müasir tarixin liderləri
sırasına çıxaran inkişaf konsepsiyasında müasir dövrümüzün əsas çağırışlarından biri məhz insan inkişafı
istiqamətindədir: artıq ölkədə “bilik iqtisadiyyatına” keçidin əsası qoyulub, bunun üçün həlledici olan insan
potensialının adekvat inkişafı zamanında ön plana çəkilib.
İnnovasiyaların səmərəliliyi ölkələrin tarixi inkişafı gedişində sübuta yetirilib. Son yüzilliklərdə, xüsusilə,
Avropa dövlətləri dinamik inkişaf sərgiləyiblər. Sonradan onlara bir neçə başqa ölkə, ilk növbədə ABŞ birləşib.
Burada innovasiyalar texnologiya və idarəetmədə dəyişiklik, resursların istifadəsinin yeni istiqaməti kimi
nəzərdən keçirilib. İnnovativ siyasətin formlaşdırılması və reallaşdırılması ölkənin intellektual və elmi-texniki
potensialının qısa zaman kəsiyində və böyük səmərəliliklə istehsalata tətbiqinə imkan verən sistemin qurulmasına
əsaslanır.
Bəlli olduğu kimi, innovativ cəmiyyətin qurulması kreativ düşünə bilən, yüksək intellektual səviyyəyə
malik, problemlərin həllinə köklənmiş və generasiya etməyə hazır mütəxəssislərin formalaşdırılmasını zəruri edir.
Bu gün dünyanı heyran qoyan inkişafın Azərbaycan modelinin baş tutmasının kökündə zamanında müstəqil
dövlətimizin memarı, ulu öndər Heydər Əliyevin bu zərurəti düzgün dəyərləndirməsi durur.
Bunun nəticəsidir ki, hazırda Azərbaycanda dövlət idarəçiliyi cəmiyyət qarşısında duran dövlət vəzifələrini
yüksək səviyyədə yerinə yetirir. Lakin dövlət idarəçiliyinin kadr potensialının inkişafı istiqamətində
təkmilləşdirilməsinə ehtiyac da getdikcə artır. Çünki bu dövlətin gələcək uğur və inkişaf perspektivləri, qazanılmış
nailiyyətlərin davamlı olması ilk növbədə onu yönləndirəcək yeni idarəetmə paradiqmasına, müasir sosial
reallıqlara cavab verən kadrların yetişdirilməsinə bağlıdır. Həmin kadrlar həyatda və idarəetmədə köklü
dəyişikliklərə hazır olmalı, bir çox hallarda dəyişiklikləri qabaqlamalı, bir növ “dəyişikliklərin bələdçisi” rolunda
çıxış etməlidirlər. Bu işin həlli istiqamətində ulu öndər Heydər Əliyevin yaratdığı və Prezident İlham Əliyevin 22
sentyabr 2017-ci il tarixli fərmanına əsasən, dövlət idarəçiliyi və icra hakimiyyəti orqanları üçün müvafiq
ixtisaslar üzrə mütəxəssis hazırlığını və əlavə təhsili həyata keçirən aparıcı tədris, metodik, elm və analitik
informasiya mərkəzi olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının
qarşısında da mühüm vəzifələr durur.
Dövlət qulluqçularının təhsili prosesinin yüksək səviyyədə təşkili üçün Birinci vitse-prezident, Heydər
Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü və Heydər Əliyev Mərkəzinin dəstəyi ilə
akademiyanın nəzdində Heydər Əliyev Dövlət İdarəçiliyi Məktəbi fəaliyyətə başlayıb. Bu məktəb akademiyada
ümummilli lider Heydər Əliyevin zəngin irsinin, dövlətçilik təcrübəsinin dərindən öyrənilməsinə, bu təcrübədən
idarəetmə kadrlarının hazırlanmasında istifadə edilməsinə, regional kadrların işlərindən ayrılmadan distant
hazırlığının həyata keçirilməsinə, onlayn ölkələr və regionlararası tədbirlərin keçirilməsinə imkan yaradır. Başlıca
məqsəd ölkənin insan resurslarının, ilk növbədə idarəetmə kadrlarının rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsidir.
Burada söhbət təkcə kadrların kəmiyyəti və dəyərindən getmir, həmçinin onların ölkədə unikal, səmərəli idarəçilik
texnologiyaların tətbiqi şəraitində çalışmaq bacarığını əxz etməsinə də xüsusi əhəmiyyət verilir. Yəni, insan
resurslarının tərkibində mühüm yer tutan insan kapitalının inkişaf səviyyəsinin dövrün tələblərinə cavab verməsi
üçün tədbirlər görülməkdədir.
Bu arada bir fakta nəzər salmaq yerinə düşür: hazırda G 7 ölkələri və Azərbaycanda əhalinin orta yaş
göstəricilərinin müqayisəli təhlili ölkəmizdə insan potensialının inkişafı baxımından bizə üstün tarixi imkanlar
qazandırır. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda bu göstərici Almaniya, Böyük Britaniya, Yaponiya və Fransa
kimi dünyanın demoqrafik baxımdan “qocalmaqda” olan aparıcı dövlətlərinin göstəricisindən üstündür.
Göründüyü kimi, Azərbaycanın “innovativ sıçrayışı” üçün zəmin hazırlayacaq gənc insan potensialı var. Onların
formalaşması, həm də həyatdan dərs almaları üçün ulu öndər Heydər Əliyevin timsalında həqiqi lider və əsl rəhbər
örnəyi də var. Azərbaycanın sabahı naminə bu şansın dəyərləndirilməsi ölkənin ən yeni tarixinin, bu şanlı tarixi
yazanların daha parlaq qələbələrinə yol açacaq.
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HEYDƏR ƏLİYEV - yeni milli intibahın və müstəqil dövlətçiliyin əsasını qoymuş
tarixi şəxsiyyət
Əli HƏSƏNOV,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İctimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi,
tarix elmləri doktoru, professor
50 il əvvəl Azərbaycanın siyasi həyatında baş vermiş mühüm bir hadisə respublikada köklü
dəyişikliklərin başlanmasına təkan verdi və gələcək inkişaf perspektivlərinin müəyyənləşməsi yolunda yeni
tarixi dönüşün əsasını qoydu. 1969-cu il iyulun 14-də Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi
Komitəsinin (AKP MK) plenumunda 46 yaşlı Heydər Əliyev AKP MK-nın birinci katibi, yəni faktiki
olaraq respublikanın rəhbəri seçildi.
O vaxta qədər dövlət təhlükəsizlik orqanlarında işləmiş, 1964-cü ildən Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti
yanında Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi sədrinin müavini, 1967-ci ildən isə sədri olan general-mayor Heydər
Əliyevin bu vəzifəyə yüksəlişi respublikanın geniş ictimaiyyəti, xüsusilə ziyalı elitası tərəfindən böyük rəğbətlə
qarşılandı. Ona görə ki, təhlükəsizlik orqanlarında işlədiyi müddətdə o, vətəninə dərindən bağlı olan çox sayda
insanı saxta ittihamlarla repressiya olunmaq təhlükəsindən qorumuş, sürgün və ölümdən xilas etmiş, xalqın milli
intibahı yolunda çalışan ziyalıların təqib edilməsinə, onların cəmiyyətdən təcrid olunmasına imkan verməmişdi.
Onu da qeyd edək ki, həmin ərəfədə respublikada ciddi dəyişikliyə ehtiyac olduğunu Azərbaycan
cəmiyyətinin böyük hissəsi yaxşı başa düşürdü. Ölkədə baş verən proseslər fonunda sosial-iqtisadi inkişafın
sürətləndirilməsi və əhalinin rifah halının daha da yaxşılaşdırılması üçün yeni təşəbbüslərin irəli sürülməsi,
qətiyyətli addımların atılması zəruri idi. O dövr respublika əsas sosial-iqtisadi inkişaf göstəricilərinə görə orta
ittifaq səviyyəsindən xeyli geridə qalırdı. Məsələn, Azərbaycanda 1965-ci ildə 1940-cı illərə nisbətən ümumi
daxili məhsul 3,6, o cümlədən sənaye məhsullarının həcmi 4 dəfə artmışdı. Lakin ittifaq üzrə bu göstəricilər
müvafiq olaraq 6 və 8 dəfəyə çatırdı. Respublikanın neft sənayesi, energetika, qara metallurgiya, kimya və neft
kimyası sənayesinin iş ritmi tez-tez pozulur, bir çox sahələrin texniki-iqtisadi göstəriciləri aşağı düşürdü.
Azərbaycan milli gəlirin həcminə görə ümumittifaq səviyyəsindən 2 dəfədən çox, əsas fondlara görə 1,8, kapital
qoyuluşu üzrə 1,7, əmək məhsuldarlığına görə isə 1,5 dəfə geridə idi.
Həmin dövrdə respublikanın regionlarının sosial-iqtisadi inkişafına da kifayət qədər diqqət göstərilmirdi.
Kənd təsərrüfatında aqrotexniki qaydalara düzgün əməl olunmaması, meliorasiya və mexanikləşdirmə
tədbirlərinin görülməməsi səbəbindən həm ərzaq, həm də texniki bitkilərin məhsuldarlığı aşağı düşmüşdü. İri
sənaye və emal müəssisələrinin əksəriyyəti Bakı, Sumqayıt şəhərlərində tikilirdi ki, bu da orta və kiçik şəhərlərin
inkişafının qarşısını alır, urbanizasiya prosesinin proporsional şəkildə getməsinə əngəl olurdu.
Digər tərəfdən respublikada korrupsiya və gizli iqtisadiyyat geniş yayılmış, qanunçuluğa əməl olunmasına
və mədəni quruculuğa diqqət zəifləmiş, mənəvi-psixoloji iqlim qeyri-sağlam məcraya yönəlmişdi. Təbii ki, bu
çətin və mürəkkəb vəziyyətin aradan qaldırılması üçün analitik təfəkkürə malik, güclü və bacarıqlı təşkilatçı,
cəsarətli bir liderə ehtiyac var idi. Belə bir lider məhz Heydər Əliyev oldu.
Nəhəng quruculuq yollarında
Heydər Əliyev Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçildikdən sonra
keçirilən ilk MK plenumunda (1969-cu il avqust) həmin dövr üçün sensasiyalı sayıla biləcək məruzəsində sovet
hakimiyyəti tarixində ilk dəfə olaraq sosialist cəmiyyətində vəzifədən sui-istifadə, korrupsiya kimi neqativ
halların mövcudluğunu və onlara qarşı mübarizə aparılmasının gərəkliyini bəyan etdi. Məruzədə respublika
iqtisadiyyatında yaranmış acınacaqlı vəziyyət böyük prinsipiallıqla dərindən və hərtərəfli təhlil olundu və xalq
təsərrüfatına, mədəni quruculuğa rəhbərlikdə buraxılmış ciddi nöqsanlar və çatışmazlıqlar ictimaiyyətin diqqətinə
çatdırıldı. Yeni birinci katib bütün təşkilatları dövlət və əmək intizamını möhkəmlətməyə, respublikada mənəvipsixoloji mühiti sağlamlaşdırmağa istiqamətləndirdi. Heydər Əliyev 1969-1970-ci illərdə keçirilən Azərbaycan
KP MK-nın bütün plenumları, fəallar yığıncaqları və başqa toplantılardakı məruzə və çıxışlarında ardıcıl olaraq
təsərrüfat və mədəni quruculuq məsələlərini təhlil edir və yeni vəzifələr qarşıya qoyurdu. Məhz həmin illər
Azərbaycanın iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni-mənəvi həyatında dönüş mərhələsi oldu. Dövlət idarəçilik
sisteminin təkmilləşdirilməsi, ciddi nizam-intizamın yaradılması, kadr dəyişikliklərinin həyata keçirilməsi,
işgüzar mühitin sağlamlaşdırılması sahəsində məqsədyönlü tədbirlər qarşıya qoyulan yüksək vəzifələrin yerinə
yetirilməsinə lazımi şəraiti təmin edirdi.
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Heydər Əliyevin Azərbaycana birinci rəhbərliyi dövrü respublika həyatının bütün sahələrində, sözün həqiqi
mənasında, inqilabi sıçrayış mərhələsi kimi tarixə düşmüşdür. Əgər sovet hakimiyyətinin bütün əvvəlki 50 ilində
(1920-1970-ci illər) Azərbaycanın iqtisadiyyatına bütövlükdə 14 milyard rubl (ildə orta hesabla 280 milyon rubl)
sərmayə qoyulmuşdusa, 15 ildə (1971-1985-ci illər) bütövlükdə 36 milyard rubl (hər il orta hesabla 2,4 milyard
rubl), yəni ildə 10 dəfəyə yaxın çox vəsait sərf olunmuş, yüzlərlə yeni sənaye müəssisəsi tikilərək istifadəyə
verilmişdir. 1969-cu ildə sənaye obyektlərinin sayı 735 olmuşsa, 1982-ci ildə bu rəqəm 1048-ə çatmışdı. O dövrdə
həm Bakıda, həm də Azərbaycanın digər şəhərlərində və rayon mərkəzlərində çox sayda sənaye müəssisəsi işə
salındı. Bakı Kondisionerləri Zavodu, "Ozon” Elm-İstehsalat Birliyi, Elektron Hesablayıcı Maşınlar Zavodu,
Dərin Özüllər Zavodu, Sumqayıt Kompressor Zavodu, Üst Trikotaj Fabriki, Gəncə Əlvan Metallar Emalı Zavodu,
Naxçıvan Şüşə Qablar Zavodu, Əli Bayramlı Məişət Cihazları Zavodu və 1970-80-ci illərdə Heydər Əliyevin
əməyi sayəsində işə başlamış yüzlərlə digər sənaye obyekti hesabına Azərbaycanın ixrac potensialı kifayət qədər
yüksəlmişdi. Həmin illərdə respublikada buraxılan 350 adda sənaye və kənd təsərrüfatı məhsulu dünyanın 65
ölkəsinə göndərilirdi.
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə SSRİ hökuməti respublikada aqrar sahənin hərtərəfli və intensiv inkişafını
nəzərdə tutan bir neçə xüsusi qərar qəbul etmişdir. Sov. İKP MK və SSRİ Nazirlər Sovetinin 1970-ci illərdə
Azərbaycanda kənd təsərrüfatı istehsalının artırılması və intensivləşdirilməsi, bu sahənin daha da
ixtisaslaşdırılması, üzümçülük və şərabçılığın inkişaf etdirilməsi, irriqasiya və meliorasiya obyektlərinin tikilməsi
barədə qərarları respublikaya ümumittifaq büdcəsindən böyük miqdarda əlavə vəsaitin ayrılmasına şərait
yaradırdı. Sosial-iqtisadi inkişafa təkan verən və Azərbaycan xalqının mənafeləri baxımından böyük əhəmiyyətə
malik olan həmin qərarların və digər tədbirlərin həyata keçirilməsi sayəsində aqrar sektorda məhsul istehsalı 2
dəfədən çox artmışdı.
Həmin illərdə Azərbaycan keçmiş SSRİ-nin ən böyük üzümçülük respublikasına çevrildi. Üzüm istehsalı
1969-cu ildəki 272 min tondan 1980-ci ildə 1 milyon 481 min tona çatdırıldı, respublika şərabçılıqdan yüksək
mənfəət götürməyə başladı. Pambıqçılığın sürətlə inkişafı məhsul yığımını 1970-ci ildəki 335, 6 min tondan 1982ci ildə bir milyon tona qədər artırmağa imkan verdi. Meyvə-tərəvəz istehsalı isə 1970-ci ildəki 410 min tondan
1982-ci ildə 850 min tona yüksəldi.
1970-ci illərdə Azərbaycanda meliorasiya infrastrukturunun inkişafı sahəsində ciddi tədbirlər görüldü.
Nəticədə yeni əkin sahələri dövriyyəyə cəlb edildi, aqrar sahədə məhsuldarlıq yüksək səviyyəyə çatdı. Həmin illər
Baş Mil, Ciqar-Cibar, Abşeron, Lənkəran kanalları, Araz su qurğusu, Arpaçay, Sərsəng, Yuxarı Xanbulançay,
Sirab, Şəmkir, Köndələnçay və digər dəryaçalar tikilib istifadəyə verildi.
1969-1982-ci illər Azərbaycanda milli gəlir 2,5, əmək məhsuldarlığı 2, istehlak mallarının istehsalı isə 3
dəfə artdı. Bu illər ərzində istehsal olunmuş sənaye məhsulunun həcmi əvvəlki 50 ilin istehsal həcminə bərabər
idi.
Beləliklə, ölkənin sosial-iqtisadi həyatında sürətli tərəqqi baş verdi, Azərbaycan ümumilikdə SSRİ
miqyasında birinci üçlüyə yüksələrək özünü dolandıran və mərkəzi büdcəyə donorluq edən qabaqcıl aqrar-sənaye
respublikasına çevrildi. Bu potensial, xüsusilə də neft-qaz emalı, maşınqayırma və emal müəssisələri sonralar
müstəqilliyin çətin illərində Azərbaycan iqtisadiyyatının yenidən qurulması üçün baza rolunu oynadı.
Milli-mənəvi özünüdərkin yüksəlişi və milli ideyanın gerçəkləşməsi uğrunda
Heydər Əliyev respublikaya rəhbərlik etdiyi ilk dövrdə azərbaycançılıq məfkurəsinin möhkəmlənməsi,
milli ruhun, milli-mənəvi özünüdərkin, mədəniyyətin yüksəlişi, xalqın tarixi yaddaşının özünə qaytarılması
istiqamətində mühüm işlər görmüşdür. Keçmiş SSRİ-də, sovet və partiya həyatında hakim olan bütün normalara,
marksizm-leninizm ideologiyasının tələblərinə rəğmən Heydər Əliyev standart stereotiplərdən kənara çıxmağı,
mövcud sistemin qaydalarını formal şəkildə pozmadan yeniliklər etməyi bacarırdı. O illərdə Azərbaycan xalqı öz
dilini, ədəbiyyatını, tarixini, zəngin milli mədəniyyətinin rəngarəngliyini və çoxcəhətliliyini sanki təzədən
qavrayır və yenidən qiymətləndirirdi. Elə buna görə də Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərliyinin birinci
dövrünü milli özünüdərkin oyanmasında yeni mərhələnin başlanğıcı kimi qəbul etmək lazımdır.
Heydər Əliyev sovet dövründə öz milli-mənəvi dirçəliş konsepsiyasını əməli siyasət məcrasında
gerçəkləşdirmək üçün olduqca təsirli vasitələrdən istifadə etmişdir. Məsələn, belə səmərəli üsullardan biri kimi,
Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinin həyat və yaradıcılığının təbliğ olunmasını göstərmək olar. Ulu Öndər
onların yubileylərinin müntəzəm qeyd edilməsi, əsərlərinin nəşri, ev-muzeylərinin yaradılması kimi məsələlərə
xüsusi önəm verirdi. Bu, imkan verirdi ki, Azərbaycanın tanınmış simalarının xalqın taleyüklü problemləri,
keçmişi və gələcəyi ilə bağlı olan mühüm konseptual fikirləri üzə çıxarılsın, sistemləşdirilsin və nəticədə milli
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düşüncənin güclənməsinə, böyüməkdə olan nəslin dünyagörüşünün formalaşmasına xidmət etsin. Heydər
Əliyevin bilavasitə təşəbbüsü və iştirakı ilə Azərbaycanda və keçmiş SSRİ-nin paytaxtı Moskvada tanınmış
ədəbiyyat, incəsənət və elm xadimlərinin yubileyləri keçirilmiş, onların fəaliyyəti yüksək dövlət mükafatlarına və
fəxri adlara layiq görülmüş, abidələri ucaldılmışdır. Bəziləri elə düşünə bilər ki, həmin dövrdə bu adi və asan
məsələ idi və başqa müttəfiq respublikalarda da Moskvanın tapşırığı ilə həmin addımlar atılırdı. Əslində isə belə
deyildi. Bunun üçün respublikaya rəhbərlik edən şəxsin öz xalqının milli-mənəvi dünyasına və tarixinə dərindən
bələd olması və onu milli ideya ətrafında birləşdirmək kimi ali məqsədə xidmət etmək niyyəti, qətiyyətli fəaliyyəti
mühüm şərtdir. Heydər Əliyevi respublikanın əvvəlki rəhbərlərindən fərqləndirən və onu Ümummilli Lider
səviyyəsinə ucaldan əsas cəhət də məhz budur. Bu fikri Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinə münasibətdə daha
aydın izah edə bilərik. Məsələn, Cəfər Cabbarlı 1934-cü ildə vəfat etsə də,1980-ci ilə qədər onun Bakıda nə
abidəsi, nə də ev-muzeyi var idi. Üzeyir Hacıbəyli 1948-ci ildə, Bülbül 1962-ci ildə, Səməd Vurğun 1956-cı ildə
vəfat etmişlər. Lakin xalqımızın tanınmış hər üç mədəniyyət xadiminin ev-muzeyi yetmişinci illərdə açılmışdır.
Molla Pənah Vaqifin Şuşa şəhərindəki əzəmətli məqbərəsi də 1981-ci ildə tikilib başa çatdırılmışdır. Bakıda Cəlil
Məmmədquluzadənin, Məmməd Səid Ordubadinin, Müslüm Maqomayevin ev-muzeylərinin açılması barədə
qərarlar da 1981-82-ci illərdə qəbul edilmişdir.
Bəs nə üçün o vaxta qədər bu işlər görülməmişdi? Ulu Öndər sonralar müsahibələrinin birində bu
məsələlərdən danışarkən özünəməxsus müdrikliklə demişdi: "Əlbəttə, Azərbaycan, Bakı üçün bu, adi bir şey idi.
Sadəcə olaraq bunu düşünən yox idi”. Bəli, məhz düşünən yox idi. Başqa sözlə desək, söhbət təkcə həmin
görkəmli şəxsiyyətlərin xatirəsini əbədiləşdirməkdən getmirdi. Həm də məqsəd onların yaradıcılığı vasitəsilə
azərbaycanlıların milli şüuruna, tarixi yaddaşına və mənəvi dünyasına təsir göstərərək dövlətçilik duyğularının
sönməsinə imkan verilməməsindən ibarət idi. Məsələ bundadır ki, bu yolda bəzən çətin qərarlar da vermək lazım
gəlirdi. Ola bilər ki, yuxarıda qeyd edilən şəxsiyyətlərlə bağlı hər hansı müsbət işin görülməsi Ulu Öndərin də
qeyd etdiyi kimi "adi bir şey”, sadəcə barəsində düşünmək kifayət edəcək bir məsələ idisə, Hüseyn Cavidin qəbrini
tapıb nəşinin qalıqlarını Azərbaycana gətirmək o qədər də asan iş deyildi. Çünki həmin dövrdə repressiya
qurbanlarına münasibət kökündən dəyişməmişdi. H.Cavidin əsərləri çap olunmağa, teatrlarda göstərilməyə
başlasa da, "millətçi”, "pantürkist” damğaları hələ də üstündən tam götürülməmişdi. Ulu Öndər H.Cavidin Vətənə
gətirilməsi və dəfni ilə bağlı da olduqca müdrik addım atdı. O, sonralar xatırlayırdı: "Şairin qızı Turan xanım çox
istəyirdi ki, o, Bakıda, Fəxri xiyabanda dəfn olunsun. Mən təklif etdim ki, Cavid Naxçıvanda, anadan olduğu
yerdə dəfn edilsin. Qoy tarix aydın etsin hansı təklif daha düz olub! Fəxri xiyabanda yan-yana yatan dahilər
çoxdur, lakin Naxçıvan torpağında onun qəbri ziyarətgaha çevriləcək. Mən belə fikirləşdim ki, Cavidin qəbri
üzərində Nizaminin, Vaqifin məqbərəsi kimi məqbərə tikilsin. Bundan qabaq isə biz Naxçıvanda onun evmuzeyini açmışdıq. Zənnimcə, bu, tək xeyirxahlıq deyil, mənim öz xalqım qarşısında borcumdur. Əgər xalq o
dövrdə mənə inanmışdısa, öz taleyini mənə tapşırmışdısa, mən onun haqqında düşünməli idim”.
Ulu Öndər yaradıcı ziyalılar üçün sərbəst düşüncə və iş şəraitinin təmin olunmasına çalışırdı. O, yaxşı
başa düşürdü ki, milli özünüdərk prosesi onların fəaliyyətindən çox asılıdır. Onun köməyi ilə 1969-cu ildə
"Qobustan” almanaxı nəşr edilməyə başladı. Qədim Gəncə şəhərinin adının yaşaması üçün "Yeni Gəncə” adlı
rayon yaradıldı. Heydər Əliyev ilk dəfə "İran Azərbaycanı” əvəzinə "Cənubi Azərbaycan” siyasi-coğrafi
termininin dövriyyəyə buraxılmasına nail oldu. Cənubi Azərbaycanla birlik, həsrət hisslərinin ədəbi ifadəsinə
geniş imkanlar yaratdı. Bunun bariz nümunəsi kimi 1979-cu ildə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının Cənubi
Azərbaycan üzrə katibi postu təsis edilməsini xatırlamaq kifayətdir.
Heydər Əliyev Azərbaycana birinci dəfə rəhbərliyə başladığı ilk günlərdən xalqın tarixinə, ana dilinə
hörmət ifadə edən cəsarətli addımlar atmaqdan çəkinmirdi. 1969-cu ildə bəziləri Azərbaycan tarixini
saxtalaşdıraraq Bakı Dövlət Universitetinin açılmasını Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xidməti kimi deyil,
respublikamızda sovet hakimiyyətinin qurulmasının nəticəsi kimi qələmə verməyə çalışır, müxtəlif bəhanələr
gətirərək universitetin 50 illik yubileyini 1970-ci ildə, yəni Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulmasının
yubileyi ilə bir vaxtda qeyd etmək istəyirdilər. Lakin Heydər Əliyev buna imkan vermədi və universitetin 50
illiyini 1969-cu ildə qeyd etmək barədə qərar qəbul etdi. O, 1969-cu il noyabrın 1-də Bakı Dövlət Universitetində
keçirilən yubiley mərasimində Azərbaycan dilində nitq söylədi. Bu həmin dövr üçün görünməmiş hadisə idi. O
vaxta qədər respublikanın bütün rəhbərləri rəsmi toplantılarda yalnız rus dilində çıxış edirdilər.
Heydər Əliyev hesab edirdi ki, milli ruhun yüksəlişinə təkan verən əsas şərtlərdən biri məhz ana dilidir. O,
ana dilinin cəmiyyətin daxili institusional quruluşuna və konsolidasiyasına təsirini lazımınca qiymətləndirir,
Azərbaycan dilinin dövlət dili səviyyəsində təsbit olunması ilə yanaşı, cəmiyyət həyatının bütün sahələrində geniş
istifadə edilməsinə çalışırdı. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan tarixinə və ana dilinə aid araşdırmalar
yüksək dövlət mükafatlarına layiq görülür, tədqiqatçılar bu sahələrdə daha səylə işləməyə həvəsləndirilirdilər. Bu
281

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

bir həqiqətdir ki, Ulu Öndərin yorulmaz fəaliyyəti sayəsində Azərbaycan dilinin cəmiyyətdə dominant rolunun
təmin edilməsi milli məfkurənin formalaşmasına, milli dövlətçilik ideyasının güclənməsinə və gələcəyin müstəqil
Azərbaycanının yaradılmasına həlledici təsir göstərmişdir.
Xalqın gələcəyini düşünən lider
Ümummilli Liderin Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə diqqət ayırdığı ilk məsələlərdən biri də
təhsil və yüksəkixtisaslı kadrların yetişdirilməsi olmuşdur. 70-ci illərədək respublikadan SSRİ-nin başqa
şəhərlərinə ildə cəmisi 50 nəfər tələbə göndərilirdi, onların da əksər hissəsi qeyri-azərbaycanlılar idi. Həmin
mütəxəssislərin çox az qismi sonra Azərbaycana qayıdırdı. Heydər Əliyev bu məsələnin Mərkəzi Komitənin
nəzarətinə götürülməsi barədə tapşırıq verdi, SSRİ-nin başqa şəhərlərinin, xüsusən Moskvanın, Leninqradın ali
məktəblərinə göndərilən gənclərin sayının ilbəil artırılmasını və əksəriyyətinin azərbaycanlı olmasını
tapşırdı. Beləliklə, 1975-ci ildə SSRİ-nin müxtəlif şəhərlərinə 400 tələbə, 1978-ci ildən isə 50-dən çox şəhərin ali
məktəbinə ildə 800 nəfər tələbə göndərildi. Əslində bu, Azərbaycanın bir ali məktəbinin qəbuluna bərabər
idi.Heydər Əliyev hər il başqa şəhərlərin ali məktəblərinə yollanan gənclərlə respublikanın partiya-sovet
fəallarının görüşünü keçirir, onların qarşısında çıxış edirdi.
Həmin illər respublikanın ali və orta ixtisas təhsili şəbəkəsi də genişləndirilmiş, 5 yeni ali məktəb, onlarla
texnikum açılmışdı.
Hərbi təhsilin inkişafına da xüsusi diqqət yetirilirdi. O illərdə hazırlanmış yüksəkixtisaslı kadrlar sonralar
müstəqil Azərbaycan dövlətinin ordusunun qurulması və möhkəmləndirilməsinə öz töhfələrini verdilər. Xatırladaq
ki, 1970-1971-ci illərdə respublikanın rayonlarına hərbi komissar göndərməyə azərbaycanlı zabit tapılmırdı.
Orduda azərbaycanlı generalların, zabitlərin sayı həddindən artıq az idi. Ümummilli Lider sonralar onu həddindən
artıq qayğılandıran bu məsələ barədə deyirdi: "Çar dövründə müsəlmanlar orduya çağrılmırdılar, hətta elə bir
vaxtda rus ordusunda bizim Əliağa Şıxlinski, Mehmandarov kimi generallarımız var idi. Niyə indi başqa
millətlərin marşalı, generalları var, bizim isə yox?” Heydər Əliyev bu problemi də ardıcıl və sistemli şəkildə həll
etdi. SSRİ-nin ali hərbi məktəblərinə azərbaycanlı gənclərin çoxlu sayda göndərilməsi üçün hərbi təmayüllü
xüsusi internat məktəbi yaradıldı. Məktəbə qəbul olunanların əksəriyyəti azərbaycanlılar idi. Onlar 3 il oxuyub
orta təhsil alır, hərbi hazırlıq keçir, rus dilini mənimsəyir, sonra isə müvəffəqiyyətlə ali hərbi məktəblərə qəbul
olunurdular. Məktəbə 1937-ci ildə repressiya olunaraq güllələnmiş general Cəmşid Naxçıvanskinin adı verildi.
Heydər Əliyev hər il Mərkəzi Komitənin Büro üzvləri ilə bərabər həmin məktəbə gedir, vəziyyətlə tanış olur və
kollektiv qarşısında çıxış edərək deyirdi: "Çox sevinirdim ki, onun məzunları - azərbaycanlılar zabit olurlar, sovet
ordusunda qulluq edirlər. Əgər Azərbaycan öz suverenliyi, tam azadlığı barədə fikirləşirsə, o, ilk növbədə öz milli
ordusu, milli zabitləri barədə fikirləşməlidir. Mən bunların hamısını düşünürdüm”.
Heydər Əliyev Bakıdakı Azərbaycan SSR Ali Soveti adına Hərbi Məktəblə də bağlı vəziyyəti nəzarətə
götürdü: "Aydınlaşdırdıq ki, hər il qəbul olunan 350 nəfər kursantın ancaq 10-15 nəfərini azərbaycanlılar təşkil
edir. Xətai rayonu ərazisində Kirov adına Ali Hərbi Dəniz Donanması məktəbi var, özü də ölkədə olan Ali Dəniz
Donanması məktəbləri arasında fərqlənir. Burada xarici tələbələr də oxuyurlar. Məktəbə ildə bir, ya iki
azərbaycanlı qəbul olunurdu. Biz bu sahədə də lazımi tədbirlər gördük. Azərbaycanın ərazisində olan bu iki ali
hərbi məktəbə qəbul olunan azərbaycanlıların sayını bir neçə dəfə artırdıq. Ümumiyyətlə, 1980-81-ci illərdə hər
il ölkənin ali hərbi məktəblərinə ildə 800 nəfərdən çox gənc azərbaycanlı göndərməyə nail olduq. Tarixdə ilk dəfə
Bakı Ali Hərbi Məktəbinə rəis azərbaycanlı - general Bərşadlı təyin olundu. Xəzər Hərbi Dəniz Donanmasının
Komandanı isə azərbaycanlı admiral Qasımbəyov oldu. 1967-70-ci illərdə azərbaycanlılardan Hüseyn
Rəsulbəyov adlı bircə general-leytenant rütbəli adamımız vardı. O, Bakı hərbi hava müdafiəsi dairəsində raket
qoşunlarına komandanlıq edirdi. Sonra isə ordu sıralarında azərbaycanlı generalların sayı artdı. Tofiq
Ağahüseynov Bakı Hərbi Hava Müdafiəsi Dairəsi rəisinin birinci müavini təyin edildi. O, azərbaycanlıların
içərisində ən yüksək hərbi rütbə - general-polkovnik rütbəsini almağa layiq görüldü”.
Heydər Əliyev hərbi-vətənpərvərlik hisslərinin gücləndirilməsi, eyni zamanda azərbaycanlıların
qəhrəmanlığı və hərbi şücaətlərinin təbliği istiqamətində böyük işlər görürdü. O, İkinci Dünya müharibəsində
Azərbaycanın və xalqımızın oynadığı rolun düzgün qiymətləndirilməsinə çalışırdı. 1970-ci illərdə Heydər
Əliyevin təşəbbüsü ilə Taqanroqda 416-cı Azərbaycan diviziyasının şərəfinə möhtəşəm xatirə ansamblı,
Sevastopolda Sapun Qora ərazisində 77-ci Azərbaycan diviziyasının şərəfinə isə böyük abidə ucaldılmışdı.
Heydər Əliyev Bakı şəhərinin, Azərbaycan neftçilərinin nasizm üzərində qələbədə həlledici rol oynadığını və bu
faktın dünya miqyaslı tarixi əhəmiyyət daşıdığını SSRİ rəhbərliyi tərəfindən qəbul edilməsinə çalışmış, 1978-ci
ildə Bakının "Lenin” Ordeni ilə təltif edilməsinə nail olmuşdu.
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Qısa müddət ərzində qazanılan böyük uğurlar Sovet İttifaqı miqyasında da diqqəti cəlb etmiş və Azərbaycan
rəhbərinin şəxsiyyətinə marağı artırmışdı. Təsadüfi deyil ki, Heydər Əliyev 1976-cı ildə daha yüksək siyasi statusa
layiq görülərək SOV.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvlüyünə namizəd seçilmişdi. Bu isə onu bir sıra digər müttəfiq
respublikaların başçılarından fərqləndirirdi. Ulu Öndər sonralar bildirirdi ki, o, bu üstünlükdən öz xalqının
mənafeyi üçün səmərəli istifadə etmişdir: "SSRİ Nazirlər Sovetindəki əlliyə yaxın nazirdən hansına telefon
etsəydim, Azərbaycan üçün hər hansı mühüm işin görülməsi onlar üçün əmr sayılırdı. Bu şəraitdən Azərbaycan
üçün istifadə etdim”.
Bütün varlığı ilə doğma diyara bağlı rəhbər
1982-ci ilin sonlarında Heydər Əliyev SOV.İKP MK-nın Siyasi Büro üzvü seçildikdən və SSRİ Nazirlər
Soveti sədrinin birinci müavini təyin olunduqdan sonra da iş yükünün ağırlığına, 60-dan çox sahəyə cavabdehlik
daşımasına baxmayaraq, Azərbaycanla daim yaxından maraqlanmış, respublikanın sosial-iqtisadi, mədəni və
digər sahələrdə tərəqqisi naminə əlindən gələn köməyi əsirgəməmişdir. Heydər Əliyev Moskvada olduğu dövrdə
neft-qaz sənayesinin və digər sahələrin inkişafına diqqət yetirir, mühüm obyektlərin maliyyələşdirilməsi üçün
SSRİ Dövlət Plan Komitəsi qarşısında məsələ qaldırırdı. Nəticədə, 1985-ci ildə "Çıraq”, 1987-ci ildə "Azəri”
yatağı kəşf edildi. Təməli hələ 1978-ci ildə qoyulan Dərin Özüllər Zavodu onun köməyi sayəsində 1984-cü ildə
istismara verildi və 1986-cı ildə isə layihə gücünə çatdırıldı. Bundan əlavə, Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsini
mərkəzi nəqliyyat şəbəkəsi ilə bağlayan 160 kilometr uzunluğunda və ən çətin sahədən keçən Yevlax-Balakən
dəmir yolu Ulu Öndərin birbaşa qayğısı ilə çəkilib, 1985-ci ildə istifadəyə verildi. Həmin xəttin tikintisi zamanı
burada yeni stansiyalar, yaşayış evləri, uşaq bağçaları, məktəblər inşa edildi.
Heydər Əliyev Bakı metrosunun inkişafı istiqamətində əvvəlki illərdə başlanılan işlərin davam etdirilməsini
öz nəzarətində saxlayırdı. 1985-ci ilin dekabrında "Elmlər Akademiyası”, "İnşaatçılar”, "XI Qızıl Ordu” (indiki
"20 Yanvar”) və "Memar Əcəmi” stansiyaları istifadəyə verildi.
Su nəqliyyatı infrastrukturu da diqqətdən kənarda qalmadı. 1985-ci ildə Xəzərdə yeni bərə keçidi açıldı. Bu
bərə Azərbaycanı Qazaxıstanla birləşdirdi. Dənizə "Sovet Dağıstanı” və "Sovet Tacikistanı” gəmiləri gətirildi.
Ümumiyyətlə, həmin dövrdə Xəzər dəniz gəmiçiliyində donanmanın üçdəbiri təzələndi.
Heydər Əliyev bütün imkanlardan istifadə edərək Azərbaycan mədəniyyətinin xaricdə tanıdılmasına və
beynəlxalq mədəni əlaqələrinin yaradılmasına dəstək verirdi. Həmin dövrdə bir sıra beynəlxalq konfrans,
simpozium, dekada və yarmarkalar Bakıda keçirilirdi. Dünyanın məşhur aktyorları, rejissorlar və digər incəsənət
mütəxəssisləri Bakıya ezamiyyətə gəlir, azərbaycanlı sənətkarlarla mədəni mübadilə edirdilər. Bakıda beynəlxalq
kino həftələrinin keçirilməsi isə artıq ənənəvi xarakter almağa başlamışdı. 1983-cü ildə Azərbaycanın paytaxtında
Danimarka, 1984-cü ildə Hindistan, 1986-cı ildə Misir, Rumıniya, Çexoslovakiya, Bolqarıstan, 1987-ci ildə isə
Çin kino filmləri həftələri keçirilmişdi.
Heydər Əliyevin SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin birinci müavini təyin edilməsi onun Azərbaycan
səhiyyəsinə olan nəzarətini, diqqətini daha da artırmışdı. Ulu Öndər sonralar bu dövrü belə xatırlayırdı: "Mən
Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zaman, sonra SSRİ-nin rəhbərliyində olduğum illərdə daim səhiyyə ilə, tibb elmi
ilə yaxın olmuşam, ona qayğı göstərmişəm və hesab edirəm ki, çox işlər görmüşəm. Mənim o vaxt həm onkoloji,
həm kardioloji, həm ürək cərrahiyyəsi, həm oftalmoloji mərkəzlərin, başqalarının yaranmasında, inkişaf
etməsində çox səylərim olmuşdur”.
Ulu Öndərin bu illər ərzində doğma Vətəni, yurdu naminə gördüyü işlərin hamısını bir məqalədə əhatə
etmək, bütün məsələlərin dərin təhlilini vermək mümkün deyildir. Lakin elmi şəkildə sübut olunmuş həqiqət
ondan ibarətdir ki, Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin ilk dövründə xalqın qədim ənənələrə malik dövlət
idarəçiliyi mədəniyyəti yenidən dirçəldilmiş, milli-mədəni oyanışda böyük dönüş başlanmış və gələcəkdə
müstəqil dövlətçiliyin bərpası üçün əsaslı iqtisadi-mədəni zəmin hazırlanmışdır. Ulu Öndərin sovet dövründəki
fəaliyyətinin başlıca əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, ilk növbədə, milli özünüdərk prosesi sovet ideoloji sisteminin
buxovlarına baxmayaraq ardıcıl davam etdirilmişdir. Digər tərəfdən, həmin illərdə baş vermiş dəyişikliklərin
vüsəti, ictimai və iqtisadi sahədə aparılmış köklü islahatlar və xalqın maddi rifahının keyfiyyətcə yeni səviyyəyə
yüksəlməsi müstəqil Azərbaycanın yaranmasına aparan tarixi yolun salnaməsində ən parlaq səhifələrdir. Tam
inamla demək lazımdır ki, indiki mərhələdə Azərbaycanın dövlət suverenliyi və iqtisadi müstəqilliyi, xarici iqtisadi
əlaqələrinin müntəzəm surətdə genişlənməsi və dünya iqtisadi sistemində öz yerini getdikcə möhkəmləndirməsi
həm də 1970-80-ci illərin əvvəllərində təməli Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş potensiala
əsaslanır.
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Azərbaycan xalqı və dövləti Ulu Öndər Heydər Əliyevin zəngin irsinə böyük hörmətlə yanaşır, onu qoruyur
və ondan bəhrələnir. Bu gün Ümummilli Liderin siyasi xəttini yaradıcılıqla davam etdirən Prezident İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının müstəqil dövlətçilik tarixinə yeni şanlı səhifələr yazır.
Azərbaycan.-2019.-12 iyul.-№149.-S.1-3.
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Tarixi zərurətdən doğan xilaskarlıq missiyası
İbrahimxəlil İbrahimov,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının dövlət idarəetməsi və
menecment kafedrasının dosenti, kənd təsərrüfatı üzrə fəlsəfə doktoru
Azərbaycanın bütün İttifaq göstəricilərindən və digər respublikaların göstəricilərindən geri qalması
ciddi təşviş hissi doğurur. Bunu nə ilə izah etmək olar? Aydındır ki, hər bir sahədəki çatışmazlıqların öz xüsusi
səbəbləri vardır. Lakin təhlil göstərir ki, bir çox sahə üçün səciyyəvi olan ümumi səbəblər də az deyildir. Bu,
hər şeydən əvvəl, etibar edilən iş sahəsi üçün bəzi rəhbərlərin məsuliyyət hissini itirməsindən ibarətdir. Odur
ki, müəssisələrə rəhbərliyin səviyyəsi aşağıdır, lazımi tələbkarlıq və intizam yoxdur.
Heydər Əliyev
Ümummilli lider
Azərbaycan, tarixən, aqrar ölkə kimi tanınmışdır. Lakin ölkə səriştəsizlik və respublikanın potensial
imkanlarından düzgün istifadə edilməməsi nəticəsində əmək məhsuldarlığı və rentabellik göstəricilərinə
görə SSRİ-nin 15 müttəfiq respublikası arasında axırıncı yerlərdən birini tuturdu. Bunun nəticəsi olaraq
1966–1969-cu illərdə nəzərdə tutulduğundan 653 min ton az taxıl, 22 min ton az pambıq, 260 min ton az
tərəvəz , 17 min ton az üzüm istehsal edilmişdi. İctimai heyvandarlıqda da vəziyyət acınacaqlı idi. Kolxoz
və sovxozlarda mal-qaranın sayı ildən-ilə azalmış, məhsuldarlıq aşağı düşmüş ,məhsulun maya dəyəri isə
artmışdı. Təkcə 1968-ci ildə heyvandarlıq məhsulu satışından dəyən zərər kolxozlarda 22,7 milyon manat
olmuşdu, sovxozlar dövlətə ət, süd və yun satışına dair planları yerinə yetirməmişdi. Bir sözlə, respublikada
qeyri-neft sektorunun inkişafına subyektiv münasibət bəslənilmişdi.
Respublikanın belə bir ağır dövründə – 1969-cu il iyulun 14-də Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi
Komitəsinin (KP MK-nin) plenumu çağırıldı. Plenumda Heydər Əliyev Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi
seçildi. Həmin dövrdə ölkə rəhbərindən insanların itirilmiş ümidlərini qaytarmaq, iqtisadiyyatın bütün
sahələrində, əsasən də kənd təsərrüfatında kök salmış geriliyə son qoymaq, istehsalın inkişaf yollarını axtarmaq
tələb olunurdu.
Güclü daxili enerjiyə, yüksək təşkilatçılıq qabiliyyətinə malik Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında
respublikanın düşmüş olduğu vəziyyət qısa müddətdə dərindən təhlil edildi, daxili ehtiyyat mənbələri aşkara
çıxarıldı,onlardan düzgün istifadə üsulları müəyyənləşdirildi və cəsarətli addımlar atıldı, qəti tədbirlər həyata
keçirilməyə başlandı.
Azərbaycan KP MK-nın həmin ilin avqust ayında çağırılmış plenumunda dövlət və əmək intizamını
möhkəmləndirmək, insanların əmək fəaliyyətini gücləndirmək məqsədilə təşkilati tədbirlər görüldü, kadrların
seçilməsi, yerləşdirilməsi və tərbiyə edilməsi sahəsində konkret proqram hazırlandı.
Kənd təsərrüfatının əsasən suvarılan əkinçilik sisteminə əsaslandığı nəzərə alınaraq, irriqasiya-meliorasiya
qurğuları tikintisinin genişləndirilməsi, onun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, şoran və şorakətli torpaqların
yuyulması, əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təmin edilməsi ön plana çəkildi. Ulu öndər xalqımızın əvəzsiz sərvəti
olan torpaqdan və xüsusən əkinçiliyin qızıl fondu sayılan suvarılan torpaqlardan daha səmərəli istifadə etməyin
forma və üsullarını aşkara çıxartdı. Azərbaycanda kənd təsərrüfatının sürətlə inkişafının mümkünlüyünü sübut
etdi.
Kənd təsərrüfatının maddi-texniki təchizatını gücləndirmək, istehsal proseslərini kompleks
mexanikləşdirmək və əməyin təşkilini yaxşılaşdırmaq üçün əsaslı tədbirlər görüldü. Pambıqçılıq, üzümçülük,
meyvəçilik, çayçılıq, tütünçülük və heyvandarlıq sahələrinin daha da inkişaf etdirilməsi üçün kompleks inkişaf
proqramı hazırlandı, respublikanın ayrı-ayrı regionları üzrə əkinçiliyin və heyvandarlığın ixtisaslaşdırılmış
sahələrinin yaradılmasının əsası qoyuldu.
Aqrar sahəni böhrandan çıxarmağın əsas yolunu aqrar elmin nailiyyətlərindən istifadədə görən ulu öndər
yüksək məhsuldarlığa malik, xəstəliklərə davamlı yeni toxum sortlarının yaradılması və toxumçuluq
təsərrüfatlarının inkişaf etdirilməsi, mal-qaranın cinsinin yaxşılaşdırılması, taxılçılıq, pambıqçılıq, tərəvəzçilik,
meyvəçilik, çayçılıq sahələrində mütərəqqi texnologiyaların işlənib hazırlanması ilə əlaqədar respublika alimləri
qarşısında mühüm vəzifələr qoydu.
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Heydər Əliyev respublikanın kənd təsərrüfatında hökm sürən geriliyi və bunları doğuran səbəbləri dərindən
təhlil etdi və göstərdi ki, uzun illərdən bəri kənd təsərrüfatı üçün ayrılmış vəsaitdən düzgün istifadə edilmir,
pambıq, dənli bitkilər, çəltik və bir sıra başqa əsas kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi əsassız olaraq azaldılıb.
Heyvandarlıq başlı-başına buraxılmışdı, yem bazası zəif idi, cinsləşdirmə işləri pis təşkil edilmişdi. Suvarılan
torpaqlardan səmərəsiz istifadə edilirdi.
Avqust plenumundan sonra Heydər Əliyevin böyük təşkilatçılıq fəaliyyəti, həyata keçirdiyi qəti tədbirlər
çox keçmədən öz bəhrələrini verməyə başladı. Ulu öndərin rəhbərliyi ilə kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi
nəticəsində kənd təsərrüfatı istehsalının əsaslı yüksəlişinin təməli qoyuldu. Bütün kənd təsərrüfatı məhsullarının
istehsalına və tədarükünə dair beşillik planlar vaxtından əvvəl, artıqlaması ilə yerinə yetirildi. Beş il ərzində taxıl
və tütün təhvili üzrə 7 ilin planı, pambıq və meyvə üzrə 6 ilin planı yerinə yetirildi.
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 1969-cu ildəki 999 milyon manat əvəzinə, 1975-ci ildə 1 milyard 573
milyon manat və ya (57 faiz) çox oldu. 1970-1975-ci illərdə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı istehsalının artım
sürəti nəzərdə tutulan 30 faiz və İttifaqda orta hesabla əldə edilmiş 13 faiz əvəzinə, 34 faizə çatdı. Bu artım əsasən
keyfiyyət amilləri sayəsində məhsuldarlığın yüksəldilməsi hesabına əldə edilmişdi. Bu da təsərrüfatların
iqtisadiyyatının möhkəmlənməsinə, kolxozçuların və sovxoz fəhlələrinin real gəlirinin artmasına səbəb olurdu.
Satılan məhsuldan əldə edilən pul gəliri 1,8 dəfə artmışdı ki, bu da respublikanın iqtisadiyyatını xeyli
möhkəmləndirdi. 1969-cu ildəkinə nisbətən 1975-ci ildə kolxozçuların orta aylıq əməkhaqqı 47 faiz, sovxoz
işçilərinin orta aylıq əməkhaqqı isə 38 faiz artdı.
Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi birinci mərhələdə (1969-1982) kənd təsərrüfatının mövcud
sahələri inkişaf etdirilməklə yanaşı, təbii- iqlim potensialından daha səmərəli istifadə əsasında yeni sahələrin
formalaşdırılması tədbirləri də həyata keçirilirdi. Belə ki, 1969-cu ildə respublikada pambıq istehsalı ilə 450
təsərrüfat məşğul olurdu. İxtisaslaşdırılma aparıldıqdan sonra həmin təsərrüfatların sayı 370-ə endirildi. Nəticədə,
1965-1970-ci illərə nisbətən respublikada 1971-1975-ci illərdə dövlətə pambıq satışı 34,5 faiz artmışdı. Pambıq
toxumçuluğu ixtisaslaşdırılmış təsərrüfatlarda cəmləşdirildi, təsərrüfatların yüksək keyfiyyətli çiyidə olan tələbatı
tam təmin edildi.
Taxılçılığı təmərküzləşdirmək məqsədilə aran və dağətəyi rayonlarda payızlıq dənli bitkilərin əkin sahəsi
genişləndirildi və bu tədbirlər tezliklə müsbət nəticəsini verdi və respublikada ilk dəfə olaraq 1184 min ton taxıl
istehsal edildi və 350 min ton taxıl tədarük edildi. Toxumçuluğun ixtisaslaşdırılmasını və təmərküzləşdirilməsini
həyata keçirmək, məhsuldarlığı yüksək olan, xəstəlik və zərərvericilərə davamlı sortları çoxaltmaq və istehsalata
tətbiq etmək üçün Respublika Sort Toxumçuluq İstehsalat Birliyi yaradıldı.
Üzümçülüyü ixtisaslaşdırmaq və təmərküzləşdirmək məqsədilə kompleks tədbirlər həyata keçirildi.
Kənd təsərrüfatında elmi-texniki tərəqqinin sürətləndirilməsi, əkinçilik və heyvandarlığın mexanikləşdirmə
səviyyəsinin yüksəldilməsi və bu prosesə mütəxəssislərin və alimlərin daha fəal cəlb edilməsi həmişə ulu öndərin
diqqət mərkəzində və nəzarəti altında olmuşdur. O, kənd təsərrüfatının intensiv inkişafından, onun ayrı-ayrı
sahələrinin sənaye təməli üzərinə keçirilməsində mexanikləşdirmə, kimyalaşdırma və torpaqların meliorasiya
məsələlərinin həllinə xüsusi fikir verirdi. O vaxtlar irimiqyaslı irriqasiya kənd təsərrüfatında baş verən inqilabi
dəyişikliklərdən biri idi. 1976-1980-ci illər respublikanın bütün aqrar-sənaye kompleksinin intensiv və kənd
əməkçilərinin rifahının yüksəlməsi beşilliyinə çevrildi.
1981-ci ildə respublikanın kənd əməkçiləri bütün əvvəlki illərin rekord nailiyyətlərini daha da artırmışdılar.
İlk dəfə olaraq 1150,8 min ton taxıl, 831,2 min ton pambıq, 1 milyon 707,3 min ton üzüm, 849,5 min ton tərəvəz,
96,4 min ton bostan bitkiləri, 26 min ton yaşıl çay yarpağı ,147,1 min ton mal və quş əti, 835,9 min ton süd, 772,1
milyon ədəd yumurta və 11,3 min ton yun tədarük edilmişdi.
1981-ci ildə kənd təsərrüfatına yararlı torpağın hər 100 hektarı hesabına ümumi məhsul 1975-ci ildəkinə
nisbətən 1,6 dəfə, 1969-cu ildəkinə nisbətən isə 2,5 dəfə artmışdı.Təəssüflər olsun ki, 80-ci illərin sonlarından
başlayaraq 1990-cı illərin əvvəllərinədək aparılan səriştəsiz siyasətin nəticələri ölkəmizdə aqrar sahədən də yan
keçmədi. 1990-cı ildən başlayaraq iqtisadiyyatın bütün sahələrində olduğu kimi, aqrar bölmədə də iqtisadi
mexanizm məhsul istehsalının artırılmasına, marağın yüksəldilməsinə imkan vermədi, iqtisadi inkişafa şərait
yaradılmadı.
1991-ci il oktyabrın 18-də dövlət müstəqilliyini bərpa edərək müvafiq konstitusiya aktını qəbul edən
Azərbaycanın iki ilə yaxın müddətdə üzləşdiyi sarsıntılar, fəlakətlər nəinki müstəqilliyin itirilməsini, hətta ölkənin
mövcudluğunu faciəli sonluğa yaxınlaşdırmışdı. Şübhəsiz, müstəqilliyi qoruyub saxlamaq, möhkəmləndirmək,
dövlətin gələcək inkişafına etibarlı bünövrə hazırlamaq onu qazanmaqdan daha çətindir.
Ulu öndər belə bir ağır dövrdə xalqın çağırışına, harayına cavab verərək, 1993-cü ilin iyununda ölkənin
idarə olunmasına razılıq verdi. Tez bir zamanda ölkədə ictimai – siyasi sabitliyi, qanunçuluğu təmin etdi,
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qanunsuz silahlı dəstələr, dövlətçiliyə qarşı çıxmış, ölkəni parçalamaq iddiasına düşən separatçılar
zərərsizləşdirildi, xalq vətəndaş müharibəsi təhlükəsindən xilas oldu.
İqtisadçı alimlərimiz Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpa olunmasından sonra ölkə iqtisadiyyatının inkişaf
tarixini üç mərhələyə bölürlər: 1994-cü ilədək tənəzzül dövrü,1994-2003-cü illər sabitlik və ardıcıl inkişaf dövrü,
2003-cü ildən indiyə kimi dinamik inkişaf dövrü.
Birinci dövr üçün olduqca mürəkkəb siyasi və sosial iqtisadi vəziyyət daha aydın nəzərə çarpır. 1991-1994cü illər ərzində ölkə iqtisadiyyatında ümumi daxili məhsul (ÜDM) hər il orta hesabla 16,5 faiz azalmış, 1985-ci
ilə nisbətən sənaye istehsalının həcmi 1991-ci ildə 10 faiz, 1992-ci ildə 37 faiz, 1993-cü ildə isə 50 faiz azalmışdır.
İstehsal sahələrinin sıradan çıxması nəticəsində işsizliyin səviyyəsi artmışdır. 1991-1995-ci illərdə əhalinin pul
gəlirləri real ifadədə 3,3 dəfə, adambaşına pul gəlirləri orta hesabla 3,6 dəfə aşağı düşmüş və əhalinin əməkhaqqı
isə 5,7 dəfə azalmışdı.
Güclü istehsal və iqtisadi potensiala malik olan respublikanın kənd təsərrüfatında əsas bitkilərin əkin sahəsi,
mal-qaranın baş sayı kəskin şəkildə azalmış, istehsal tənəzzül vəziyyətinə düşmüşdü. 1990-cı ilə nisbətən 1996cı ildə respublika üzrə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 2-3 dəfə azalmışdı. Kənd təsərrüfatında yaranmış
vəziyyət emal sahəsinə də öz mənfi təsirini göstərmişdi. Dənli və dənli-paxlalıların istehsalı 1995-ci ildə 1993-cü
ilə nisbətən 19,7 faiz, pambıq 3,7 faiz, tütün 74 faiz, tərəvəz istehsalı 13 faiz, meyvə 6,4 faiz azalmışdı. Ət istehsalı
10 min ton, yumurta 128,7 milyon ədəd aşağı düşmüşdü.
Beləliklə, Heydər Əliyev strategiyasının həyata keçirilməsi nəticəsində müstəqilliyin ilk illərində baş
vermiş tənəzzülün qarşısı uğurla alındı və 1995-ci ildən azərbaycanda keçid dövrünün yeni mərhələsi – bərpa və
inkişaf dövrü başlandı.
1994-2003-cü illər ərzində ÜDM 90,1 faiz, dövlət büdcəsinin gəlirləri 3 dəfə, ölkənin valyuta ehtiyatları
85 dəfə, sənaye məhsulunun həcmi 25,2 faiz, kənd təsərrüfatı istehsalının həcmi 53,9 faiz, xarici ticarət dövriyyəsi
4 dəfə, əhalinin orta aylıq real əməkhaqqı 5,1 dəfə artdı. İnfilyasiya səviyyəsi 2-3 faizə endi, iqtisadiyyata
yönəlmiş investisiyaların ümumi həcmi 20 milyard ABŞ dolları oldu..
Prezident Heydər Əliyev müstəqil ölkənin rəhbəri kimi fəaliyyətə başlayandan sonra aqrar sahənin mövcud
problemlərini dərindən təhlil edərək, yaranmış şəraitdə sahənin böhrandan çıxarılmasının yeganə yolunu – köklü
aqrar islahatların aparılması yolunu müəyyən etdi.
Məlumdur ki, aqrar-sənaye kompleksi mürəkkəb və çoxsahəlidir. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı
müəssisələri, emal sənayesi, xidmət qurumları, torpaq fondu və s. üzrə islahatları eyni çərçivədə həyata keçirmək
qeyri-mümkündür. Buna görə aqrar-sənaye kompleksinə daxil olan istehsal, emal və xidmət sahələri üzrə ayrıayrılıqda, torpaq islahatı üçün isə başqa yanaşma tələb olunurdu.
Ulu öndər Heydər Əliyevin uzaqgörən və qətiyyətli səyləri nəticəsində birinci növbədə aqrar, sonra torpaq
islahatları aparıldı. 1995-ci ildən aqrar və torpaq islahatına başlandı. İqtisadi islahatların aparılmasının zəruriliyi
qərarı sonradan onun hüquqi bazasının yaradılmasına səbəb oldu. 1995-2004-cü illərdə aqrar islahatlarını
tənzimləyən bir çox qanun, fərman, sərəncam, qərar və digər normativ hüquqi aktlar qəbul olundu. “Aqrar
islahatların əsasları haqqında”, “Sovxoz və kolxozların islahatı haqqında” və “Torpaq islahatı haqqında” qanunlar
aqrar islahatların hüquqi bazasının əsasını təşkil etdi.
Heydər Əliyevin təşəbbüsü və bilavasitə rəhbərliyi ilə həyata keçirilən aqrar islahatlar nəticəsində sahədə
xüsusi mülkiyyətçilik prinsiplərinin və sərbəst istehsal münasibətlərinin təsbit olunmasl ilə yeni sahibkarlıq
fəaliyyətinin əsası qoyuldu. Aqrar sahədə müxtəlif təsərrüfatçılıq formalarının təşkili və müasir tələblərə uyğun
istehsal formalarının təşkili üçün imkanlar yaradıldı. Aqrar sahədə bazar münasibətinin, dövlətin aqrar siyasətinin
müasir bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə uyğunlaşdırılması, sahibkarlığın inkişaf etdirilməsinə hərtərəfli şərait
yarandı.
Kənd təsərrüfatında aparılan aqrar islahatların birinci mərhələsinin, yəni torpaq və əmlakın
özəlləşdirilməsinin başa çatması aqrar sahənin inkişafına səbəb olmuşdur. 2002-ci ildə respublikada 219,7 min
ton taxıl, 694,9 min ton kartof, 967,3 min ton tərəvəz, 380,2 min ton bostan məhsulu, 223,6 min ton ət, 1119,8
ton süd, 561,6 min ədəd yumurta, 11,8 min ton yun istehsal edilmişdir. 2003-cü il yanvarın 1-də ölkədə qara malın
sayı 2 milyon 153 min başa, davarların sayı 6 milyon 849 min başa çatmışdır.
Məhsul istehsalının artması ölkənin məhsul ixracetmə imkanlarını artırmışdır. 2002-ci ildə respublikadan
84 milyon ABŞ dolları məbləğində kənd təsərrüfatı və emal sənayesi məhsulları ixrac edilmişdir. Bu da 2001-ci
illə müqayisədə 18 milyon ABŞ dolları çoxdur. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, 2002-ci ildə
respublikaya daxil olan əsas kənd təsərrüfatı məhsullarının həcmi 2001-ci ilə nisbətən 9,1 milyon ABŞ dolları
miqdarında azalmışdır.
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Respublikamızda aqrar islahatların hüquqi bazasının yaradılması, onun təşkili və həyata keçirilməsində
Heydər Əliyev misilsiz xidmət göstərmişdir. O, bu mühüm dövlət, siyasi və iqtisadi tədbirin həm banisi, həm də
təşkilatçısı olmuşdur. Heydər Əliyev siyasəti Azərbaycanı möhkəmləndirdi və onun uğurlu dinamik inkişafının
əsasını qoydu. Görkəmli siyasi xadimin zəngin irsi çoxşaxəlidir və bu gün də son dərəcə aktualdır. Ulu öndər
müstəqil Azərbaycan dövlətini yaratmaqla yanaşı, onun işini məharətlə davam və inkişaf etdirən layiqli varis də
yetişdirmişdir.
Ümummilli liderin respublikaya rəhbərliyinin 1993-2003-cü illəri əhatə edən ikinci dövründə ölkədə
möhkəm ictimai-siyasi sabitlik, qanunçuluğun aliliyinin təmin olunması ilə müstəqilliyin möhkəmləndirilməsinin
strateji istiqamətləri müdrik uzaqgörənliklə müəyyənləşdirilərək həyata keçirildi. Azərbaycanın milli iqtisadi
inkişaf modeli formalaşdırıldı.
Dahi alman mütəfəkkiri Fridrix Nitşe yazırdı: “ Şəxsiyyətləri tarix yaratmır, şəxsiyyətlər tarixi yaradır”. Bu
həqiqət bu gün də öz aktuallığını itirməmişdir. Heydər Əliyev dühasının mənalı ömür yolunun hər anı, hər səhifəsi
bugünkü və gələcək nəsillərə nümunə olacaq canlı və unudulmaz tarixdir. Heydər Əliyevin Azərbaycana
rəhbərliyi dövründə xalqın xoşbəxtliyinin başlanğıc və dinamik inkişaf tarixi başlandı.
2003-cü ilin oktyabrında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilən İlham Əliyev ulu öndər Heydər
Əliyevin siyasi kursunu uğurla və sədaqətlə davam etdirmiş, onun rəhbərliyi ilə ictimai həyatın bütün sahələrində
son dərəcə yüksək nailiyyətlər əldə edilmişdir.
Prezident İlham Əliyev, hər şeydən əvvəl, çoxlarına nəsib olmayan nadir bir siyasi məktəbin – dahi Heydər
Əliyevin dövlət idarəçiliyi məktəbinin yetirməsidir. Bu məktəbdə o, dahi siyasətçidən məğlubedilməzlik dərsi
almış, onun siyasət dünyasının bütün incəliklərinə yiyələnmişdir. İlham Əliyev doğma xalqına xidmət etmək üçün
atası ilə birlikdə çiyin-çiyinə addımlamış, şərəfli mübarizə yolu keçmişdir. İlham Əliyev əsl vətənpərvər və qurucu
lider əzmi ilə xalq qarşısında verdiyi vədləri əməli işi ilə doğruldaraq, hər bir vətəndaşın layiqli prezidenti
olduğunu sübuta yetirdi. O, 16 illik fəaliyyəti ilə xalqın seçimini doğrultmağa qadir, qətiyyətli, peşəkar və milli
maraqlara bağlı rəhbər və xalqın sevimlisi olduğuna inam yaratdı. Bunun bariz sübutu olaraq 11 aprel 2018-ci il
prezident seçkilərində xalq bu məqamı şəxsi təcrübəsində inamla müəyyən edərək, Heydər Əliyev siyasətinin
alternativsizliyini və İlham Əliyevi dəstəkləməklə ən doğru addım atdı.
Xalq İlham Əliyevə səs verməklə, əslində, Heydər Əliyev siyasi kursunun davamına, Azərbaycanın dünya
birliyində özünə layiqli yer tutaraq söz sahibinə çevrilməsinə, ölkəmizin Qafqazdakı lider rolunun daha da
möhkəmlənməsinə, bütövlükdə, respublikamızın sürətli və davamlı inkişafının yeni mərhələyə qaldırılmasına,
xalqın xoşbəxt və firavan yaşayışının etibarlı şəkildə təmin edilməsinə dəstək verdi.
Bu gün ölkəmizin bütün sahələrini əhatə edən dinamik və tarixi nailiyyətlər cəmiyyətdə adi fəaliyyət
norması, dünyada isə unikal təcrübə kimi qəbul olunur. Prezident İlham Əliyev tərəfindən formalaşdırılmış
iqtisadi-siyasi model öz həyatiliyini, səmərəliliyini və aktuallığını son 16 ildə parlaq şəkildə nümayiş etdirmişdir.
Ulu öndərin xalqa xidmət missiyasını layiqincə və təşəbbüskarlıqla davam etdirən cənab İlham Əliyev lideri
olduğu ölkənin bütün bölgələrinin tarazlı inkişafını, qeyri-neft sektorunun, xüsusən, kənd təsərrüfatının inkişafı
prioritet istiqamət olaraq nəzarətdə saxlayır. Uğurlu iqtisadi siyasət qeyri-neft sektorunun sürətli inkişafında öz
əksini tapır. Son illərdə ölkənin ÜDM artım tempi 6 faiz, qeyri-neft sektorunun artımı isə təqribən 10 faiz
olmuşdur.
Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev ölkənin kənd təsərrüfatını ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən əldə
edilmiş rekord göstəricilərə çatdırmaq məqsədilə respublikada pambıqçılığın, üzümçülüyün, baramaçılığın,
tütünçülüyün, çayçılığın, çəltikçiliyin, fındıqçılığın inkişaf etdirilməsi haqqında bir neçə dövlət proqramını təsdiq
etmiş və onların icrasının təmin olunması üçün lazımi işlər aparılır.
Xalq qəzeti.-2019.-11 iyul.-№148.-S.6.
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Davamlı modernləşməyə və sosial rifaha xidmət edən islahatların müəllifi
Novruz Məmmədov,
Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri
Dünyada elə bir xalq tapmaq çətindir ki, hansısa taleyüklü və mürəkkəb mərhələdə onun taleyində
müstəsna rol oynamış, sabit və davamlı dövlətçilik ənənələri formalaşdırmış milli lideri olmasın. Belə
seçilmiş liderlərin mənalı və zəngin həyat səhifələrini vərəqləyərkən onların mənsub olduğu xalqların da
dövlətçilik ənənələri, tarixi, inkişaf səviyyəsi barədə aydın təsəvvür yaranır. Belə dahi şəxsiyyətlər yüksək
mənəvi dünyaları ilə, ali bəşəri və milli ideallara, ümummilli mənafelərə sidq-ürəkdən bağlılıqları ilə
milyonların qəlbində özləri üçün möhtəşəm abidə ucaldırlar.
XX əsr tariximizin parlaq siması, böyük şəxsiyyəti olan Ümummilli Lider Heydər Əliyevin siyasi obrazı
da Azərbaycan xalqının dövlətçilik şüurunun, tarixin sınağından şərəflə çıxmış unikal idarəçilik məktəbinin,
müasir ictimai-siyasi, fəlsəfi fikrin ən üstün keyfiyyətlərinin canlı mənzərəsidir. Tarixşünaslıq elmi Heydər Əliyev
şəxsiyyətini öyrəndikcə, əslində, müstəqil Azərbaycan dövlətinin tarixi keçmişini, bu gününü, ölkəmizdə həyata
keçirilən dövlət quruculuğu prosesini öyrənir.
Tarixi gerçəkliklərin müqayisəsi böyük şəxsiyyətlərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsində ən obyektiv
istinad yeridir. Bu mənada, Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi Azərbaycan istisnasız olaraq daim
problemlərin həllinə doğru irəliləyən, iqtisadi, sosial, humanitar və mədəni sahələrdə intibaha can atan, hər
addımda insan və şəxsiyyət amilini uca tutan ölkə kimi görünür. Ötən yüzillikdə cərəyan edən hadisələrin təhlili
göstərir ki, respublikanın müstəqilliyə gedən yolu 1969-cu ildən başlayaraq Ulu Öndər Heydər Əliyevin ikinci
dəfə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə həyata keçirilən məqsədyönlü siyasətlə tamamlanmışdır. Zaman və
ictimai-iqtisadi formasiya baxımından kifayət qədər fərqli olan hər iki tarixi dövrün əsas bənzər cəhətləri isə Ulu
Öndərin Azərbaycana müqayisəyəgəlməz dərəcədə böyük nailiyyətlər qazandıran fədakar xidməti, eləcə də
ölkənin inkişafında yeni impuls və tərəqqi meyillərinin geniş vüsət alması olmuşdur. Beləliklə, Ulu Öndər Heydər
Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi və tarixi şərait baxımından tamam fərqli olan dövrlər eyni missiyanın
sadəcə biri-birini tamamlayan iki mərhələsi kimi qiymətləndirilə bilər.
Gələcək müstəqilliyə etibarlı zəmin
İdarəçilik fəlsəfəsi fərqli və özünəməxsus cəhətlərlə zəngin olan Ümummilli Liderin sovet Azərbaycanına
rəhbərliyi mərhələsi ölkəni sürətli inkişaf yoluna çıxarmaqla yanaşı, milli müstəqilliyə etibarlı zəmin
formalaşdıran amillərlə də zəngin olmuşdur. Milli özünəqayıdış və özünüdərkin məhz bu dövrdə başlanğıcını
qoyan, azərbaycançılığın keçən əsrdə yazılan ən parlaq səhifələrinin müəllifi olan Ulu Öndər Heydər Əliyevin
Azərbaycana gətirdiyi ideyalar ölkə həyatını büsbütün müasirləşdirmişdir.
Tarixin axarını dəyişən ideya və prinsiplərin daşıyıcısı olan Heydər Əliyevin nadir idarəçilik keyfiyyətləri,
xarizmatik liderlik məziyyətləri, böyük vətənpərvərliyi ötən əsrin 70-ci illərindən etibarən milli ruhun hədsiz
yüksəlişinin təmin edilməsində misilsiz rol oynamışdır. Onun keçmiş sovet idarəçilik sisteminin forma və
məzmununu, bütün incəliyini dəqiqliklə bilməsi bu prosesdə maneə yaradıcı amilləri uğurla neytrallaşdırmasına,
eyni zamanda öz ideyalarını reallaşdırmaq istiqamətində mərkəzdən lazımi dəstək almasına imkan vermişdir. Bu
kontekstdə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin idarəçiliyinin digər önəmli xüsusiyyətləri Azərbaycanın bütün əsas
sahələr üzrə inkişafının yeni mərhələsinə qədəm qoyması, sözün əsl mənasında, öz intibah dövrünü yaşaması
olmuşdur. İqtisadi asılılığın aradan qaldırılmasının siyasi müstəqilliyin təməlində duran əsas amillərdən biri
olduğunu aydın görən Ulu Öndər respublikanın istehsal potensialının mühüm hissəsinin ittifaq şəbəkəsindən
ayrılaraq əsaslı şəkildə müstəqilləşdirilməsi, Azərbaycanın iqtisadi muxtariyyətinin təmin edilməsi, sənaye
potensialının güclənməsi, təhsil sferasında yeni inkişaf mərhələsinin əsasının qoyulması, xalqın uzaq gələcəyini
nəzərdə tutan milli kadr potensialının, o cümlədən nadir ixtisaslar üzrə mütəxəssis kontingentinin yaradılması
kimi möhtəşəm nailiyyətlərə imza atmışdır.
Ulu Öndər həmin dövrdə azərbaycanlıların keçmiş SSRİ-nin nüfuzlu ali təhsil ocaqlarında təhsili üçün səylə
çalışır, respublikamıza ayrılmış müsabiqədənkənar yerlərin sayının artırılmasını Moskvadan israrla tələb edir,
əksər hallarda buna nail olurdu. 1970-ci ildə respublikadan kənara oxumağa göndərilən belə tələbələrin sayı əgər
60 nəfər idisə, 1975-ci ildə onların sayı 600 nəfərə, 1978-ci ildə 800-900 nəfərə çatmışdı. Beləliklə, SSRİ-nin
müxtəlif ali təhsil müəssisələrinə göndərilənlərin sayı o zaman təxminən Azərbaycan Dövlət Universitetinə bir il
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ərzində qəbul olunanların sayına bərabər idi. Ümummilli Lider Heydər Əliyev çox sonralar - 1997-ci ildə keçmiş
SSRİ-nin müxtəlif universitetlərində ali təhsil almış məzunlarla görüşündə bununla bağlı demişdir:
“Azərbaycanda kadr hazırlığı məsələsi ilə şəxsən, bilavasitə ciddi məşğul olarkən və o cümlədən sizləri
respublikamızdan kənarda ali məktəblərə göndərərkən mütləq və mütləq Azərbaycanın gələcəyini, müstəqilliyini
düşünürdüm. O vaxt mən inanırdım: vaxt gələcək ki, bu kadrlar müstəqil Azərbaycana lazım olacaqdır. Vaxt
gələcəkdir ki, nəhayət, Azərbaycan müstəqil olacaqdır və bu kadrlar Azərbaycanın müstəqilliyini təmin
edəcəklər”.
Həmin illərdə məhz Heydər Əliyevin qətiyyəti, iradəsi və təşəbbüskarlığı ilə keçmiş SSRİ-nin bir sıra
strateji əhəmiyyətli müəssisələri məhz Azərbaycanda inşa olunmuş, bununla da respublikamızın gələcək
müstəqilliyinin iqtisadi əsası formalaşdırılmışdır. Ulu Öndər Heydər Əliyev bu məsələdə daim qətiyyətli mövqe
tutmuş, keçmiş ittifaqın rəhbərliyi qarşısında israrlı tələblərlə çıxış etmiş, prinsipiallıq göstərmişdir. Bu nöqteyinəzərdən dahi öndərin Bakı Məişət Kondisionerləri Zavodunun inşası ilə bağlı göstərdiyi əzmkarlığı xüsusi qeyd
etmək lazımdır.
Neft sənayesinin iqtisadi inkişafdakı rolunu müdrikliklə nəzərə alan Ulu Öndər Heydər Əliyev 70-ci illərdə
bu sahənin dinamik inkişafına nail olmuş, neft-kimya sənayesinin tamamilə modernləşdirilməsini təmin etmişdir.
Həmin dövrdə neft sənayesinin inkişafında tamamilə yeni mərhələ başlanmış, bu zəngin milli sərvətin
Azərbaycanın rifahına xidmət edən vasitəyə çevrilməsi prosesinin əsası qoyulmuşdur. Heydər Əliyevin müəllifliyi
ilə tərtib olunan “Azərbaycanda neftayırma sənayesinin yenidən qurulması” planı əsasında bu tipli müəssisələrin,
iri komplekslərin tikilməsi və yeni fəaliyyət prinsiplərinə keçməsi prosesi sürətlə başa çatdırılmışdır.
Milli inkişaf modelinin müəllifi
Ulu Öndər Heydər Əliyevin lider kimi böyüklüyü onun daim uzaq hədəflərə hesablanmış və milli
məqsədləri önə çəkən siyasət yürütməsi olmuşdur. Məhz ötən əsrin 70-80-ci illərində formalaşdırılmış iqtisadi
potensial 90-cı illərin sonlarına doğru dünyada cərəyan edən mürəkkəb proseslərin nəticəsi kimi istiqlaliyyət
qazanmış Azərbaycanın sonrakı mərhələdə müstəqil yaşamasını təmin etmişdir.
Müdrik xalqımızın XX əsrdə dünya siyasi arenasına bəxş etdiyi nadir şəxsiyyət kimi Ümummilli Liderlik
zirvəsinə ucalmış Heydər Əliyev bu gün həm də müstəqil respublikamızın milli inkişaf modelinin banisi kimi
ehtiramla xatırlanır. Ümummilli Lider mərkəzi planlaşdırma və bölgü prinsiplərinin hakim olduğu bir ictimaiiqtisadi formasiyadan azad bazar iqtisadiyyatına optimal keçid modelini irəli sürərək, onun həyata keçirilməsinə
çalışmışdır. İqtisadi sahədə həyata keçirilən islahatların əsasında bazar iqtisadiyyatının formalaşdırılması yolu ilə
ümumi daxili məhsul istehsalını artırmaq, qeyri-neft sektorunun sürətli inkişafını təmin etmək məqsədi
dayanmışdır.
Dövlət mülkiyyətinin xalqın mənafeyinə uyğun formada özəlləşdirilməsi sərbəst bazar rəqabəti
prinsiplərinin, xüsusi mülkiyyətçiliyin bərqərar olmasına, habelə milli iqtisadiyyatın dünya iqtisadi sisteminə
inteqrasiyasına, insanların şüurunda, həyat tərzində əsaslı dəyişikliklərin baş verməsinə səbəb olmuşdur. Ölkədə
həyata keçirilmiş özəlləşdirmə prosesi hər bir vətəndaşın iqtisadi islahatlarda şəxsi marağını təmin etmək, əhalinin
həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmaq, sağlam rəqabətə əsaslanan istehsal üçün şərait yaratmaq niyyətinə xidmət
etmişdir. İqtisadiyyatın bütün sahələrini əhatə edən özəlləşdirmə prosesi müstəqil respublikamızda bazar
iqtisadiyyatı meyarlarının sürətlə formalaşmasına, ölkənin xarici iqtisadi əlaqələrinin yüksəlməsinə, dünya
təsərrüfat sisteminə inteqrasiyasına etibarlı zəmin yaratmışdır.
Ümummilli Liderin rəhbərliyi altında həyata keçirilmiş struktur islahatları Azərbaycanda iqtisadiyyatın
bütün sahələrinin sürətli inkişafına, o cümlədən yerli və xarici investisiyalar, müasir texnologiyalar, idarəetmə
təcrübəsi cəlb etməklə, rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsal edən müəssisələrin yaradılmasına, infrastrukturun
yeniləşməsinə, yeni iş yerlərinin açılmasına imkan vermişdir. Ümummilli Lider respublika iqtisadiyyatının
keyfiyyətcə yeni mərhələsində özəl sektoru sosial-iqtisadi inkişafın başlıca təminatçısı kimi dəyərləndirmiş, güclü
sahibkarlar təbəqəsinin formalaşmasına, onların cəmiyyətdəki mövqelərinin güclənməsinə çalışmışdır.
İnvestisiyaların təşviqi üçün respublikada daha münbit şərait yaratmaq, daxili və xarici sərmayəni
stimullaşdıran səmərəli metodlardan istifadə etmək, xarici kapital qoyuluşunun başlıca istiqamətini regionların,
qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəltmək, habelə maddiləşən işgüzar fəallığı gücləndirmək üçün kompleks
tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Ümumilikdə, 1993-2003-cü illərdə ölkədə həyata keçirilən siyasət deməyə əsas verir ki, Ulu Öndər Heydər
Əliyev milli ideyanın təcəssümü olan məqsədlərin gerçəkləşməsi, ələlxüsus da müstəqillik amilinin praktik
şəkildə bərqərar olması baxımından ilk növbədə iqtisadiyyatda çoxşaxəli islahatların aparılmasını, davamlı inkişaf
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üçün bazisin formalaşmasını vacib saymışdır. Ulu Öndərin müstəqil Azərbaycana rəhbərliyi illərində milli
iqtisadiyyatda köklü islahatlar aparılmış, sosialyönümlü bazar iqtisadiyyatına keçidin ümdə prinsipləri
müəyyənləşdirilmiş, torpaq islahatı kimi çətin və ağrılı proses, habelə özəlləşdirmənin birinci mərhələsi uğurla
başa çatdırılmış, milli sahibkarlığın inkişafı üçün zəruri qanunvericilik aktları qəbul edilmiş, respublikanın dünya
təsərrüfat sisteminə inteqrasiyası sürətlənmişdir.
İslahatlarda müasirləşmə və novatorluq
Fəaliyyəti ilə zaman və məkanın fövqündə dayanan tarixin yetişdirdiyi ən böyük şəxsiyyətlərdən biri kimi
Ulu Öndər Azərbaycanın inkişafında qazandığı uğur və nailiyyətlərin davamlı olmasını təmin etmək üçün böyük
fədakarlıqlar göstərmişdir. Bunun ən bariz göstəricilərindən biri də Ulu Öndərin özündən sonra ölkəmizə
layiqincə rəhbərlik edərək qazanılan uğurların davamlılığını təmin edəcək, xalqın alternativsiz liderinə çevriləcək
davamçı - siyasi varis yetişdirməsindədir.
XX əsrin sonlarına doğru müstəqil dövlətçiliyin bərpasına nail olmuş, onu möhkəmləndirərək yeni inkişaf
magistralına çıxarmış müdrik xalqımız taleyini məhz qəlbən inandığı, etimad göstərdiyi siyasi liderə etibar
etmişdir. “Əsl siyasət - konkret, real iş görməkdən ibarətdir” deyərək fəaliyyətə başlayan cənab İlham Əliyev hələ
2003-cü ildə verdiyi vədə sadiq qalaraq ötən 15 illik fəaliyyəti ilə hər bir Azərbaycan vətəndaşının layiqli
Prezidenti olduğunu sübuta yetirmişdir.
2018-ci ilin 11 aprel seçkilərində xalqın böyük dəstəyi ilə Azərbaycana rəhbərlik kimi məsuliyyətli
missiyanı növbəti mərhələdə də üzərinə götürmüş cənab İlham Əliyev ona göstərilən etimadı fəaliyyəti ilə hər
zaman doğruldur, Azərbaycanı daha qüdrətli dövlətə çevirmək üçün əzmlə, qətiyyətlə çalışır. Təkcə onu demək
kifayətdir ki, respublikamız son prezident seçkilərindən sonra daha da güclənmiş, zənginləşmiş, hərtərəfli inkişaf
yolunda yeni uğurlara imza atmış, insan amili həyata keçirilən siyasətin ana axarında yer almışdır.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin idarəçilik ənənələrini yeni dövrün tələblərinə uyğun daha da zənginləşdirən
cənab İlham Əliyev xalqın problemlərinə, arzu və istəklərinə həssaslıqla yanaşır və bunu bütün məmurların
qarşısında zəruri tələb kimi qoyur. Fəaliyyətində xalqına güvənən, arxalanan dövlət başçısı xalqa xidmətdən
böyük şərəf duyur. “Mənim işim ondan ibarətdir ki, xalqa xidmət etməliyəm. Onu da edirəm və bundan sonra da
edəcəyəm. Bütün işlərimdə mən xalqa arxalanıram. Əgər təşəbbüslərimiz xalq tərəfindən dəstəklənməsəydi, bütün
bu işləri görmək mümkün olmazdı” deyən ölkə başçısı idarəçilikdə, fəaliyyətdə, düşüncədə yenilik və sivil
dəyərlərin tətbiqini zəruri sayır.
Dövlət başçısının gerçəkləşdirdiyi uğurlu diplomatiya son 15 ildə Azərbaycanın bölgədə və dünyada layiqli
yerini tapmasını, regional liderliyini təmin etmişdir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru, Bakı-Tbilisi-Ərzurum
qaz kəmərinin istismara verilməsi, TAP, TANAP layihələrinin reallaşdırılması, üç süni peykin orbitə buraxılması
Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sistemindəki mövqelərini daha da gücləndirmişdir. Dövlət başçısı cənab
İlham Əliyevin diplomatik səyləri nəticəsində Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi də uğurla
gerçəkləşmiş, respublikamızın Şərqlə Qərb arasında tranzit-kommunikasiya imkanları genişlənmişdir.
Xatırlatmaq yerinə düşər ki, 2018-ci il mayın 29-da “Cənub qaz dəhlizi”nin, iyunun 12-də isə onun tərkib hissəsi
olan TANAP boru kəmərinin rəsmi açılış mərasimi olmuş, bu layihələrin icrası Azərbaycanın regionda və
Avropada geoiqtisadi əhəmiyyətini artırmışdır. Eyni zamanda 2018-ci il sentyabrın 18-də 204 kilometr
uzunluğunda Ələt-Astara-İran İslam Respublikası magistral avtomobil yolunun istifadəyə verilməsi mühüm
hadisələrdən olmuşdur.
Səmərəli idarəetmə sistemi xalqın mənafeyinə cavab verən strateji əhəmiyyətli qərarların qəbulu ilə yanaşı,
konkret zamanda həyata keçirilmiş tədbirlər sistemi ilə bağlı müntəzəm olaraq ictimaiyyətin
məlumatlandırılmasını da zəruri tələb kimi önə çıxarır. Səmərəli və şəffaf idarəçiliyi hökumət qarşısında mühüm
vəzifələrdən biri kimi müəyyənləşdirmiş Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin idarəçilik konsepsiyasında
da bu mütərəqqi prinsip daim önə çəkilir. Dövlət başçısı ötən 15 ildə ayrı-ayrı məmurlara etimad meyarını məhz
onların fəaliyyətinə nəzərən müəyyənləşdirərək, ictimaiyyətin görülmüş işlər, qarşıda duran məqsədlər və həyata
keçiriləcək layihələr barədə məlumatlandırılmasını zəruri saymışdır. Bu cür hesabatlar konkret dövrdə əldə
edilmiş nailiyyətlərin qiymətləndirilməsi, qazanılmış uğurların ictimaiyyətə düzgün, obyektiv çatdırılması,
mövcud problemlər ətrafında obyektiv müzakirələrin aparılması, bu problemlərin həlli yollarının tapılması üçün
səmərəli vasitəyə çevrilmişdir.
İdarəçiliyin asanlaşdırılması və bu zaman vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsi də strateji xətt olaraq
diqqət mərkəzindədir. Prezident 2018-ci ilin avqust ayında əhalinin məşğulluğu, əmək və sosial müdafiəsi ilə
bağlı çevik və innovativ xidmətlərin göstərilməsi üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nəzdində
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Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyini (DOST) yaratmışdır. Ümumilikdə, “ASAN xidmət”, “ASAN
kommunal” və “DOST” kimi modern xidmət mərkəzlərinin yaradılması Azərbaycanda müasir idarəetmə
sisteminin mahiyyətini, fəlsəfəsini açır.
Regionların inkişafında tarazlıq təmin edilir
2003-cü ildən etibarən Azərbaycanın iqtisadi sahədə həyata keçirdiyi siyasətin uğurlarını şərtləndirən əsas
amillərdən biri də məhz inkişafın mərkəz və regionlar üzrə tarazlı xarakter daşıması, rentabelli istehsal sahələrinin
ölkənin bütün regionlarını əhatə etməsi, yerli resurslardan istifadənin səmərəliliyinin artırılması, infrastrukturun
yeniləşdirilməsi tədbirləri ilə sıx şəkildə bağlıdır. Məhz bu iqtisadi strategiya regionlarda sahibkarlığın inkişafını
sürətləndirməklə, oradakı əmək ehtiyatlarından, təbii və iqtisadi potensialdan səmərəli istifadə edilməsinə imkan
yaratmışdır.
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin 11 fevral 2004-cü il tarixli “Azərbaycan Respublikası
regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)”, 14 aprel 2009-cu il tarixli
“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” və 2014cü il 27 fevral tarixli “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramı” regionların iqtisadi inkişafında tamamilə yeni səhifə açmış, insanların kəndlərdən şəhərlərə axınının
qarşısını almış, xüsusilə də qeyri-neft sektorunun, sahibkarlığın inkişafına xüsusi təkan vermişdir.
2004-2018-ci illər ərzində reallaşdırılan regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının təhlili
göstərir ki, ötən müddətdə ölkənin makroiqtisadi göstəricilərində regionların xüsusi çəkisi əhəmiyyətli dərəcədə
yüksəlmişdir. Yerlərdə sahibkarlığın inkişafının sürətləndirilməsi, yerli istehsal və emal müəssisələrinin
fəaliyyətinin bərpası və genişləndirilməsi, iqtisadi və sosial-mədəni infrastruktur obyektlərinin yenidən qurulması,
yoxsulluğun azaldılması, yeni iş yerlərinin açılması nəticəsində əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi
istiqamətində böyük uğurlar əldə olunmuşdur.
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrasının yekunlarına həsr olunmuş konfransda bölgələrin inkişafı
üçün dördüncü dövlət proqramının da hazırlandığını diqqətə çatdırmışdır. Ötən illərdə görülən tədbirlərə rəğmən
əlavə dəyərin formalaşdırılmasında özünü göstərən fərq sayca dördüncü dövlət proqramının qəbulunu da zəruri
etmişdir. Azərbaycan Prezidentinin 2019-cu il 29 yanvar tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” qarşıdakı illərdə
bölgələrin inkişafına yeni təkan olacaqdır.
Statistik göstəricilər son 15 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafını və dayanıqlılığını bir daha təsdiq
edir: Ötən dövrdə ölkənin strateji valyuta ehtiyatları 27 dəfə artaraq 46,7 mlrd. ABŞ dollarına çatmışdır. 20042018-ci illərdə ümumi daxili məhsul (ÜDM) real ifadədə 3,2 dəfə, o cümlədən qeyri-neft sektoru 2,7 dəfə
artmışdır. Davamlı sosial-iqtisadi inkişafın təmin edilməsi məqsədilə dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait
qoyuluşu xərcləri dinamik olaraq artmış, investisiya xərcləri dövlət büdcəsində əhəmiyyətli çəkiyə malik
olmuşdur.
Görülən tədbirlərin nəticəsi olaraq bölgələrdəki rayon və şəhərlərlə paytaxt Bakı şəhərinin inkişafı
arasındakı fərq getdikcə azalır. Dövlət proqramları nəticəsində regionların tərəqqisinə 50 milyard manatdan çox
vəsaitin yatırılması inkişafdakı tarazlığı təmin etmişdir. Yalnız onu demək kifayətdir ki, 2019-cu ildə
Azərbaycanın 34 şəhər və rayonu mərkəzdən dotasiya almadan özünü maliyyələşdirir. Son 15 ildə açılmış 1,9
milyona yaxın iş yerinin 50 faizdən çoxunun məhz regionların payına düşməsi də Azərbaycan Prezidenti cənab
İlham Əliyevin regional siyasətinin uğurlarının əyani təcəssümüdür.
Son 15 ildə ölkə Prezidentinin sahibkarlığın inkişafı istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlər ardıcıllığı,
səmərəliliyi və sistemliliyi ilə diqqəti cəlb etmişdir. Hələ 2004-cü il 1 fevral tarixində Bakı Biznes Mərkəzində
yerli sahibkarlarla görüşən dövlət başçısı onları narahat edən məsələləri diqqətlə dinləmiş, sahibkarları
dəstəklədiyini, iş adamlarına gələcəkdə də lazımi köməyi göstərəcəyini bəyan etmişdir. Dövlət rəhbəri
inhisarçılıq, sahibkarlara süni maneələrin yaradılması, hüquq mühafizə orqanlarının iş adamlarının fəaliyyətinə
müdaxiləsi hallarını pisləmiş, bu münasibət konkret qərarlarla müşayiət olunmuşdur. Antiinhisar fəaliyyətinin
gücləndirilməsi, inflyasiyanın qarşısının alınması üçün əsaslı tədbirlərin görülməsi, qeydiyyat sisteminin
sadələşdirilməsi, yerlərdə regional iqtisad məhkəmələrinin yaradılması və s. kimi tədbirlər bunun əyani
təcəssümüdür.
Cənab İlham Əliyev Azərbaycanı müasir və qüdrətli dövlətə çevirmək məqsədini sadəcə deklorativ
bəyanatlarla ifadə etmir, onun konkret icra mexanizmlərinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində konkret addımlar
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atır. Dövlət başçısının son illərdə imzaladığı “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası və “Milli
iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri” kimi konseptual əhəmiyyətli sənədlər
deməyə əsas verir ki, cənab Prezident uzunmüddətli inkişaf strategiyasının dərin elmi proqnozlar əsasında işlənib
hazırlanmasına çalışır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İqtisadi İslahatlar üzrə Köməkçisi Xidmətinin, eləcə də Maliyyə
Bazarlarına Nəzarət Palatasının, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin, Maliyyə Sabitliyi və
Turizm, habelə Apelyasiya şuralarının, Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin yaradılması iqtisadi islahatların
səmərəliliyini yüksəltmişdir. Dövlət başçısının siyasi iradəsilə həyata keçirilən sistemli islahatlar - imzalanan
fərman və sərəncamlar respublikamızın postneft dövrünə uyğunlaşdırılması, sahibkarların hərtərəfli
dəstəklənməsi yolu ilə qeyri-neft sektorunun inkişafının sürətləndirilməsi məqsədini önə çəkir. Bu baxımdan 3
fevral 2016-cı il tarixli “Azərbaycan Respublikasının mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarında Apelyasiya
Şuralarının yaradılması haqqında”, 20 aprel 2016-cı il tarixli “İnvestisiyanın həyata keçirildiyi iqtisadi fəaliyyət
sahələri, investisiya layihəsinin həcmi ilə bağlı minimal məbləğ və həyata keçiriləcəyi inzibati ərazi vahidləri”nin
təsdiq edilməsi haqqında, 19 may 2016-cı il tarixli “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi prosesinin
təkmilləşdirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” və “Bəzi tikinti obyektlərinin istismarına icazə
verilməsinin sadələşdirilməsi haqqında” fərmanları, habelə 2016-cı il 21 may tarixli fərmanla təsdiq edilmiş
“Malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhədindən keçirilməsi üçün "Yaşıl dəhliz” və digər buraxılış
sistemlərindən istifadə Qaydaları”, 21 aprel 2016-cı il tarixli “Azərbaycan Respublikasında “Sahibkarlar
Günü”nün təsis edilməsi haqqında” və digər sənədlər ölkədə sahibkarlığın inkişafına ciddi təkan vermiş,
ölkəmizin qlobal böhran meyillərinə çevik müqavimətini təmin etmişdir.
İnsan amili daim prioritetdir
Nazirlər Kabinetinin 2019-cu ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran
vəzifələrin müzakirəsinə həsr olunmuş iclası respublikamızın dinamik inkişaf yolunda olduğunu bir daha
təsdiqləmişdir. İclasda səslənən statistik rəqəmlər dövlət başçısının rəhbərliyi ilə həyata keçirilən islahatların
səmərəliliyini və insan amilinin yüksəlişinə xidmət etdiyini bir daha təsdiqləyir. Hesabat dövründə dövlət
büdcəsinə vergi və gömrük orqanlarının xəttilə 200 milyon manatdan artıq əlavə vəsait toplanmış, ümumi daxili
məhsul 3 faiz, sənaye istehsalı 4,4 faiz, qeyri-neft sektorunda sənaye istehsalı 15,6 faiz artmışdır. Hesabat
dövründə kənd təsərrüfatının 3,6 faiz, əhalinin gəlirlərinin 5,5 faiz artması, inflyasiyanın aşağı həddə - 2,1 faiz
civarında olması, ölkə iqtisadiyyatına 2,8 milyard dollar sərmayənin qoyulması inkişafdakı pozitiv dinamikanın
əyani göstəriciləri kimi qeyd olunmalıdır.
Azərbaycanda sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı aparılan siyasət, görülmüş işlər nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən də yüksək qiymət alır. Dünya Bankının “Doing Business” hesabatında Azərbaycan
Respublikası 2016-cı ildəki 63-cü yerdən 2019-cu ildə 25-ci yerə yüksəlməyə nail olmuşdur. Davos İqtisadi
Forumunun hesabatına əsasən Azərbaycan iqtisadiyyatı 2018-ci ildə rəqabət qabiliyyətinə görə 138 ölkə arasında
35-ci yerdədir və ardıcıl olaraq 8 ildir ki, MDB ölkələri arasında birincidir. Forumun “İnklüziv İnkişaf İndeksi
2018” hesabatında Azərbaycan ən yaxşı inkişaf etməkdə olan ölkələr sırasında üçüncü, MDB məkanında isə
birinci yerdə qərarlaşmışdır. BMT İnkişaf Proqramının insan inkişafı indeksinə görə Azərbaycan “orta insan
inkişafı” qrupu ölkələrini tərk edərək, “yüksək insan inkişafı” ölkələri kateqoriyasına daxil olmuşdur.
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin son 15 ildə yürütdüyü sosialyönümlü siyasətin məqsədi təkcə
sosial bərabərsizliyi aradan götürmək olmayıb, həm də onu tarazlaşdırmaq, vətəndaşların maddi vəziyyətindəki
fərqliliyi aradan qaldırmaq, kəskin təbəqələşməyə yol verməmək, cəmiyyətin bütün üzvlərinin layiqli həyat
səviyyəsini təmin etməkdən ibarətdir. Dövlət başçısı tərəfindən son 10 ildə imzalanmış sərəncamlar sosial təminat
və yoxsulluğun səviyyəsinin aşağı salınması baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Buna misal olaraq
“Əhalinin təbii qazdan istifadəsi üzrə yaranmış borclarının silinməsi tədbirləri barədə” 29 dekabr 2009-cu il tarixli
fərmanı xatırlatmaq mümkündür. Fərmana əsasən, əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi və istehlak
edilmiş təbii qazın dəyərinin ödənilməsində yaranmış vəziyyətin tənzimlənməsi məqsədilə vətəndaşların 1
oktyabr 2009-cu il tarixinə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin “Azəriqaz” İstehsalat Birliyinə
yaranmış 327 milyon manat məbləğində borcları silinmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 1 aprel tarixli fərmanı ilə əhalinin “Azərsu” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinə olan 294,2 milyon manat borcunun dövlət büdcəsi hesabına silinməsi də dövlətin
sosialyönümlü siyasətinin növbəti təcəssümü olmuşdur. 2012-ci ilin iyun ayının 1-dən vətəndaşların SSRİ
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dövründən əmanət bankında qalmış əmanətlərinin indeksasiya olunaraq qaytarılması da respublikamızın
sosialyönümlü iqtisadi siyasətinin mahiyyətindən irəli gəlmişdir.
Bu və digər faktlar göstərir ki, ölkədə bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin cəmiyyətdə möhkəm dayaqlar
tapması, iqtisadiyyatın liberallaşdırılması sosial himayəyə ehtiyacı olan vətəndaşların maraqları ilə qətiyyən
ziddiyyətə girmir. Əksinə, əldə edilən dividendlər insanların sosial problemlərinin həllinə, vətəndaşların həyat
səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilir. 2018-ci ilin 11 aprel seçkilərindən sonra sosialyönümlü islahatlarda
keyfiyyətcə yeni mərhələnin başlanması, xüsusən də bu ilin əvvəlindən başlayaraq əhalinin aztəminatlı və
imtiyazlı təbəqələrinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə xidmət edən kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi
Azərbaycanın “sosial dövlət” konsepsiyasına sadiqliyinin bariz göstəricisidir.
Yürüdülən uğurlu iqtisadi siyasət - çevik və şəffaf vergi-gömrük islahatları nəticəsində son aylarda
ölkəmizin maliyyə imkanlarının daha da artması ilə paralel dövlət başçısı uğurlu sosial islahatlar paketinin
reallaşdırılmasını təmin etmişdir. Təkcə onu demək lazımdır ki, bu prosesin əyani təzahürü olaraq icbari tibbi
sığorta sisteminin tətbiqi təmin edilmiş, bu sistemin 2020-ci ildən bütün ölkədə tətbiqi nəzərdə tutulmuşdur. Daha
sonra, İşsizlikdən Sığorta Fondunun yaradılması, məşğulluq strategiyasının qəbulu, ünvanlı sosial yardımın əhatə
dairəsinin genişləndirilməsi, özünüməşğulluq proqramlarının təmin edilməsi sosial islahatların mühüm tərkib
hissəsidir.
Qısaca demək kifayətdir ki, son aylarda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün müdafiəsi zamanı şəhid olmuş
insanların ailələrinə 11 min manat məbləğində birdəfəlik ödəniş edilmiş, minimum əməkhaqqı, sosial müavinət,
pensiya və tələbə təqaüdləri artırılmış, zəlzələdən ciddi zərər çəkmiş vətəndaşlar üçün evlərin inşasına başlanılmış,
devalvasiya nəticəsində banklara borcu yaranmış vətəndaşların borcları müəyyən şərtlər çərçivəsində
kompensasiya edilmiş, yanğından zərər çəkmiş sahibkarlara kompensasiya ödənilmiş, mavi yanacağa görə
nəzərdə tutulmuş limit artırılmışdır. Bu və digər sosialyönümlü addımlar, şübhəsiz, vətəndaşlar tərəfindən də
rəğbətlə qarşılanır.
İslahatların hazırkı mərhələsində mütərəqqi meyarlara söykənən çevik idarəetmə modelinin
formalaşdırılması Azərbaycan üçün də kifayət qədər aktualdır. Son illərdə həyata keçirilən kadr islahatlarının əsas
məqsədini əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması, neftdən asılı olmayan dayanıqlı inkişaf strategiyasının
formalaşdırılması ilə yanaşı, ümumilikdə, dövlət idarəçilik fəlsəfəsinin dəyişdirilməsi təşkil edir. Cənab İlham
Əliyev, ilk növbədə, vətəndaşların mənafeyini düşünərək dövlət idarəetməsi ilə bağlı bu və digər qərarlar qəbul
edir, struktur islahatları həyata keçirir. Dövlət başçısının 2019-cu il 14 yanvar tarixli “Azərbaycan
Respublikasında dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” fərmanı idarəetmə
sistemində çevikliyin və səmərəliliyin təmin olunması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Qlobal planda cərəyan edən mürəkkəb siyasi, iqtisadi və humanitar proseslər müasir islahatçı baxışın
tətbiqini aktuallaşdırdığından dövlət başçısı hökumətin bu çağırışlara hazır olmasını da son dərəcə vacib sayır.
2017-ci il 21 fevral tarixdə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESKO və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri
Mehriban xanım Əliyevanın Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti vəzifəsinə təyin olunması, bu mənada postneft
dövründə Azərbaycanda həyata keçirilən çoxşaxəli islahatların davamlılığını və dövlət idarəçiliyinin
səmərəliliyini yüksəltmək məqsədinə xidmət etmişdir.
Mehriban xanım Əliyevanın Birinci vitse-prezident kimi uğurlu fəaliyyəti bu prosesin sürətlənməsini təmin
etmiş, idarəçiliyə yeni nəfəs gətirmişdir. Cəmiyyətdə mütləq çoxluğun qənaəti bundan ibarətdir ki, Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti kimi vətənpərvər fəaliyyəti, humanizmə, mərhəmətə, nəcibliyə söykənən layihələri ilə böyük
nüfuz qazanmış və yüksək idarəçilik keyfiyyətlərini təsdiqləmiş Mehriban xanım Əliyeva üzərinə götürdüyü
məsuliyyətli missiya ilə ölkə başçısının və xalqın etimadını inamla doğruldur.
2018-ci ilin 11 aprel seçkilərinin nəticəsi olaraq Azərbaycan cəmiyyəti uzun illərin sərt sınaqlarından üzüağ
çıxaraq yüksək etimad qazanmış Heydər Əliyev siyasətinin davamlılığının təmini, hər bir fərdin mənafeyinə
hesablanmış siyasi, hüquqi, sosial-iqtisadi islahatların ardıcıl şəkildə davam etdirilməsi naminə ciddi siyasi iradə
ortaya qoymuşdur.
Cəmiyyətdə mütləq çoxluğun alternativsiz milli lider olaraq qəbul etdiyi cənab İlham Əliyev
Azərbaycanın perspektiv inkişafı üçün qarşıda duran strateji hədəfləri inamla gerçəkləşdirmək, ölkəmizi yaxın
illərdə ən müasir və inkişaf etmiş dövlətə çevirmək istiqamətində əzmlə, yorulmadan, qətiyyətlə çalışır.
Azərbaycan.-2019.-11 iyul.-№148.-S.1,3.
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Tarix yaradan və tarixi yaşadan lider
Süleyman İsmayılov,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş
şöbəsinin müdiri, YAP Siyasi Şurasının üzvü
Azərbaycan xalqı zaman-zaman bir-birindən çətin və ağır sınaqlardan çıxmış, tarixin sərt dönüşlərində ona
yol göstərən, millətin varlığını qoruyub saxlayan, liderlik və xilaskarlıq missiyasını üzərinə götürən, bu missiyanı
ömrünün sonunadək şərəflə doğruldan görkəmli şəxsiyyətlərin fədakarlığı, onların Vətənə, xalqa sonsuz
məhəbbəti sayəsində varlığını qorumuş, öz müstəqilliyini bərpa edə və möhkəmləndirə bilmişdir.
Son 100 ildə isə tariximizin ən mürəkkəb, ən keşməkeşli, çətin, eyni zamanda ən şərəfli səhifələri yazılmış
və xalqımız müstəqil, güclü, qüdrətli, müasir və demokratik dövlətini qurmağa nail olmuşdur.
Bu dövlətin qurulmasında, yaranmasında, onun iqtisadi, siyasi, ideoloji əsaslarının formalaşmasında,
Azərbaycan xalqının mütəşəkkil və güclü bir millət kimi təşəkkül tapmasında Ulu Öndər Heydər Əliyevin
müstəsna xidmətləri danılmazdır və onun rolu əvəzsizdir.
Azərbaycan xalqının böyük oğlu, uzaqgörən və müdrik dövlət xadimi Heydər Əliyevin tariximizdə
qoyduğu izlər əbədidir və Azərbaycan durduqca bu izlər də əbədi olacaq, Heydər Əliyevin adı onun qurduğu bu
dövlətlə birlikdə çəkiləcəkdir. 2019-cu il iyulun 14-də Azərbaycan tarixində Heydər Əliyevlə başlanan yeni
səhifənin açılmasının 50 ili tamam olur. Yarıməsrlik bir dövrü əhatə edən bu tarixdə baş verən hadisələr o qədər
sürətlə cərəyan etmiş, məzmunca o qədər zəngin olmuşdur ki, bunların göstərilən zaman çərçivəsində baş
verdiyinə inanmaq olmur. Bu dövrün isə ən mühüm hadisələri, ən çətin və qürurverici anları, ən böyük sınaqları,
uğurları və qələbələri zəmanəsinin görkəmli siyasi xadimi, Azərbaycan xalqının fəxri və qüruru olan Ulu Öndər
Heydər Əliyevin və onun yolunu, ideyalarını ardıcıl davam etdirən, reallaşdıran Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Azərbaycanın canlı tarixi olan Heydər Əliyevin son dərəcə mürəkkəb, çətin və ibrətamiz ömür salnaməsini
başdan-başa Vətənə, xalqa həsr olunmuş bir ömür adlandırmaq olar. Bu ömrün hər səhifəsi zəngin bir dastandır
və onu oxumaq, öyrənmək üçün heç olmasa Heydər Əliyev ömrünün izinə düşüb getməli, bu səhifələri diqqətlə
izləməlisən. Bu bir həqiqətdir ki, Ulu Öndərin həyat tarixçəsi, gördüyü misilsiz işlər haqqında çox yazılsa da, bu
fenomenal şəxsiyyətin irsinin tam öyrənildiyini hələ demək olmaz və bu irsin müasir zaman prizmasından bir
daha təhlil edilərək indiki nəsillərə daha dərindən çatdırılması vacibdir. Çünki Heydər Əliyev XX əsrdə
Azərbaycan xalqının yetirdiyi ən güclü şəxsiyyətlərdəndir və onun həyat tarixçəsi Azərbaycanın XX əsr tarixinin
ən şanlı səhifələrindən biridir. Heydər Əliyev 1999-cu il martın 27-də etdiyi bir çıxışında deyirdi: “Ölkəmizin XX
əsrdəki tarixini doğru-düzgün əks etdirmək, yazmaq üçün mütləq tədqiqatlar, tarixi araşdırmalar aparılmalıdır və
obyektiv, ədalətli əsərlər yazılmalıdır”. Son illərdə bu boşluğun doldurulması üçün müəyyən işlər görülsə də,
azdır.
50 il bundan əvvəl baş verən hadisələrə nəzər salarkən bir daha aydın olur ki, o zaman 6 milyonadək əhalisi
olan, 30-cu illərin repressiyasını, sonra Böyük Vətən müharibəsinin ağır zərbələrini görmüş, böyük təbii
ehtiyatları, o cümlədən nefti, habelə 600 min vətəndaşını qurban verməklə faşizm üzərində qələbə qazanılmasında
misilsiz xidmətlər göstərmiş, əvəzində mərkəzi hakimiyyətdən, demək olar, heç nə almamış, sırf aqrar respublika
kimi xammal mənbəyinə çevrilmiş, müasir sənaye sahələrindən məhrum edilmiş bir respublika idi. 1969-cu ildə
belə bir respublikanın idarə olunmasını öz üzərinə götürmək hədsiz məsuliyyət tələb edirdi. Bu yükün altına
girməyə hər insan cəsarət edə bilməzdi. Ancaq görünür, tale Azərbaycan xalqının üzünə elə o zaman gülmüş,
bununla Vətənimizin, xalqımızın taleyində yeni era başlanmışdı.
Bütün iqtisadi göstəriciləri ilə keçmiş Sovetlər İttifaqında axırıncı yerlərdən birini tutan, verdiyi külli
miqdarda neft məhsullarının, eləcə də kənd təsərrüfatı məhsullarının müqabilində ittifaq büdcəsindən cüzi vəsait
alan Azərbaycanın iqtisadi vəziyyəti və xalqın güzəranı o qədər də ürək açan deyildi. Belə bir çətin məqamda
ölkəyə rəhbərliyi öz üzərinə götürən Heydər Əliyevin, görünür, alın yazısı idi ki, xalqın xilaskarı olsun və bu
missiyanı bir də 1993-cü ildə təkrarlasın, Azərbaycanın bir dövlət kimi məhv olmaq təhlükəsi qarşısında qaldığı
zaman onu xilas etsin. Əlbəttə, zaman keçdikcə bunlar haqqında daha ətraflı danışılacaq və tarixin Ulu Öndərlə
bağlı hər bir anı hörmətlə xatırlanacaqdır.
Ötən əsrin 70-80-ci illərini görən, yaşayan və şahidi olan nəslin insanları o dövrdə Azərbaycanda baş verən
inqilabi dəyişiklikləri, Sovetlər İttifaqı üçün gözlənilməz olan yenilikləri, respublika həyatının tamamilə yeni
məcraya yönəlməsini heyrətlə qarşılayırdılar. O illəri səciyyələndirərkən, ilk növbədə, respublikanın iqtisadi
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dirçəlişini, milli-mənəvi dəyərlərimizin, xalqın özünüdərk hissinin formalaşmasını önə çəkmək, həmin dövrü
yenilik və tərəqqi illəri kimi qiymətləndirmək lazımdır.
Heydər Əliyevin qətiyyəti sayəsində 1969-cu ildən sonra Azərbaycanda həqiqətən böyük irəliləyiş və
sıçrayış baş verdi, xalq sanki qəflət yuxusundan ayıldı, öz istedadını, gücünü və qüvvəsini dərk etdi və ondan
hərtərəfli bəhrələnməyə başladı. Qısa müddət ərzində bütün ölkə böyük tikinti meydançasına çevrildi, hər yerdə
abadlıq və quruculuq işləri böyük vüsət aldı. O dövrün ən müasir texnologiyaları Azərbaycana gətirilərək çoxsaylı
zavodlar və fabriklər, sənaye və emal müəssisələri yaradıldı, ölkənin meliorasiya və energetika sistemi tamamilə
yenidən quruldu, yeni su anbarları, elektrik stansiyaları, emal müəssisələri inşa edildi, min hektarlarla üzüm
plantasiyaları, meyvə bağları salındı, yollar çəkildi, kənd və qəsəbələr sürətlə öz simasını dəyişməyə başladı. Ən
başlıcası isə ölkədə qayda-qanun, nizam-intizam yaradıldı, bütün sahələrdə haqqın, ədalətin zəfər çalması təmin
edildi.
Bunların hamısı Heydər Əliyev Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi
seçildikdən sonra baş verdi. Əvvəllər yalnız nefti ilə tanınan Bakı və Azərbaycan tezliklə nəinki SSRİ-də, hətta
onun hüdudlarından uzaqlarda tanınmağa başladı. Qısa vaxt ərzində ölkənin bütün resurslarını səfərbər edən,
insanlarda yeni əhvali-ruhiyyə, sabaha inam hissi yaradan böyük təşkilatçı rəhbər Heydər Əliyev respublikanın
bütün sahələr üzrə sürətli irəliləyişinə nail oldu. Azərbaycan o dövrdə İttifaqda çox yüksək dövlət mükafatları
sayılan Keçici Qırmızı bayraqlar respublikasına çevrildi. Respublikaya münasibət kökündən dəyişdi və bunun
sayəsində ittifaq büdcəsindən Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiyaların, yəni əsaslı vəsait qoyuluşunun həcmi
dəfələrlə artdı.
Bu nailiyyətləri 1969-1982-ci illərin iqtisadi göstəricilərində daha aydın görmək mümkündür. Bu illər
ərzində respublikada milli gəlir 2,5 dəfə, kənd təsərrüfatı və tikinti sahələri hər il orta hesabla 7,5 faiz və 5,2 faiz,
sənaye istehsalı 2,7 dəfə artmış, bütün sahələr üzrə göstəricilər xeyli yüksəlmişdir. Məhz Ulu Öndərin səyi ilə
1969-1982-ci illərdə ölkə iqtisadiyyatının inkişafı üçün böyük əhəmiyyət daşıyan 173-dən çox sənaye müəssisəsi
tikilib istifadəyə verilmiş, mövcud müəssisələr yenidən qurulmuşdur. O dövrün ən qabaqcıl müəssisələri sayılan
Bakı Məişət Kondisionerləri, “Azon”, Bakı radioquraşdırma, Sumqayıt kompressorlar, Şirvan cihazqayırma, Ələt
ağac emalı kombinatı və digər müəssisələr bir-birinin ardınca istifadəyə verilirdi. Həmin illərdə Naxçıvan Muxtar
Respublikasında 13, Bakıda 28, Gəncədə 7, Sumqayıtda 6, Mingəçevirdə 5, Şirvanda 3 yeni sənaye müəssisəsi
tikilib istifadəyə verilmişdir. Ölkə iqtisadiyyatına kapital qoyuluşu 1950-ci ilə nisbətən 29,5 dəfə artmış,
bütövlükdə 1920-1968-ci illərdəkinə nisbətən 4,5 dəfə çox olmuşdu.
Bu illər ərzində ölkə iqtisadiyyatında göstəricilərin artımı digər respublikalarla müqayisədə ən yüksək
səviyyəyə çatmış, təkcə sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsində deyil, elm, mədəniyyət, incəsənət, təhsil sahələrində
də çox böyük nailiyyətlər əldə olunmuşdu. Həmin illərdə SSRİ-nin ali məktəblərinə göndərilən tələbələrin sayı
sürətlə artmış, Bakıda açılan 5 yeni ali məktəb təkcə respublika üçün deyil, hətta xarici ölkələr üçün mütəxəssislər
hazırlamağa başlamışdı. Ulu Öndərin müdrikliyi və uzaqgörənliyi sayəsində SSRİ-nin ən qabaqcıl ali
məktəblərinə göndərilən tələbələr respublikada olmayan ixtisaslar üzrə hazırlanır, bununla da ölkənin gələcək
kadr potensialı formalaşırdı. Həmin mütəxəssislər bu gün də respublikanın tərəqqisinə böyük töhfə verirlər.
Həmin illərdə mülki kadrlarla yanaşı, ilk dəfə olaraq, respublikada hərbi kadrların hazırlanması da böyük
çətinliklə həyata keçirilməyə başlanmışdı. 1971-ci ildə C. Naxçıvanski adına hərbi məktəbin yaradılması o dövrdə
SSRİ-nin siyasi və hərbi rəhbərliyinin kəskin müqaviməti ilə qarşılaşsa da, Heydər Əliyev bu müqaviməti dəf
edərək həmin məktəbi yarada bilmişdi. 2019-cu il iyunun 26-da Azərbaycan Ordusu günündə ölkə Prezidenti
cənab İlham Əliyev Ulu Öndərin ənənələrini davam etdirərək, hər il olduğu kimi, yenə də bu məktəbin
məzunlarının buraxılışında iştirak etmiş, bir daha bu məktəbin təməlinin Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulduğunu və onun təşəbbüsü ilə yaradıldığını, onun həmişə bu məktəbin fəaliyyətinə böyük diqqət
göstərdiyini, hələ o vaxt bizə milli hərbçi kadrların lazım olacağını bildiyini vurğulamış və çox düzgün olaraq
qeyd etmişdir ki, “Ulu Öndərin misilsiz xidmətləri Azərbaycan xalqının qəlbində daim yaşayır. Biz onun işini
davam etdiririk”.
Heydər Əliyevin həyat salnaməsini vərəqləyərkən görürük ki, o, həyatı boyu qarşılaşdığı çətin sınaqlara
mətanətlə sinə gərmiş, mürəkkəb problemləri aradan qaldırmaq üçün hər zaman misilsiz dözüm və iradə nümayiş
etdirmişdir. Hələ dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında işlədiyi dövrdən Azərbaycanın gələcəyi, xalqının taleyi barədə
düşünən Heydər Əliyev SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin rəhbərliyi tərəfindən milli kadrların bu orqanlara
rəhbər vəzifələrə gətirilməsinə hər cür maneələr yaradılmasına baxmayaraq, son dərəcə yüksək peşəkarlığı və
mükəmməl hazırlığı sayəsində özü burada rəhbər vəzifəyə yüksəlməyə və həmin orqanda milli kadrların
yerləşdirilməsinə nail ola bilmişdi. Respublikada gedən prosesləri, baş verən hadisələri, ümumiyyətlə,
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Azərbaycanın səciyyəvi xüsusiyyətlərini dərindən bildiyinə görə respublika rəhbərliyinə gəldikdən sonra onun
misilsiz təşkilatçılıq qabiliyyəti dərhal özünü göstərmiş və tezliklə nəticələrini vermişdi.
Ulu Öndər 1993-cü ildə yenidən hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra həmin illəri xatırlayarkən Azərbaycanın
müstəqilliyinin bərpasında ortaya çıxan və mahiyyətində Azərbaycanın iqtisadi inkişafına törədilən maneələrin
olduğunu qeyd edir və Azərbaycanı sevməyən dairələrin törətdikləri əngəlləri aradan qaldırmaq, hər vasitə ilə
ölkənin iqtisadi cəhətdən yüksək inkişafına nail olmaq üçün çox ciddi səylər göstərməli olduğunu qeyd edirdi.
Heydər Əliyev respublikaya rəhbərlik etdiyi illərdə qarşısına qoyduğu məqsədlərdən danışarkən hər şeyin
bazasında iqtisadi inkişafın dayandığını deyərək, ilk öncə, iqtisadi bazanın yaradılmasına çalışırdı və ölkədə
müasir zavodların, fabriklərin, elektrik stansiyalarının və yaşayış binalarının tikilməsini önə çəkirdi.
Heydər Əliyev 1997-ci il iyulun 5-də milli təhlükəsizlik orqanları əməkdaşlarının peşə bayramı gününə
həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda çıxış edərkən vaxtilə özünün də işlədiyi bu orqanın müfəssəl tarixi barədə çox
maraqlı məlumatlar verərək onların fəaliyyətinə hərtərəfli qiymət vermiş və bir faktı ön plana çəkmişdi ki, əgər
Vətəninə, xalqına məhəbbət hissi varsa, harada, hansı vəzifədə olmağından asılı olmayaraq öz xalqına xidmət edə
bilərsən. O, fəxrlə qeyd edirdi ki, dövlət təhlükəsizliyi orqanlarının rəhbəri olduğu dövrə Azərbaycan xalqının
milli mənafeyinə əks olan heç bir tədbir görülməmişdir. Ulu Öndər 25 ildən artıq rəhbər vəzifələrdə, 1967-ci ildə
Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri işlədiyini, 14 il Azərbaycana rəhbərlik edərkən də, həmin orqanlara
himayədarlıq etdiyini, onların işini Azərbaycanın mənafeyinə yönəltdiyini bildirirdi.
Ulu Öndər Azərbaycan tarixinin və mədəniyyətinin dərin bilicisi idi. O, bu tarixlə fəxr edir, bu mədəniyyəti
sevir və öz yüksək vətənpərvərlik hisslərini hər zaman cəsarətlə nümayiş etdirirdi. Vaxtilə Azərbaycanda
dissidentlərin olmamasının bir səbəbini də Bəxtiyar Vahabzadə, Xəlil Rza, Ziya Bünyadov, Əbülfəz Elçibəy və
başqaları kimi adamları qorumasında görürdü və bu xidmətlərini qeyd etməyi unutmurdu. O deyirdi: “Yəni KQBdə işləyərək günahsız insanları da cəzalandırmaq olardı, ancaq bu cür işlər görüb xalqı, milləti, milli mənafeni
qorumaq da olardı. Mən isə orada işlədiyim bütün dövrdə bu milli mənafeni qoruyub saxlamışam və çoxları da
belə olublar”. O, ürək ağrısı ilə qeyd edirdi ki, sonralar bu orqana rəhbərlik edən Qorelevski, Hüseynov kimi
adamlar düzgün yol tutmadılar, onun nüfuzuna xələl gətirdilər.
Heydər Əliyev son dərəcə müdrik bir insan idi və onun həyat fəlsəfəsi bundan ibarət idi ki, insanlara
işləmək, səhvə yol verirsə, onu düzəltmək imkanı vermək lazımdır. Xırda, cılız hisslərdən çox uzaq olan bu
müdrik insan özünə qarşı günah işlədən insanları bağışlamağı bacarırdı. O, bunu 1993-cü il iyunun 15-də
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin iclasında etdiyi tarixi çıxışı zamanı xüsusi vurğulamışdır. Həmin
iclasda Ulu Öndər hakimiyyətə vəzifə üçün, yaxud başqa məqsəd üçün yox, xalqa xidmət etmək, Azərbaycanı
düşdüyü ağır vəziyyətdən qurtarmaq üçün gəldiyini bildirir və hamını eyni məqsəd uğrunda çalışmağa, vahid amal
uğrunda mübarizə aparmağa çağırırdı. Heydər Əliyev deyirdi: “... Bütün xalq da bilməlidir ki, indi biz hamımız
bir olmalıyıq. Azərbaycanın bu faciəli dövründə biz böyük fəlakət qarşısındayıq. Bu dövrdə bütün qüvvələr
birləşməlidir, bütün siyasi partiyalar, bütün siyasi qurumlar, bütün siyasi və ictimai təşkilatlar, bütün insanlar hamısı birləşməlidir. Hamı kin-küdurəti kənara qoymalıdır. Hamımız birləşib Azərbaycanı bu ağır vəziyyətdən
çıxarmalıyıq”. Daha sonra qeyd edirdi ki, xırda hissləri də kənara qoymaq, xırda dedi-qoduya yol verməmək və
bir məqsəd uğrunda çalışmaq lazımdır və ona qarşı pislik edən hər kəsi bağışlayır, heç kəsdən qisas almaq fikrində
deyil. O, qətiyyətlə bildirirdi: “Mən sizin qarşınızda tam məsuliyyətlə deyirəm və bütün Azərbaycan xalqına elan
edirəm ki, ümumiyyətlə, mənim təbiətimdə qisasçılıq hissi yoxdur. Bunu sadəcə olaraq ayrı-ayrı adamlar süni
surətdə yaradıblar və bir mənə ləkə vurmaq üçün yox, bizi parçalamaq üçün. Sizə söz verirəm ki, heç vaxt
qisasçılıq hissinə qapılmayacağam. Əgər kimsə, nə vaxtsa mənə qarşı düzgün münasibət bəsləməyibsə, nəsə
edibsə, inanın ki, mən onların hamısını çoxdan bağışlamışam. Mən özümü o hisslərin səviyyəsinə salmamışam
və salmayacağam. Ona görə yox ki, siz mənə indi etimad göstərdiniz, mən belə bir vəzifəyə gəldim, yox. Mən
sadəcə bir vətəndaş kimi də heç vaxt heç kəslə ədavət aparmaq, qisas almaq, yaxud da ki, kiməsə pislik etmək
istəməmişəm və istəməyəcəyəm”.
Eyni zamanda əsl dövlət xadimi, dövlət rəhbəri kimi heç bir xaosa, hərc-mərcliyə də yol verməyəcəyini,
hər şeydə qanunun aliliyini rəhbər tutacağını vurğulayaraq açıq surətdə və qətiyyətlə bildirirdi: “Ancaq vəzifə
çərçivəsində şübhəsiz ki, hamımız nizam-intizama tabe olmalıyıq, hamımız qanuna tabe olmalıyıq, hamımız
qanuna riayət etməliyik, qanunun aliliyini təmin etməliyik və bu yolda, şübhəsiz ki, mən öz əqidəmdən
dönməyəcəyəm”.
Heydər Əliyevin bir siyasətçi, bir dövlət xadimi kimi gücü onda idi ki, o, utopist deyil, realist idi. Həqiqətin
gözünə dik baxmağı, boş vədlərdən, uydurmalardansa həqiqəti hər kəsin gözünün içinə deməyi üstün tutur və
bundan heç vaxt çəkinmirdi. Həmin tarixi iclasda respublikanı bərbad vəziyyətə salan bəzi insanlar Heydər
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Əliyevdən Ali Sovetin sədri olarsa, vəziyyətdən çıxmağa qarantiya verib-verməyəcəyini soruşarkən Ulu Öndər
bu provokasion sualdan çox hiddətlənmişdi.
O, Milli Məclisin tribunasından ondan qarantiya istəyənlərə üz tutaraq deyirdi ki, hələ 1991-ci ilin fevral
ayında bu salonda Azərbaycana xalqı ilə bir yerdə olmaq və xalqın ağır günündə ona kömək olmaq üçün
qayıtdığını bildirmişdi: “Mən heç kəsə heç bir qarantiya vermirəm. Mən özümü peyğəmbər hesab etmirəm... Ona
görə də mən heç bir qarantiya vermirəm. Ancaq hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı müdrik xalqdır. Millətimizdə
böyük potensial var, hamını birləşdirib bu vəziyyətdən çıxmaq olar”. Ulu Öndərin bu sözlərində həm böyük
məsuliyyət hissi, həm də xalqının gücünə inamı ifadə olunurdu.
Ulu Öndər keçdiyi həyat yolunu əks etdirən memuarlarını yazmasa da, müxtəlif tədbirlərdə müzakirə
olunan məsələ ilə bağlı qarşılaşdığı və respublikanın, xalqın taleyi üçün çox əhəmiyyətli olan məqamları vaxtaşırı
yada salıb və çox ibrətamiz faktlarla Azərbaycanın taleyində iz qoymuş səhifələri vərəqləyirdi. Bu baxımdan onun
dövlət təhlükəsizliyi orqanlarına rəhbərlik etdiyi zaman qarşılaşdığı məsələlərə və bir çox faktlara Azərbaycanın
milli mənafeləri mövqeyindən yanaşmasını əks etdirən mülahizələri diqqətə layiqdir.
Ulu Öndər bütün məsələlərə peşəkar və səriştəli yanaşma tələb edirdi və özü də hər bir məsələdə buna əməl
edirdi. Çox zəngin mütaliəyə və erudisiyaya malik olan bu müdrik siyasi xadim hər bir kəsdən çalışdığı sahədə
mükəmməl bilik və peşəkarlıq tələb edirdi. Onun ürək ağrısı ilə xatırladığı epizodlar repressiya illərində
tariximizə, mədəniyyətimizə vurulan zərbələrin bəzi səbəblərini göstərirdi. 1997-ci ilin iyul ayında Milli
Təhlükəsizlik Nazirliyi işçilərinin peşə bayramı günündə qeyd edirdi ki, 1950-ci ildə həmin orqanlarda işlədiyi
zaman 30-cu illərdə repressiya olunmuş ziyalılarımızdan biri - Salman Mümtazın materialları ilə maraqlanarkən
həmin nazirliyin köhnə işçilərindən biri vaxtilə Hüseyn Cavidin, Salman Mümtazın kitabxanasındakı qiymətli
kitabların ermənilər və başqa millətə mənsub adamlar tərəfindən vəhşicəsinə yandırıldığını demişdi və Heydər
Əliyev belə vandalizmin bir səbəbini də həmin insanların savadsızlığı və mədəni səviyyəsinin aşağı olması ilə
izah edirdi. Ulu Öndər ona görə dövlət orqanlarında çalışan adamların mütaliəli, savadlı olmasına böyük
əhəmiyyət verirdi və həmin orqanlarda çalışanların ciddi səhvlərinin daha çox dərin biliklərinin və vətəndaş
mövqeyinin olmamasından irəli gəldiyini vurğulayırdı.
Heydər Əliyev dövlət orqanlarında, xüsusilə təhlükəsizlik orqanlarında çalışan adamlara məhz tapşırıqları
kor-koranə icra etməməyi tövsiyə edir, hətta bunun nəticəsində bəzi görkəmli insanların həyatına son qoyulmasını
pisləyirdi. Vaxtilə onun Azərbaycana qayıdışını dəstəkləyən insanlardan biri “Azərnəşr”in direktoru, tanınmış
naşir Əjdər Xanbabayevin qətlə yetirilməsini, əslində, onun Azərbaycana qayıdışına mane olmaq cəhdi kimi
qiymətləndirirdi və bu cinayətin üstünün açılmasına nə qədər maneçilik törədildiyini, lakin gec də olsa hər şeyin
ifşa olunduğunu qeyd edirdi.
Heydər Əliyevin köksündə bir vətəndaş ürəyi döyünürdü. Bu ürək isə öz gücünü doğma yurduna, Vətəninə
və millətinə məhəbbətdən alırdı. Heydər Əliyevin əsas amalı Azərbaycan idi, onun tərəqqisi, xalqının maddimənəvi inkişafı, imzasını millətlərin, dövlətlərin imzaları içində tanıtması idi. Onun Azərbaycandan müvəqqəti
uzaqlaşdırılaraq SSRİ rəhbərliyinə aparılması, əslində, o zaman onun şəxsiyyətinə, istedad və qabiliyyətinə
verilən qiymət olsa da, bundan ittifaq dövləti daha çox şey qazandı, Azərbaycan isə bir o qədər itirdi.
Heydər Əliyevin Moskvada olduğu illərdə gördüyü saysız-hesabsız işləri xüsusi qeyd etmək lazımdır.
Siyasi Büroda ona nə qədər qısqanclıqla yanaşsalar da, SSRİ-nin yüksək rəhbərliyində təmsil olunan Ulu Öndər
hər vasitə ilə Azərbaycanın inkişafına müsbət təsir edən qərarlar qəbul edilməsinə və respublikanın vacib
problemlərinin həllinə çox ciddi diqqət yetirirdi. Ancaq təəssüf ki, Azərbaycanı sevməyən və xalqımıza düşmən
münasibəti bəsləyən bəzi qüvvələrin təsiri altında bu böyük şəxsiyyətin fəaliyyətinə kölgə salmaq, onu ləkələmək
cəhdləri davam edirdi. Siyasi avantürist olan Mixail Qorbaçovun Heydər Əliyev əzəmətindən, gücündən qorxaraq
onu rəhbərlikdən uzaqlaşdırması heç də SSRİ-nin xeyrinə olmadı. Həmin illərdə Heydər Əliyevə qarşı
“konpromat” kampaniyası davam etdirilir və təəssüf ki, bu işdə bəzi üzdəniraq azərbaycanlı siyasətçilər də
Qorbaçovun əlində vasitə rolunu oynayırdılar. Bunun səbəblərini Heydər Əliyev özü belə izah edirdi: “1987-ci
ildə Moskvada işdən kənar ediləndən sonra mənim başıma nə qədər bəlalar, nə qədər işlər gətirmək istədilər.
Burada xalq məni qəlbində saxladığı zaman təəssüflər olsun ki, yaxın silahdaşlarım, o cümlədən bu binada da
olan silahdaşlarım vəfasız çıxdılar. Mən təkbaşına bu çətinliklərin öhdəsindən gəldim. 1990-cı ildə yanvar
hadisələri zamanı Moskvada çıxış edib Sovet İttifaqının rəhbərliyini ittiham edəndə burada mənim əleyhimə
arxivləri axtarmağa başladılar ki, görək Heydər Əliyev burada işləyəndə, ya da respublikanın başçısı olanda nə
günah edib, tapaq. 1986-1987-ci illərdə Moskvada ayrı-ayrı adamlar gəlib buradakı adamların - həm Mərkəzi
Komitədən, həm də bu orqandan olan adamların iştirakı ilə məni yoxlayırdılar. Mənim babamı yoxlayırdılar, atamı
yoxlayırdılar, tərcümeyi-halımı yoxlayırdılar - harada işləmişəm, nə cür işləmişəm. Yoxladılar, mənim əleyhimə
heç bir şey tapıb çıxara bilmədilər”.
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Ulu Öndər ona qarşı görülən bu tədbirləri böyük mətanətlə, səbirlə qarşılamış və heç vaxt qürurunu
sındırmamışdır. Sonradan bu məsələlər onun səhhətinə çox ciddi təsir göstərmiş, hətta infarkt keçirmişdi. Heydər
Əliyev o qədər böyük şəxsiyyət idi, onun xarizması o qədər güclü idi ki, Qorbaçov da, onun əlaltıları da, sonradan
Azərbaycana rəhbərlik edən şəxslər də, o cümlədən Xalq Cəbhəsinin rəhbərləri də bu şəxsiyyətin qarşısında duruş
gətirə bilməyəcəklərini aydın görür və ona görə də Heydər Əliyevin respublikaya, hakimiyyətə qayıdışının
qarşısını hər vasitə ilə almağa çalışırdılar.
Bu qayıdışı ən çox istəyən isə xalq idi, Azərbaycan xalqı. Bunun üçün ilk addımları atan insanlar, “vəzifəsi
vətəndaşlıq olan” Əjdər Xanbabayev kimi ziyalılar isə xaincəsinə aradan götürülürdü. Yenə şəxsi ambisiyalar,
Heydər Əliyev şəxsiyyəti qarşısında qorxu hissi, karyera, vəzifə hərisliyi bu insanların gözünü kor etmişdi və
onların iç üzünü Heydər Əliyev sonralar çox cəsarətlə açıb göstərirdi. 1993-cü il avqustun 24-də keçirilən
ümumrespublika müşavirəsində o, hər kəsi öz adı ilə çağıraraq onların bütün yaramaz işlərini Azərbaycan xalqına
bəyan etdi.
Ulu Öndərin böyük çətinliklə Naxçıvana, - Bakıya yox, məhz Naxçıvana, - qayıtması, 1991-1993-cü illərdə
orada gördüyü işlər haqqında kifayət qədər məlumatlı olan insanlar Heydər Əliyevin respublika rəhbərliyindən
heç bir dəstək görmədən bu qədim yurdumuzu təkbaşına necə qoruyub saxlamasına indi az qala əfsanə kimi
baxırlar. Heç kəs unuda bilməz ki onun 1993-cü ildəki xilaskarlıq missiyası elə Naxçıvandan başlamışdı və Sovet
İttifaqının qorunub saxlanmasına dair referendumun keçirilməsinə yol verilməmiş, Naxçıvan Muxtar
Respublikasının adından “Sovet Sosialist” sözləri çıxarılmış, cümhuriyyət dövrünün atributları bərpa olunmuşdu.
Bu cür cəsarətli addımlar xalqımızı azadlıq mübarizəsinə daha da ruhlandırmışdı.
Heydər Əliyevin gördüyü işlərin sayı bitib tükənməz olduğu kimi, onun hər bir insan üçün nümunə olan
fərdi, təkrarsız cəhətləri də olduqca çoxdur. Onu səciyyələndirən əsas cəhətlərdən biri də həm özünə, həm də
başqalarına qarşı son dərəcə tələbkar olması idi. O, 1997-ci il iyulun 5-də keçirilən müşavirədə deyirdi: “Bir
prezident, Ali Baş Komandan kimi, mən özümə etdiyim tələbləri mənə tabe olanlardan da tələb edirəm. Heç kəsin
qarşısında bundan artıq heç bir başqa tələb qoymuram. Mən özümə tələbkaram və mənə tabe olan orqanlara,
şəxslərə də özümə tələbkar olduğum kimi tələbkaram”.
Heydər Əliyevin ən güclü cəhətlərindən və onun qazandığı uğurlardan danışarkən mütləq onun hər bir işdə
öz xalqına arxalanması, xalqın ona olan dərin inamını qoruyub saxlaması, ən çətin məqamlarda xalqla
məsləhətləşməsi, xalqı səfərbər edib öz ardınca apara bilməsidir. Elə buna görə o, Ümummilli Lider statusunu
qazanmış və bu şərəfli ad həmişə Heydər Əliyevin adı ilə bir səslənəcəkdir. Bunun əyani sübutu kimi 1993-cü
ildə hamımızın gözü qarşısında baş verən unudulmaz hadisələri xatırlamaq kifayətdir. O zamankı prezident
Əbülfəz Elçibəy öz postunu tərk edib Kələki kəndinə gedəndə Heydər Əliyev həyəcan təbili çalaraq hər kəsi
ümumxalq mənafeyindən çıxış etməyə çağırır və deyirdi: “Rica edirəm sizdən, şəxsi ambisiyalarınızı kənara
qoyun ... Azərbaycan Respublikasının dövlətçiliyi təhlükə altındadır. Düşünün bunu, fikirləşin və anlayın ki, hər
biriniz məsuliyyət daşıyırsınız. Mən hamınızı deyirəm. Müstəqil Azərbaycan qarşısında məsuliyyət daşıyırsınız”.
Həmin il avqustun 29-da keçirilən referendumda Heydər Əliyev bir daha xalqın tam etimadını qazandı və bu,
onun sonrakı fəaliyyəti üçün tam qanuni əsas yaratdı.
Heydər Əliyev əyilməz şəxsiyyət idi, öz ideyasına, məsləkinə sadiq olduğuna görə bu yolda canından
keçməyə belə hazır idi. O, kənardan heç bir təzyiqi qəbul etmir və cəsarətlə bunu bəyan edirdi: “Mən dəfələrlə
demişəm, bu gün bir daha bəyan edirəm ki, heç kəs mənə təzyiq edə bilməz. Mən öz iradəmdən, - bu isə xalqın
iradəsidir, bir namuslu vətəndaş kimi mənim şəxsi iradəmdir, - istifadə edərək Azərbaycanın bu vəziyyətdən
çıxması üçün son damla qanıma qədər çalışacağam və heç kəs məni qorxuda bilməz”.
Heydər Əliyev kimi şəxsiyyətlərin olduqca zəngin və bənzərsiz həyat yolundan söz açmaq, bu ömrün bütün
səhifələrini əhatə etmək üçün hələ çox böyük əsərlər yazılacaq, bu ibrətamiz ömür salnaməsinin hər bir anı
nəsilbənəsil öyrəniləcək, tətbiq ediləcək və yaşadılacaq. Çünki tarix onu, o isə tarixi yaşadan bir insan olmuşdur.
Tarixi yaradan və tarixi yaşadan Heydər Əliyev kimi dahilər isə özləri tarix qədər əbədidir və əbədi olacaqlar.
Azərbaycan.-2019.-10 iyul.-№147.-S.1,4.
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Müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi
Günel Məlikli,
BDU-nun müəllimi, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru.
Tarixin yetirdiyi görkəmli şəxsiyyətlərdən olan Heydər Əliyevin parlaq siyasi zəkası sayəsində iki
əsrin və iki minilliyin qovuşağındakı Azərbaycan öz milli-mənəvi dəyərlərini qoruyaraq, üçüncü minilliyə
inamla qədəm qoymuşdur. Hər bir xalq ancaq yetişdirdiyi müdrik siyasi liderin zəkası, iradəsi sayəsində
öz milli sərvətlərinə sahib ola və onu gələcək inkişafına yönəldə bilər. Ümummilli lider Heydər Əliyev də
Azərbaycan xalqı üçün eyni missiyanı uğurla yerinə yetirib. Bu böyük şəxsiyyətin irəli sürdüyü strategiya
indiki nəslin gözü önündə reallığa çevrilib, ölkəmizin hazırkı nailiyyətləri, müstəqilliyimizin daha da
möhkəmlənməsi Heydər Əliyev kursunun, azərbaycançılıq ideyasının uğurla reailaşdırılmasının
bəhrəsidir. Bu gün fəxrlə deyirik ki, təlatümlü bir dövrdə respublikamızı parçalanmaq təhlükəsindən
qurtaran, onu inkişaf etdirən, beynəlxalq aləmdə tanıdan, nüfuz qazandıran məhz ulu öndər Heydər Əliyev
olub. Başqa sözlə, ümummilli lider bugünkü güclü, qüdrətli Azərbaycanı öz zehni, düşüncəsi, müdrikliyi
ilə yaradıb inkişaf etdirib, bütün dünyaya tanıdıb. Məhz elə buna görə də dahi şəxsiyyətin adı hazırda,
sözün həqiqi mənasında, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin rəmzi kimi səslənir.
Xalqımızın XX əsrin sonunda və üçüncü minilliyin əvvəlində həyatın ən müxtəlif sahələrində əldə etdiyi
nailiyyətlər məhz bütün şüurlu ömrünü Vətənə xidmətə həsr edən ulu öndər Heydər Əliyevin şərəfli adı ilə
bağlıdır. Onun 2003-cü ilin oktyabrında xalqımıza ünvanladığı müraciətdə deyilirdi: “...bir azərbaycanlı,
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, istərsə də onun rəhbəri, Prezident kimi mənim həyat amalım yalnız sizə bütün varlığım qədər sevdiyim Azərbaycan xalqına, dövlətçiliyimizə, ölkəmizin iqtisadi, siyasi, mənəvi inkişafına
xidmət olmuşdur. Bu yolda bütün gücümü və iradəmi yalnız müdrik və qədirbilən xalqımdan almışam. Ən çətin
anlarda, ən mürəkkəb vəziyyətlərdə yalnız və yalnız xalqıma arxalanmışam. Bu da mənə dözüm, iradə verib və
bütün uğurlarımı təmin edib”.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 11 mart 2008-ci il tarixli sərəncamında belə deyilir:
“1969-cu ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən etibarən respublikamızın həyatında geniş vüsət alan
ictimai-siyasi proseslər və iqtisadi islahatlar müsbətə doğru radikal dəyişikliklərə təkan vermişdir... O illərdə
Heydər Əliyev idarəetmə fəlsəfəsinin başlıca ideya istiqamətini milli özünüdərkin güclənməsinə imkan verən
sürətli inkişaf strategiyası təşkil etmişdir.
Heydər Əliyev həmin dövrdə özünün dövlət idarəçiliyi strateji proqramında mədəni və mənəvi intibahı
həmişə iqtisadiyyatda və sənayedəki uğurlarla əlaqələndirərək, vahid məcrada həyata keçirmişdir. 1969-1982-ci
illərdə həyatımızın bütün sahələrində baş vermiş köklü dəyişikliklər öz miqyasına görə Azərbaycanın quruculuq
salnaməsində ən dolğun səhifələri təşkil edir”.
Heydər Əliyevin Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qorunması, milli dövlətçilik ənənələrinin qorunub
saxlanılması istiqamətində atdığı addımlar, yenicə müstəqillik qazanmış xalqımızın həyatında mühüm tarixi
əhəmiyyət daşıyırdı. Hələ AXC-Müsavat hakimiyyətindən əvvəl Azərbaycanın müstəqil dövlətçiliyinə qarşı
xəyanətkar mövqe tutan A. Mütəllibov hakimiyyətinin maneçiliyinə baxmayaraq, Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin birinci sessiyasının 17 noyabr 1990-cı il tarixli iclasında Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin
üçrəngli bayrağının Naxçıvan MR-in bayrağı kimi qəbul olunması haqqında qərar verilməsi məhz Heydər
Əliyevin siyasi iradəsi və təşəbbüsü sayəsində mümkün olmuşdu.
Heydər Əliyevin səmərəli siyasəti və gərgin fəaliyyəti nəticəsində çoxsaylı problemlərlə üzləşmiş
Naxçıvanda sosial-iqtisadi vəziyyətin normalaşdırılması sahəsində mühüm nailiyyətlər əldə edilmişdi. Bu
məqsədlə Muxtar Respublika ilə qonşu dövlətlər olan İran və Türkiyə arasında sıx iqtisadi və mədəni əlaqələr
yaradıldı. Xüsusilə Naxçıvan və Türkiyə arasında Sədərək körpüsünün tikintisi və onun 28 may 1992-ci il tarixdə
istifadəyə verilməsi blokada şəraitində yaşayan muxtar respublika üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən məsələ idi.
Heydər Əliyevin Ali Məclisin sədri kimi çoxşaxəli fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən birini xalqımızın ən ağrılı
problemi olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mahiyyəti və ermənilərin hərbi təcavüzünün nəticələrinin
beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması təşkil edirdi. O, xarici dövlətlərin rəsmi təmsilçiləri, BMT-nin Naxçıvana
gələn xüsusi nümayəndə heyəti ilə görüşlərində erməni təcavüzünün nəticələri barəsində geniş və hərtərəfli
məlumat verirdi.
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Belə bir şəraitdə Azərbaycan xalqı, onun qabaqcıl dairələri, ziyalılar, elm, mədəniyyət xadimləri yaranmış
böhranlı vəziyyətdən çıxış yolunu, ölkənin etibarlı gələcəyini dünya şöhrətli dövlət xadimi Heydər Əliyevin
simasında görür və bütün ümidlərini bu görkəmli şəxsiyyətlə bağlayırdı. Bu məqsədlə Azərbaycanın vətənpərvər
ziyalıları 16 oktyabr 1992-ci il tarixli “Səs” qəzetində Heydər Əliyevə müraciət edərək respublikadakı vəziyyətin
ağırlığını və AXC-Müsavat hakimiyyətinin apardığı naşı, avantürist siyasətin nəticəsində ölkəmizin məntiqi
olaraq ağır təhlükələrlə qarşılaşdığını böyük həyəcanla ifadə etdilər. Onlar ölkəni düşdüyü bəlalardan xilas edə
biləcək və özündə xalqımızın bütün təbəqələrini birləşdirəcək siyasi partiyanın yaradılmasının zəruri olduğunu
bildirməklə bu siyasi quruma məhz Heydər Əliyevin rəhbərlik etməsini təkid etdilər. Müraciətdə yaradılacaq Yeni
Azərbaycan Partiyasına rəhbərlik etməyə qadir olan yeganə mütləq liderin məhz Heydər Əliyevin olduğu açıq
şəkildə bəyan edildi. Bu müraciətə cavab olaraq Heydər Əliyev Azərbaycanın müharibə vəziyyətindən çıxması
və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tezliklə həll edilməsi, sosial-iqtisadi böhranın dərinləşdirilməsinin qarşısının
alınmasının, müstəqil dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi yolunda mühüm addımların atılması, qanunun
aliliyinin qorunması, Azərbaycanın parçalanmasına yönəlmiş separatizm meyitlərinin qarşısının alınmasının
zəruri olduğunu bildirdi.
Qayıdış 1993-cü il iyunun 9-da baş verdi. Heydər Əliyev onu qarşılayanların alqışları altında böyük
Azərbaycan torpağına, Bakıya qədəm qoydu. Azərbaycan xalqının taleyində önəmli bir hadisə baş verdi. Xalqın
tələbi ilə Bakıya gələn Heydər Əliyevin iyun ayının 13-də Gəncəyə yola düşməsi və orada S. Hüseynovla apardığı
danışıqlar bir çox mürəkkəb və ziddiyyətli məsələlərin müəyyənləşdirilməsində, Azərbaycanın müstəqil
dövlətçiliyini sarsıda biləcək planların üzə çıxmasında özünəməxsus rol oynadı.
1993-cü il iyun ayının 15-də keçirilən Milli Məclisin iclasında Heydər Əliyevin namizədliyi irəli sürüldü
və bu görkəmli dövlət xadimi səs çoxluğu ilə Azərbaycan parlamentinin sədri seçildi. Elə həmin iclasda Heydər
Əliyev proqram xarakterli çıxışında mövcud dövlət böhranının aradan qaldırılması yollarını, müstəqil Azərbaycan
Respublikasının daxili və xarici siyasətinin əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirdi: “Mənə bu gün böyük etimad
göstərdiyinə görə Milli Məclis üzvlərinə, Azərbaycan Ali Sovetinə öz minnətdarlığımı bildirirəm və sizi əmin
edirəm ki, bütün imkanlarımdan istifadə edib bu böyük vəzifəni, ağır bir yükü aparmağa çalışacam və bu vəzifənin
ləyaqətlə yerinə yetirilməsinə səy edəcəyəm. Bu sahədə mən daim çalışacağam və heç kəsin şübhəsi olmasın ki,
ömrümün bundan sonrakı hissəsini harada olursa-olsun, yalnız və yalnız Azərbaycan Respublikasının müstəqil
dövlət kimi inkişaf etməsinə həsr edəcəyəm”.
Xalqın arzu və tələbi ilə yenidən ölkə rəhbərliyinə qayıdaraq müstəqilliyimizin banisi, qarantı və
dövlətimizin qurucusuna çevrilən Heydər Əliyev bir neçə istiqamətdə apardığı işləri bir nöqtəyə yönəltməklə
yanaşı, vahid məqsədə - xalqın güzəranının yüksəldilməsinə və müstəqil dövlətçiliyin möhkəmlənərək inkişaf
etdirilməsinə şərait yaratmışdır. Heydər Əliyevin yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra qısa müddət
ərzində istər milli müstəqilliyimizin qorunub saxlanılması, istərsə də müstəqil dövlət quruculuğu yönündə
aparılan məqsədyönlü siyasət və onun mühüm tarixi əhəmiyyət daşıyan nəticələri xalqımız tərəfindən yüksək
qiymətləndirildi. Milli Məclisin 27 iyun 1997-ci il tarixli qərarı ilə 15 iyun günü Azərbaycan xalqının Milli
Qurtuluş Günü elan edildi.
Müstəqillik aktından düz 23 ay keçdikdən sonra müstəqil Azərbaycanda prezident seçkiləri başlandı.
Azərbaycan xalqı öz müdrik oğlu Heydər Əliyevi ən yüksək kürsüyə seçməklə müstəqillik erasına doğru özünün
ən qətiyyətli addımını atdı. Heydər Əliyev 1993-cü il oktyabr ayının 3-də keçirilən prezident seçkilərində xalqın
əksəriyyətinin səsini qazandı və oktyabrın 10-da, andiçmə mərasimindən sonra öz səlahiyyətlərinin icrasına
başladı.
1993-cü il noyabrın 2-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev televiziya və radio
vasitəsilə Azərbaycanın düçar olduğu fəlakətlərin, vətənimizin düşməndən müdafiəsi sahəsində yaranmış ağır
vəziyyətin səbəblərini dərindən təhlil etdi. Azərbaycanın bu ağır vəziyyətindən çıxarılması üçün hamını ayağa
qalxmağa, var qüvvə ilə orduya kömək göstərməyə, döyüşkənlik və intellektual potensiallarından səmərəli istifadə
etməyə çağırdı. Heydər Əliyevin xalqa bu müraciəti döyüş əməliyyatları zonasında əsaslı dönüşün başlanğıc
nöqtəsi oldu. Çox keçmədi ki, Azərbaycan qüvvələri Füzuli rayonunun Horadiz yaşayış məntəqəsi istiqamətində
erməni ordusunun mövqelərinə əhəmiyyətli zərbə endirdilər. Nəticədə bu istiqamətdə işğal olunmuş 20-dən çox
kənd azad edildi. Horadiz əməliyyatı Azərbaycan ordusunun Qarabağ müharibəsi dövründə qazandığı ən böyük
qələbə idi və bu, artıq Ermənistanda ciddi təşviş doğurmuşdu. Azərbaycanda hərbi quruculuğun çox sürətlə
getməsi qarşı tərəfi işğalçılıq planlarını davam etdirmək arzusundan çəkindirdi və 1994-cü ilin may ayının 12-də
Ermənistan prezidenti atəşkəs haqqında sazişin imzalamasına razılıq verməli oldu. Atəşkəsin əldə olunması
Azərbaycana bərpa şansı qazandırdı və çox qısa vaxt ərzində ölkədə ictimai-siyasi sabitlik yaratmaq, iqtisadi
titrəyişləri aradan qaldırmaq mümkün oldu.
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Heydər Əliyevin qısa müddət ərzində respublikada sabitlik yaratması, vətəndaş müharibəsinin qarşısının
alınması, dünyanın nüfuzlu dövlətləri, beynəlxalq təşkilatları ilə əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, xarici ölkələrdə
özünə sığınacaq tapmış hakimiyyət hərislərini çox narahat edirdi. Öz bəd niyyətlərini həyata keçirmək üçün onlar
respublika daxilindəki nökərlərinin yardımı ilə sabitliyi pozmağa, vətəndaş qarşıdurması yaratmağa çalışırdılar.
1994-cü ilin oktyabr, 1995-ci ilin mart dövlət çevrilişlərinə cəhdləri məhz xarici qüvvələrdən dəstək alan daxildəki
düşmənlərin məkrli planlarının nəticəsi idi.
1994-cü ilin oktyabr hadisələri zamanı Heydər Əliyev öz çıxışlarının birində qeyd etmişdir: “Biz
humanistik, demokratik dövlət qururuq, demokratik prinsiplər əsasında yaşamaq istəyirik. İnsan hüquqlarının,
insan şəxsiyyətinin qorunmasına çalışırıq. Ancaq gərək insan da dövlətin qanunlarına əməl etsin. Dövlətin
qanunlarına riayət etməyən insan dövlətin qanunları əsasında cəzalanmalıdır. Başqa yol yoxdur. Biz özbaşınalığa,
hərc-mərcliyə yol verə bilmərik. Bu müddətdə keçdiyimiz dövrdə, təəssüf ki, belə hallara yol verilmişdir. Oktyabr
hadisələri göstərdi ki, bunlara yol vermək mümkün deyildir. Şəxsiyyətindən, keçmiş xidmətlərindən, adındansanından asılı olmayaraq hər kəs qanuna tabe olmalıdır. Qanunun aliliyi hamı üçün eyni olmalıdır - adi vətəndaş
üçün də, vəzifəli şəxs üçün də, prezident üçün də. Mən də qanunun aliliyi keşiyində duracağam”.
1994-cü il sentyabrın 20-də Azərbaycanın “Gülüstan” sarayında ABŞ, Böyük Britaniya, Rusiya, Norveç,
Türkiyə və Səudiyyə Ərəbistanı dövlətləri ilə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı “Azəri”, “Çıraq”
yataqlarının və “Günəşli” yatağının dərinliklərində yerləşən hissəsinin birgə işlənilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Şirkəti ilə həmin ölkələrin neft şirkətləri arasında sazişin imzalanmasını yuxarıda
deyilənlərin məntiqi nəticəsi kimi göstərmək olar. Sonrakı illərdə Azərbaycanın neft strategiyasının uğurla həyata
keçirilməsi istiqamətində bir sıra dəyərli addımlar atılmışdır. Dünyanın 14 ölkəsinin 32 neft şirkəti ilə imzalanmış
21 müqavilə üzrə ölkəmizə 60 milyard ABŞ dolları həcmində investisiya daxil olacağı planlaşdırıldı. Təkcə bir
faktı qeyd edək ki, 90-cı illərin sonlarında “Əsrin müqaviləsi” üzrə razılaşmalardan Azərbaycanın gəliri 900
milyon dolları ötüb keçmişdir. 1999-cu ildən etibarən ölkəyə ildə 25-30 milyon dollar dəyərində əlavə vəsait gəlir.
2002-ci il sentyabrın 18-də paytaxtımızın cənubunda Səngəçal terminalının genişləndirilmiş sahəsinə Bakı
- Tbilisi - Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin tikinti mərhələsinin başlanması təntənəli sürətdə qeyd edildi. Boru
kəməri ərazilərindən keçəcək üç ölkənin - Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev, Gürcüstan prezidenti E.
Şevarnadze və Türkiyə prezidenti Ə.N. Sezer tikintinin başlanmasını ifadə edən xatirə lövhəsini açdılar və
içərisinə gələcək nəsillərə ünvanlanan məktub qoyulmuş “Zaman kapsuludu - polad slindri torpağa basdırdılar.
Bu, Azərbaycan prezidentinin həyata keçirdiyi yeni neft strategiyasının bəlkə də indiyədək müşahidə olunan ən
yüksək nöqtəsi idi.
1995-ci il may ayının 2-də Azərbaycan Respublikası Milli Məclisin qərarı ilə Heydər Əliyevin sədrliyi ilə
konstitusiya komissiyası yaradıldı. Komissiyanın tərkibinə Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimləri və
hüquqşünasları, müxtəlif ictimai-siyasi təşkilatların üzvləri, elm və mədəniyyət xadimləri daxil edildi. Yeni
Konstitusiya müstəqil Azərbaycan Respublikasının hüquqi, demokratik dövlət quruculuğu yolunda tutduğu
strateji yolun hüquqi təsisatlarını yaratdı. Bu Konstitusiyanın ana xəttini xalqın və onun dövlətinin ümumi
mənafeyi, xalqın iradəsi və dövlətin suverenlik hüququ, dövlətçiliyin mütləq üstünlüyü və əhalinin hüquqi
təminatı təşkil edir. Dövlətlərin idarə olunmasında həmişə mübahisəli məsələ olan hakimiyyət bölgüsü ilə bağlı
yeni Konstitusiyadakı müddəalarda respublikamızın reallıqları, demokratik inkişaf yolu, siyasi plüralizm, siyasi
sistemdə baş verən dəyişikliklər, çoxpartiyalılıq və s. beynəlxalq təcrübələr nəzərə alındı.
Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin bərqərar olmasından sonra dövlətimizin müəyyənləşdirdiyi
perspektiv vəzifələrdən biri də Avropaya inteqrasiya prosesinin sürətləndirilməsindən ibarət idi. Çünki iqtisadi və
siyasi azadlıq, daxili sabitlik hələ dövlətimizin suveren bir siyasi təsisat olaraq özünütəsdiqinə imkan verən əsas
faktların yalnız bir hissəsini təşkil edirdi və həyata keçirilməsi vacib amillər sırasında beynəlxalq birliyə
inteqrasiya heç də onlardan az əhəmiyyət kəsb etmirdi.
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunmamış qalması ölkəmizin diplomatik
mübarizə müstəvisində daha fəal görünməsini tələb etdiyindən Avropa Şurasına üzvlüyün əhəmiyyəti artmışdı.
Çünki ermənilərin uzun müddətdən bəri başladığı kampaniya problemin əsl mahiyyəti barədə beynəlxalq
ictimaiyyətin yanlış şəkildə məlumatlandırılmasına gətirib çıxarmışdı. 1993-cü ildə Heydər Əliyevin xalqın tələbi
ilə yenidən hakimiyyətə qayıdışından sonra meydana çıxan yeni xarici siyasət strategiyası informasiya blokadasını
aradan qaldırmağa müvəffəq olsa da, prosesin davamlı xarakter almasını və çoxşaxəliliyini təmin etmək üçün
Avropa Şurası Assambleyasının tribunasından söz demək imkanı qazanmaq ehtiyacı öz aktuallığını saxlayırdı.
Məhz həmin strategiyanın sayəsində Azərbaycan Avropanın qapılarını aça bildi. 2001-ci il yanvar ayının 25-də
isə artıq üçrəngli Azərbaycan bayrağı Avropa Şurasının binası önündə dalğalanırdı.
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Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində vəziyyət 70-ci illərindən tamamilə fərqli idi. Bədxahlarımız
Azərbaycan adlı dövlətin dünyanın siyasi xəritəsindən silinməsinə sırf zaman məsələsi kimi baxır və belə bir
məqamın tezliklə yetişəcəyinə şübhə etmirdilər. Ümummilli liderin hakimiyyətə qayıtdığı ilk gündən etibarən
göstərdiyi səylər bütün bədbin proqnozların üstündən xətt çəkdi. Onun coşqun siyasi fəaliyyəti sayəsində ölkə
qısa müddət ərzində tanınmaz dərəcədə dəyişdiyi kimi, dövlətin beynəlxalq miqyasda nüfuzu da sürətlə artmağa
başladı. İndi Azərbaycan müasir dünyanın mühüm bölgəsi olan Cənubi Qafqazda əsas söz sahibidir və lider
dövlətdir.
Respublika.-2019.-6 iyul.-№144.-S.6.
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Ümummilli lider, dünya miqyaslı siyasətçi
İsmayıl HACIYEV,
AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik
Ümummilli liderliklə dünya miqyaslı siyasətçi keyfiyyətlərinin bir dövlət adamında birləşməsinə
bəşər tarixində nadir rast gəlinir. Ulu öndər Heydər Əliyev bu iki ali keyfiyyəti özündə birləşdirməklə
yanaşı, fəaliyyət göstərdiyi bütün sahələrdə liderlik bacarığını da ən yüksək səviyyədə təsdiq etmişdir. Milli
lider olmağın meyarları və izahı müxtəlifdir. Hələ Aristotel yazırdı ki, siyasi liderliyin ilkin şərti dövlətin
gələcəyini öncədən görmək və gördüyünü həyata keçirə bilməkdir. Ümummilli liderlər dövlətin daxili və
xarici siyasətini müəyyən edən, onu beynəlxalq münasibətlərdə təmsil edən ali vəzifəli şəxslər kimi qəbul
edilir. Bu mövqedən yanaşdıqda Heydər Əliyev ümummilli lider zirvəsində müstəqil Azərbaycan dövlətini
yaratmışdır və onun bütün sahələrdə sarsılmaz təməllərini müəyyən etmişdir. Ona görə də ulu öndər
müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu və memarı məqamına yüksəlmişdir.
Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının yaddaşında qurucu və xilaskar dövlət xadimi, ümummilli lider və xalq
məhəbbətini qazanan öndər kimi qalmışdır. Xalqımızın tarixi taleyində, mənəvi, siyasi və ictimai həyatında,
dövlət quruculuğunda onun qədər misilsiz xidmətlər göstərən ikinci dövlət adamı tapmaq mümkün deyildir. Bu
mənada o, xalqımızın milli iftixarı, ürəklərimizdə özünə yer tapan ümummilli liderimiz, güvənc yerimiz, qürur
duyduğumuz və arxa bildiyimiz böyük Azərbaycanlı idi.
Fenomenal şəxsiyyət sayılan Heydər Əliyev dünyanın nadir, seçilən siyasət adamı idi. O, dünya siyasətinə
təsir etmək gücündə olan lider idi. Liderlər var ki, siyasi fəaliyyət, dövlət idarəetməsi sahəsində uzun illər çalışıb
püxtələşdikdən sonra tanınırlar. Elə adamlar da var ki, bu, onlarda fitrən mövcuddur, genlərində kodlaşdırılıb, bir
sözlə ilahi vergidir. Heydər Əliyev məhz ikincilərdəndir. Digər vacib məqam səlahiyyət məsələsidir.
Heydər Əliyev tək Azərbaycan səviyyəsində deyil, keçmiş SSRİ, hətta Qərb miqyasında sözünün kəsəri,
sanbalı olan lider idi. O, qlobal miqyasda təhlillər aparmağı bacaran nəhəng siyasətçi idi. Bu iki məqam onu
həmkarlarından əhəmiyyətli dərəcədə fərqləndirən professional cizgilərdəndir.
Bu dahi insan tarixi yazan və yaradan, onu yönəltməyi və fövqündə durmağı bacaran, dövlət idarəçiliyi və
siyasi təlimlər elminin müntəxəbatını öz fəaliyyəti ilə diqtə edən nadir şəxsiyyətlərdən biri idi. O təkcə güclü
təsərrüfatçı deyil, həm də sözlərinin çəkisi və sanbalı olan, kütləni arxasınca aparmağı, auditoriyanı inandırmağı
bacaran bir siyasi xadim idi. Heydər Əliyev mahir psixoloq, insan qəlbinin dərin bilicisi idi. Buna görə də onun
gələcəyi görmək qabiliyyəti başqalarına, həmkarlarına nisbətən daha güclü idi.
Ulu öndəri xarizmatik lider, bənzərsiz şəxsiyyət adlandırırlar. Müasir siyasi texnologiyalarda lider üçün
xarizma məsələsi çox vacib şərt hesab edilir. Heydər Əliyev məhz güclü xarizmatik şəxsiyyət, fenomenal siyasətçi
və dövlət xadimi idi. Onun ən böyük gücü dərin, həm də universal biliyində, qətiyyətində, işgüzarlığında,
hökmündə, qeyri-adi yaddaşında, tükənməz səbrində, müsahibini təmkinlə dinləmək bacarığında,
uzaqgörənliyində, qarşıya qoyduğu məsələni həyata keçirmək qabiliyyətində idi.
Xeyirxahlıq və alicənablıq, inam və etibar, təmkin və səmimiyyət, zəka, səbat, diqqət və başqa bu kimi
cəhətlər Heydər Əliyevin fərdi naturasının özgün çalarları idi. İstedad və iradə, özünə qarşı tələbkarlıq və
mütəşəkkillik, sərkərdə şücaəti bu böyük şəxsiyyətin ali keyfiyyətləri idi.
Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi bir qərinəlik dövrdə uzaqgörən daxili və
xarici siyasəti ilə öz ölkəsinin gücünü və nüfuzunu artırmış, onun hərtərəfli inkişafına nail olmuş, 1993-cü ilin
böhranlı yayında isə xalqın tələbi ilə hakimiyyətə qayıtması ilə məhv olmaq təhlükəsi ilə üzləşmiş gənc dövlətin
müstəqilliyini əbədi və dönməz etmişdir. Kiçik bir ölkə qısa müddətdə dünya miqyaslı siyasət və dövlət xadimi
Heydər Əliyevin uğurlu liderliyi sayəsində dünyada tanınan nüfuzlu bir dövlətə çevrilmişdir.
Xalqımız ötən əsrin 80-ci illərinin sonu 90-cı illərinin əvvəllərində düşmən qüvvələrin fitnələrinin baş
tutması nəticəsində ümummilli liderin respublika rəhbərliyində olmaması səbəbindən ağır faciələrlə üzləşdi.
1990--1993-cü illərdə Bakıda gedən proseslərin əksinə olaraq, blokada şəraitində yaşayan Naxçıvan Muxtar
Respublikasını Heydər Əliyev mətinliklə müdafiə edir, həmişə xalqın yanında olurdu. Naxçıvan əhalisi də onun
ətrafında sıx birləşərək nicat yolunun məhz Heydər Əliyevdə olduğunu başa düşürdü. Bu xalq və rəhbər birliyi
Naxçıvanı tarixin çətin sınaqlarından çıxardı.
1993-cü ilin iyun ayında respublikamızda yaranmış böhranlı vəziyyətin aradan qaldırılması yolunu xalqın
əksər təbəqələri dövrün görkəmli siyasi xadimi, zəngin dövlətçilik təcrübəsinə malik olan Heydər Əliyevin
respublikanın siyasi rəhbərliyinə qaytarılmasında görürdü. Dünyanın bir sıra siyasi xadimləri və xalqımız deyirdi
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ki, əgər Heydər Əliyev bu illərdə Azərbaycanda hakimiyyətdə olsa idi, nə ərazilər itirilər, nə də bu faciələr baş
verərdi. Hakimiyyətdə olan qüvvələr ölkəni saldıqları ağır vəziyyətdən çıxarmaqda aciz olduqlarından,
yaratdıqları problemləri həll etmək üçün çıxış yolu tapa bilmədiklərindən, xalq və tarix qarşısında məsuliyyətdən
qorxaraq Heydər Əliyevi hakimiyyətə dəvət etdilər.
Heydər Əliyev deyirdi: “Mən buraya adamların təzyiqindən çox yaranmış vəziyyətə görə gəldim, çünki
xalqın taleyi həll olunurdu”. Ulu öndərin Azərbaycan rəhbərliyinə gəlməsi respublikanın tarixi müqəddəratını həll
etdi, vətəndaş müharibəsinin qarşısı alındı, torpaqların işğalı dayandırıldı, respublikanın parçalanması təhlükəsi
aradan qaldırıldı.
Azərbaycan rəhbəri kimi Heydər Əliyev Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə kompleks yanaşır, daxili və
xarici siyasət amillərini hökmən nəzərə alırdı. O, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qorumaq, erməni
təcavüzkarlarına qarşı xalqın ədalətli müharibəsini sülh vasitəsi ilə başa çatdırmaq, respublikanın ərazi
bütövlüyünü bərpa etmək üçün yorulmaq bilmədən çalışırdı. Nizami ordu olmadan ölkənin təhlükəsizliyini təmin
etmək mümkün deyildir. Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ilə ordu quruculuğunda yeni dönüş mərhələsi
başladı. Dövlət Müdafiə Şurası yaradıldı. Könüllülərdən ibarət batalyonlar yaradılıb cəbhəyə göndərildi.
Nəticədə, Azərbaycan Ordusu düşmənin respublikanın içərisinə doğru hücumunu dayandırdı. Hətta əkshücuma keçib bir sıra torpaqları işğaldan azad etdi. Formalaşan Azərbaycan Ordusu düşmənə öz qüvvəsini
göstərdi. Düşmənin Beyləqan istiqamətindəki hücumu dayandırıldı. 1994-cü il yanvarın 5-6-da Füzuli rayonunun
ən böyük yaşayış məntəqəsi olan Böyük Bəhmənli kəndi, bir gün sonra Horadiz qəsəbəsi, Füzulinin daha 22 kəndi,
Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndi geri alındı. Bir sıra strateji yüksəkliklər, yaşayış məntəqələri azad
edildi.
Məhz bu uğurlar erməniləri danışıqlar masası arxasına oturmağa və 1994-cü il mayın 12-də atəşkəs barədə
saziş imzalamağa məcbur etdi. Ümummilli lider Heydər Əliyev daxili siyasətlə yanaşı, xarici siyasətə böyük önəm
verərək bu sahədə də böyük müdriklik və diplomatik istedad nümayiş etdirdi. Ulu öndərin başçılığı ilə informasiya
blokadasının yarılması, Dağlıq Qarabağ probleminə dair həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması,
respublikanın ərazi bütövlüyünün sülh, danışıqlar yolu ilə təmin edilməsi istiqamətində gərgin və səmərəli iş
aparılırdı.
Heydər Əliyevin qətiyyəti, əzmkarlığı və gərgin fəaliyyəti sayəsində ATƏT-in Minsk qrupu, BMT-nin
Təhlükəsizlik Şurası çərçivəsində müntəzəm olaraq danışıqlar aparılmış, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təsdiq
edilmiş və “Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionu” ifadəsi qəbul olunmuşdur. ATƏT-in üzvü olan
ölkələrin dövlət başçılarının Budapeşt, Lissabon, İstanbul görüşlərində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
tanınması və bərpası istiqamətində mühüm qərarlar qəbul edilmişdi.
Ulu öndər Heydər Əliyev böyük siyasət üçün yaranan, təkcə bir ölkə miqyasında yox, dünya əhəmiyyətli
məsələlərin həllində qətiyyətli sözünü deyə bilən nadir siyasətçi idi. Onun bu sahədəki fitri istedadı və fövqəladə
qabiliyyəti, hadisələrin və tarixin gedişatını öncə görmək məharəti siyasət aləminə qədəm qoyduğu ilk günlərdən
özünü büruzə vermişdir. Təsadüfi deyildir ki, onun atdığı addımlar, irəli sürdüyü problemlər, qəbul etdiyi qərarlar,
söylədiyi fikirlər öz aktuallığı, düzgünlüyü və obyektivliyi də hər cəhətdən ölçülüb biçildiyindən ətrafdakıları
heyrətləndirmiş, siyasət aləminin patriarxı adını qazandırmışdır.
Dünyanın ən görkəmli siyasət və dövlət xadimləri Heydər Əliyevlə məsləhətləşdiklərini, ondan
öyrəndiklərini dönə-dönə etiraf etmişlər. Siyasətçilər bu dahi insanı “liderlərin lideri” adlandırırdılar. Onun
siyasətinin gücü siyasi uzaqgörənliyində, fitri istedadında, ölçülüb-biçilmiş qərarlarında, qətiyyətliliyində, siyasi
iradəsində, dərin zəkasında, ensiklopedik biliyə malik olmasında, milli maraqlara əsaslanmasında, tarixi şəraitdən
düzgün baş çıxarmasında– bir sözlə fenomenal şəxsi keyfiyyətlərində idi.
1993-cü ildə xilaskarlıq missiyasını müstəsna bir məharətlə yerinə yetirərək müstəqil Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti seçilən ümummilli lider Heydər Əliyev siyasət aləmində çox güclü, səriştəli və
təcrübəli dövlət xadimi kimi qısa bir müddət ərzində xarici siyasət sahəsində böyük dönüş yaratdı. Dünyanın
aparıcı dövlətləri, inkişaf etmiş ölkələri, beynəlxalq təşkilatları Azərbaycana ciddi diqqət yetirməyə başladılar. O,
müstəqil Azərbaycanın təminatlı gələcəyini nəzərə alaraq Qərbə inteqrasiya yolunu tutdu.
Ən çətin anlarda belə Heydər Əliyev yenilməz siyasi iradə nümayiş etdirdi, milli dövlətçiliyin, milli
mənafelərin ifadəçisi kimi antiazərbaycan, antimilli qüvvələrin qarşısında sipərə çevrildi. Bakı--Tbilisi--Ceyhan
neft, Bakı--Tbilisi--Ərzurum qaz kəmərinin çəkilişi məhz bu böyük insanın qətiyyətli siyasi mövqeyinin, diplomat
uzaqgörənliyinin nəticəsi kimi reallığa çevrildi.
Azərbaycan lideri Heydər Əliyev idarəetmənin ustadı, siyasətin kamil bilicisi kimi bütün dünyada məşhur
idi. Bu dahi insanın təliminə görə siyasət və uzaqgörənlik qarşılıqlı vəhdətdədir. Ulu öndər deyirdi ki, reallığı
düzgün qiymətləndirən, zəngin təcrübədən yaradıcılıqla istifadə edən, sosial-siyasi və iqtisadi problemlərin bütün
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spektrini, mürəkkəbliyini nəzərə alan, qəbul olunan qərarların mümkün nəticəsini irəlicədən görməyə imkan verən
siyasi xətt hökmən uğur qazanmalıdır. Belə siyasət cəmiyyətin sabitliyinə, irəliyə doğru hərəkətinə və tərəqqisinə
xidmət edir.
Heydər Əliyev uzaqgörən və ağıllı siyasətçi kimi nəyi nə zaman deməyi, hansı addımı nə vaxt atmağı bir
zərgər dəqiqliyi ilə bacarırdı. Ulu öndər obrazlı şəkildə xatırladırdı: “Biz nazik sapın üstü ilə gedirik. Odur ki, biz
gərək bu siyasəti o qədər ağılla, o qədər məharətlə aparaq ki, Azərbaycanın milli mənafeləri müdafiə olunsun”.
Onun siyasəti milli maraqlar üzərində qurulmuşdu. Xalqımızın və dövlətimizin elə bir problemi olmamışdır ki,
həmin problemləri kimsə Heydər Əliyev səviyyəsində və yüksəkliyində dərk etmiş olsun. O, hər hansı problemə
həsr olunmuş yığıncaqda məsələyə dərindən bələdliyi, verdiyi suallar, qaldırdığı problem məsələlərlə həmin
sahənin mütəxəssislərini belə heyrətləndirirdi.
Dərin zəka və tükənməz enerji sahibi olan ulu öndər istər sənaye, istər kənd təsərrüfatı, istərsə də elm,
maarif, mədəniyyətlə bağlı məsələlərin müzakirəsində həmin sahənin əvəzedilməz bilicisi kimi çıxış edirdi. Onun
kimi təsərrüfatı təsərrüfatçıdan, tariximizi tarixçidən, incəsənətimizi sənətşünasdan, iqtisadiyyatı iqtisadçıdan
yaxşı bilən, onun problemlərini həll etməyə istiqamətləndirən ikinci adam tapmaq mümkün deyildir. Heydər
Əliyevin mülahizələri problemlərə dərindən bələdlik, hadisələrin məğzinə, səbəb-nəticə əlaqələrinə nüfuz etmək
xüsusiyyəti ilə seçilirdi.
Azərbaycanın daxili siyasətini istiqamətləndirən, xarici siyasətini beynəlxalq hüquq normalarına uyğun,
məqsədyönlü və tarazlaşdırılmış şəkildə aparan qətiyyətli dövlət xadimi çox hallarda ən tanınmış siyasətçiləri belə
təəccübləndirir və onun ağıllı siyasətini birmənalı olaraq qəbul edirdilər. Elə bu cəhətlərinə görədir ki, xalqımız
onu əsrin böyük Azərbaycanlısı, xalqın xilaskarı, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və Azərbaycanı
dünyaya tanıdan insan kimi qəbul edir, hörmət bəsləyir və ürəkdən sevirdi.
Bu da bir həqiqətdir ki, dünyada tanınan, sevilən, şəxsiyyətinə, siyasi və dövlətçilik fəaliyyətinə çox böyük
hörmətlə yanaşılan Heydər Əliyev haqqında söz demək, fikir söyləmək o qədər də asan deyildir. Bu gün dünya
ictimaiyyəti Azərbaycanı və onun liderini tanıyır, onu minnətdarlıqla xatırlayırsa, ünvanına ən xoş sözlər
söyləyirsə, yüksək rəyini, fikrini deyirsə, bu özü xalqımız üçün böyük şərəfdir. Biz qürur duyuruq ki, xalqımızın
dünyada bu səviyyədə sevilən, hörmət bəslənilən ümummilli lideri olmuşdur.
Heydər Əliyev fenomeni, onun şəxsiyyətinin ucalığı, fövqəladə idarəçilik qabiliyyəti, yüksək intellekti
nəticəsində dünyanın görkəmli siyasətçiləri və dövlət xadimləri arasında onun adı həmişə birincilər sırasında
çəkilib. Azərbaycan coğrafi cəhətdən kiçik ölkə olsa da, Heydər Əliyevin böyük siyasət adamı olaraq beynəlxalq
miqyasda özünü təsdiq etməsinə heç vaxt mane olmayıb. Ən məşhur, tanınmış siyasətçilərin reytinqinin
müəyyənləşdirilməsi üçün aparılan beynəlxalq sorğularda, siyasi institutların, sosioloji mərkəzlərin
araşdırmalarında Heydər Əliyevin adının birincilər sırasında yer tutması onun siyasətdə, həyatda, dövlətçilik
təcrübəsində qazandığı uğurların təsdiqi idi.
Ötən illərdə Braziliyanın “Planetin səsi” qəzeti 9 dövlətin jurnalistlərinə “dünyanın hansı üç super
siyasətçisinin adını çəkə bilərsiniz?” sualını vermiş və altı dövlətin jurnalistləri birinci olaraq ümummilli lider
Heydər Əliyevin adını çəkmişdir. Ulu öndərimizin bu nüfuzu onun xalq və ölkə qarşısındakı əvəzsiz xidmətləri,
planetar düşüncəsi və dünyanın böyük siyasətində uğurlu iştirakı, nəsillərə nümunə ola biləcək həyat fəaliyyəti,
iti düşüncəsi, əqidə və məsləki ilə, onun rəhbərliyi dövründə Azərbaycanın demokratiya və müstəqillik yolunda
atdığı uğurlu addımlar ilə bağlıdır.
Dünya siyasətçiləri, beynəlxalq içtimaiyyət və xalqımız bu dahi insanı öz vətəni və dövləti qarşısında
gördüyü böyük işlərə, dünyada təhlükəsizliyin qorunmasına, düzgün və pozitiv inkişafa çalışdığına, siyasi və
ictimai fəaliyyətinə görə qiymətləndirmişlər. Bu səbəbdəndir ki, dünyanın ən görkəmli siyasi xadimləri, dövlət
rəhbərləri, tanınmış elm və mədəniyyət nümayəndələri Heydər Əliyev şəxsiyyətini yüksək qiymətləndirmiş,
ondan çox şey öyrəndiklərini bildirmişlər. Onun haqqında deyilən söz, verilən qiymət bu qün də, sabah da
xalqımızın qəlbində iftixar hissi doğurur və doğuracaq, bunlar tariximizin yaddaşına köçürülməlidir.
Xalqımızın yetirdiyi ən mükəmməl şəxsiyyət və dövlət adamı kimi Heydər Əliyev qlobal düşüncəli, geniş
dünyagörüşlü nəhəng bir siyasətçi idi. O, realist bir lider olaraq hadisələrə praqmatik yanaşırdı, tarixi şəraitdən
düzgün baş çıxarırdı, ölkənin taleyi üçün uğurlu qərarlar qəbul edirdi. İnanmaq çətindir ki, dünyada xalqa bu
qədər yaxın-- sadəliyi və aliliyi özündə bu qədər qovuşdurmuş ikinci bir siyasətçi olsun. Siyasətçi üçün lazım olan
keyfiyyətlərlə yanaşı, onda idarəetmə keyfiyyətləri, dövlətçilik təcrübəsi ən yüksək səviyyədə idi.
Daxili və xarici siyasətinin uğurları ilə Türk dünyasının lideri səviyyəsinə yüksəlmiş Heydər Əliyevin
beynəlxalq Atatürk sülh mükafatına layiq görülməsi onun dünyada apardığı sülh siyasətinə verilən qiymət idi. O,
dünyanın bütün ölkələri və onların rəhbərləri ilə, hətta məkrli düşmənlərimizlə də “sülh dili” ilə nəinki danışmağı
bacarırdı, onlara da bunu aşılaya bilirdi. Ulu öndərimizin ən ali insani keyfiyyətləri, fenomen xarakteri, insanlarla
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dil tapmaq bacarığı, hərəni öz dilində danışdırmaq məharəti onu tanıyanların sevimlisinə çevirirdi. Hər dövlət
xadiminə xas olmayan üstünlüklər ulu Tanrının Heydər Əliyevə verdiyi ən ali keyfiyyətlər idi.
Heydər Əliyev kimi dövlət və siyasət adamları bəşəriyyətin, insanların xeyrinə, sülhün və əmin-amanlığın
təmin edilməsinə yetərincə pay vermişlər. Əgər dünyada belə siyasət və dövlət xadimləri yetərincə olsa idi, onda
dövlətlərarası qarşıdurmalar aradan qalxmış olardı. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri yüksək bəşəri
keyfiyyətlərə, təvazökarlığa, hər şeydən öncə isə demokratik dövlət quruculuğu prinsiplərinə daim sadiq qalan
böyük şəxsiyyət idi. O, Azərbaycan tarixində bəlkə də yeganə siyasət adamıdır ki, onun fəaliyyəti yalnız konkret
sahələri əhatə etmir, həm də ümummilli və qlobal əhəmiyyətli problemlərin aradan qaldırılmasına xidmət edir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin ictimai-siyasi fəaliyyətinin obyektiv təhlili göstərir ki, o, başqalarından
fərqli olaraq qeyri-adi zəkaya, böyük enerjiyə, islahatçı, yüksək analitik təfəkkürə və yenilməz iradəyə malik
siyasətçi idi. “Siyasət üçün doğulmuşlar siyasətdən əl çəkdikcə, siyasət onlardan əl çəkmir” deyimi tamamilə
Heydər Əliyevə aid edilə bilər. Ona görə də bir sıra hallarda Heydər Əliyevi “siyasət nəhəngi”, “siyasət
qrosmeysteri”, “siyasət patriarxı”… kimi xarakterizə edirlər. Qüdrətli dövlət xadimi siyasət aləminin müəllimi
idi. Onun müəllimliyindən çoxlarına pay düşmüşdür.
Xalqımız qarşıya çıxan çətin problemlərin həllini, xilaskarlıq missiyasını Heydər Əliyevdə görürdü. Bu, on
illərlə formalaşmış fikirdir, özü də doğru və düzgün fikirdir. Ölkəmizin fəxri, milli iftixarımız və ümummilli
liderimiz olan Heydər Əliyev bütün problemlərin həllinin öhdəsindən yüksək səviyyədə gəlmişdir. Çünki o, bir
neçə on il bundan sonra görüləcək işləri bu gün həyata keçirməyi bacaran nadir keyfiyyətlərə malik uzaqgörən
siyasətçi və təcrübəli dövlət xadimi idi. Onun siyasəti ölçülüb biçilmiş, gələcəyə ünvanlanmış siyasət idi.
Ümummilli lider Heydər Əliyevi dünyanı dəyişdirmək gücündə olan insanlar cərgəsinə aid etmək olar.
Müasirləri onun gördüyü işləri hələ layiqincə dəyərləndirməyiblər: onun Yer üzünə nə üçün gəldiyini və kim
tərəfindən göndərildiyini tam dərk edə bilmək üçün hələ olduqca az vaxt keçib. XX əsr və XXI əsrin başlanğıcının
görkəmli siyasətçilərindən və dövlət xadimlərindən biri olan Heydər Əliyevin ibrətamiz həyatı və heyrətamiz
siyasi fəaliyyəti gələcək yüzilliklərdə hələ neçə-neçə siyasət adamına istiqamət verəcək, onun yaratdığı dövlətçilik
təlimindən coxları faydalanacaqlar.
Bu gün ölkəmiz bu siyasətin uğurlarını hiss edir, onunla yaşayır və faydalanır. Bu siyasətin icraçısı ulu
öndərimizin layiqli siyasi varisi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevdir. Onun rəhbərliyi
ilə Heydər Əliyev siyasəti yaşayır və uğurla davam etdirilir. Azərbaycan Respublikası Heydər Əliyev siyasəti ilə
irəliləyir və yaşayır. Heydər Əliyev siyasəti Azərbaycanın uğurlarının əsasıdır, gələcəyə istiqamətlənmişdir. Onun
siyasi kursu dövlət müstəqilliyimizin qorunub saxlanılması və möhkəmləndirilməsi, Azərbaycanın beynəlxalq
imicinin yüksəldilməsi, sosial-iqtisadi tərəqqiyə nail olması kimi ağır və taleyüklü məsələlərdə sınaqdan
çıxmışdır.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə bütün sahələrdə aparılan uğurlu islahatlar, əldə olunan
nəticələr xalqın sabaha olan inamını qat-qat artırmış, Heydər Əliyev yolunun layiqincə davam etdirildiyinə,
memarı olduğu müstəqil Azərbaycanın etibarlı əllərdə olduğuna möhkəm əminlik yaratmışdır. Yeni tipli siyasət
və dövlət xadimi İlham Əliyev ulu öndərin siyasi kursunu layiqincə davam etdirməklə, xalqımızın və
dövlətçiliyimizin bu kursun mahiyyətindən doğan milli maraqlarını beynəlxalq miqyasda təmin edir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev siyasətinin uğurla həyata keçirilməsi müstəqilliyimizi möhkəmləndirir,
dövlətçiliyimizi qüdrətləndirir və nəticədə beynəlxalq aləmdə Azərbaycan Respublikasının rolu və nüfuzunu
artırır.
Xalq qəzeti.-2019.- 15 iyun.- № 129.- S.1-2.
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Dövlətin və cəmiyyətin Qurtuluşu: Ulu öndərin tarixi xilaskarlıq missiyası
1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan dövlətçiliyi üçün əvəzsiz əhəmiyyəti olan hadisə baş verdi. Ulu öndər
Heydər Əliyev xalqın təkidi ilə yenidən hakimiyyətə gəldi. Əslində, cəmiyyətin həmin dövrdə bu seçimi etməsi
asan deyildi. Çünki geosiyasi vəziyyət o dərəcədə qarışıq və qeyri-müəyyən idi ki, düzgün istiqamət götürmək
çox çətin məsələyə çevrilmişdi. Bundan başqa, o dövrdə səriştəsiz rəhbərlik ölkənin vəziyyətini daha da
ağırlaşdırmışdı. Ermənistanın havadarlarının böyük dəstəyi ilə Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi ölkənin
varlığını risklərə atırdı. Bu kimi tendensiyaların qarşısını ancaq böyük siyasi iradə və idarəçilik təcrübəsi olan,
xalq və dövlət qarşısında məsuliyyətini tam hiss edən vətənpərvər lider ala bilərdi. Tarix belə bir şəxsiyyəti
Azərbaycan xalqına qismət etmişdi. O, Ulu öndər Heydər Əliyev idi! Ümummilli liderin hakimiyyətə yenidən
gəlişi sözün bütün mənalarında dövlətin, millətin, milyonlarla azərbaycanlının həyatının xilası oldu. Milli
Qurtuluş Gününə vurğulanan bu məqamların işığında daha geniş nəzər salmağı zəruri hesab edirik.
Xalqın müdrik qərarı
26 il öncə Azərbaycanın dövlətçilik tarixi böyük bir faciəni adladı. Səriştəsiz rəhbərliyin səhvləri
ucbatından ölkə çox ağır bir vəziyyətə düşmüşdü. Siyasi çəkişmələr, yanlış ideoloji seçim, xarici düşmənlərin
aramsız dağıdıcı fəaliyyəti Azərbaycanı məhv olmaq həddinə gətirmişdi. Xalq o anda öz düzgün qərarını verib
Heydər Əliyevi yenidən hakimiyyətə dəvət etdi. Həmin məqamı Prezident İlham Əliyev çox gözəl təsvir edib.
Dövlət başçısı deyib: "Azərbaycan öz inkişaf yolunu Heydər Əliyevin simasında görürdü və müraciət edərək, onu
dəvət etdi. Heydər Əliyevin o vaxt 70 yaşı var idi, ömrünün böyük hissəsi geridə qalmışdı. Ancaq xalq sevgisi,
xalqa olan məhəbbət və böyük məsuliyyət hissi onu bu dəvəti qəbul etməyə sövq etdi. Beləliklə, müstəqil
Azərbaycanın müstəqil həyatı başladı". Bəli, XX əsrin 90-cı illərində müstəqil Azərbaycanın müstəqil həyatı
Heydər Əliyevin yenidən rəhbər dəvət edilməsi ilə başladı!
"Qurtuluş" sözü Azərbaycan üçün geniş məna çalarlarına malikdir. Ulu öndər Vətəni səriştəsiz
siyasətçilərin əlindən qurtardı. Bu, çox önəmli idi. Həmin mərhələdə əksəriyyətdə belə bir illüziya var idi ki,
təntənəli şüarlar və çağırışlarla müstəqil dövlət qurmaq olar. Sovet məkanında bu cür düşünənlər az deyildi. Onlar
mücərrəd milliyyətçiliklə absurd liberalizm arasında vurnuxurdular. Konkret tarixi şərtlər daxilində müstəqil
dövlət qurmağın real və praktiki xəttini bilən çox az idi.
Siyasi liderin dövlət quruculuğu təcrübəsi olmadıqda isə vəziyyət, ümumiyyətlə, dövlətçiliyin itirilməsi
həddinə kimi pisləşə bilir. Deməli, o vaxt əsas məsələ cəmiyyəti naşı siyasətçilərin, şüarçıların, populistlərin və
qeyri-real düşünənlərin əlindən xilas etməkdən ibarət olmalı idi.
Ulu öndər Heydər Əliyev hər şeydən əvvəl bunu həyata keçirdi. Tədricən, qanuni əsasla dövlətə rəhbərliyi
ələ alaraq, xalqın gələcəyini xilas etdi. Bu qurtuluşun tarixi əhəmiyyəti çox qiymətlidir. Cəmiyyət tədricən
psixoloji şokdan çıxmağa başladı. Heydər Əliyev ağıllı, təmkinli və dəqiq hesablanmış addımları ilə xalqa ümid
verdi. Göstərdi ki, Azərbaycan xalqı qüdrətlidir, özünə inanmalıdır. Əgər belə olsa, mütləq müstəqil dövlət
quruculuğunu böyük uğurla başa çatdıracaq. Bu, qurtuluşun başqa bir vacib məqamıdır.
Xalqın psixologiyasında məğlubiyyət üstünlük təşkil edirsə, onun sistemli və davamlı olaraq hansısa xətti
həyata keçirməsi imkansızdır. Belə cəmiyyət daha çox kütləni xatırladır və onu kənardan idarə etmək asandır.
Məhz Ümummilli lider Heydər Əliyev cəmiyyətin psixologiyasında olan bu tənəzzülün qarşısını alıb qısa
müddətdə ona qalib psixologiyasını aşıladı. Buradan qurtuluşun çox önəmli digər özəlliyinə keçid vardır.
Heydər Əliyev öz praktiki fəaliyyəti və nümunəsi ilə ölkəni xilas etməyin konkret yolunu göstərdi. Bu, Ulu
öndərin siyasi qətiyyətində, möhkəm iradəsində, verdiyi sözlərə dəqiq əməl etməsində, dəqiq işlənmiş kurs
əsasında islahatlar aparmasında, səmərəli daxili və xarici siyasət kursu, dövrün tələblərinə uyğun milli maraqlara
xidmət edən enerji siyasətini işləyib hazırlamasında və ölkənin ərazi bütövlüyünü bərpa etmənin yolunu
tapmasında təsdiqləndi.
Dünyanın güclü siyasi-hərbi dairələrinin sui-qəsd və dövlət çevrilişi planlarının qarşısını alan Heydər
Əliyev neft müqavilələrinin həyata keçməsi üçün geniş imkanlar yaratdı. Şübhə yoxdur ki, Ulu öndərin bu
qətiyyəti olmasa idi, indi Cənubi Qafqazın geosiyasi mənzərəsində qaranlıq məqamlar daha çox olardı. Bu
baxımdan 1993-2000-ci illər Azərbaycanın dövlət olaraq bir sıra təhlükələrdən böyük mənada tam qurtuluşu
mərhələsidir. Tarixi baxımdan bu faktorun qurtuluşun çox mühüm bir aspektini əks etdirdiyini qəbul etmək
gərəkdir.
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Qurtuluşdan tərəqqiyə sürətli keçid
Heydər Əliyev siyasi fəaliyyəti, diplomatik istedadı, əzmi ilə bütövlükdə müasir Azərbaycan dövlətçiliyini
perspektivli bir xəttə çıxardı. Ulu öndər postsovet məkanında yeganə lider oldu ki, müstəqil dövlət quruculuğunu
bütün istiqamətlərdə müasir tələblər səviyyəsinə yüksəltdi. Bununla Ümummilli lider milli dövlət quruculuğu
kursunu köhnəlikdən, əsası olmayan populizmdən xilas etdi. Heydər Əliyev göstərdi ki, güclü dövlət qurmaq real
qurtuluş yoludur. Demokratiya ancaq güclü dövlətin olduğu, qanunların aliliyinin təmin edildiyi yerdə mövcud
ola bilər. Və bu tezisi konkret siyasi fəaliyyəti ilə tam sübut etdi.
Təcrübə göstərir ki, lider nümunə ola bilmədikdə dövlət zəifləyir, cəmiyyət inkişaf istiqamətini itirir.
Heydər Əliyev isə harada olmağından asılı olmayaraq, bir qəhrəmanlıq, yüksək zəka sahibi olmaq və dövlətçiliyə
tam sadiq qalmaq nümunəsi idi. Ulu öndər Azərbaycanda vətəndaşlarla görüşündə də, BMT-nin yüksək
tribunasından çıxışında da əsl xilaskar kimi davranırdı. BMT-də 1994-cü və 1995-ci illərdə etdiyi möhtəşəm
çıxışında dünyaya göstərdi ki, Azərbaycan təhlükələrdən qurtulub və demokratik, sivil və müstəqil dövlət kimi
beynəlxalq miqyasda sülhün, barışın və əməkdaşlığın inkişafına ciddi töhfələr verməyə hazırdır. Bununla Ulu
öndər dövlətin imicini düşmənlərin bədxah planlarından qurtardı. Və Azərbaycanın sonrakı tərəqqisi üçün lazım
olan beynəlxalq mühiti formalaşdırdı.
1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycanın müstəqil dövlətçiliyi üçün çox böyük əhəmiyyəti olan bir təhlükədən
də tədricən qurtulmaq prosesi baş tutdu. Biz, Azərbaycanın müdafiə qüdrətinin sistemli və davamlı olaraq
artırılması xəttini nəzərdə tuturuq. Heydər Əliyev öncə ordunu intizamsızlıqdan qurtardı. Nizami ordu olmasa,
ərazinin bütövlüyünün bərpası mümkün olmaz. Ulu öndər yüksək səviyyəli hərbi kadr hazırlığına böyük diqqət
yetirdi. Qısa müddətdə Azərbaycan ordusu sovetlərdən qalmış çoxlu sayda qüsurlardan qurtuldu. Yeni və modern
ordu quruculuğu geniş vüsət aldı.
Təcrübə göstərir ki, Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi ordu quruculuğu kursu çox perspektivlidir. İndi
Azərbaycan ordusu Cənubi Qafqazda ən güclü ordudur. Və bu proses dayanmadan davam edir. Prezident İlham
Əliyev Ulu öndərin ordu quruculuğu siyasətini çox böyük uğurla inkişaf etdirir. Nəticədə, Azərbaycan ordusu
istənilən an işğal altındakı torpaqları düşmənlərdən təmizləyə bilmək səviyyəsinə yüksəlib. Əlbəttə, ordu
quruculuğunun qeyri-müəyyənlikdən, səriştəsiz rəhbərlikdən xilas olması ciddi tarixi hadisədir.
Azərbaycanın qurtuluşu üçün olduqca böyük əhəmiyyəti olan başqa bir hadisə Ulu öndərin siyasi varisliyi
təmin etməsi oldu. Bu məqam siyasi olaraq ölkənin əsl qurtuluşu idi. Çünki müstəqil dövlət quruculuğunun tam
başa çatması üçün siyasi varislik təmin edilməlidir. Dünyanın tanınmış ekspertləri bu məqamı ayrıca
vurğulayırlar. Onlar hesab edirlər ki, istənilən bir ölkədə siyasi kursda davamlılıq, sistemlilik və dəqiqlik olmasa,
uğurlu müstəqil və milli dövlət qurmaq mümkün olmaz. Bu səbəbdən İlham Əliyevin siyasi varis kimi
yetişdirilməsi Azərbaycan dövlətçiliyinin başlıca qurtuluş məqamlarından biri kimi qəbul edilməlidir.
Prezident İlham Əliyev fəaliyyəti ilə sübut edir ki, Azərbaycanda dövlət quruculuğu əmin əllərdədir.
Hazırda Azərbaycan liderliyini daha da inkişaf etdirərək, təsir dairəsini genişləndirir. Həyata keçirilən müxtəlif
sosial, iqtisadi, siyasi, enerji, nəqliyyat, logistika və s. üzrə layihələr müstəqil dövlət quruculuğu prosesinin
keyfiyyətcə yeni səviyyəyə yüksəldiyini sübut etməkdədir.
Azərbaycan xalqı üçün qurtuluşun tarixi əhəmiyyəti əvəzedilməzdir. Qədirbilən xalqımız müstəqil
dövlətçilik naminə 15 iyun – Milli Qurtuluş Gününü həmişə böyük ruh yüksəkliyi ilə qeyd edəcək. Əlbəttə, bu
yol sonsuzdur. Nə qədər vaxt ötsə də, hər bir Azərbaycan vətəndaşı qanlı-qadalı həmin illəri xatırlayacaq. O zaman
Azərbaycan siyasi səhnəsində Heydər Əliyev Günəşi parlamasaydı, indi biz müstəqil dövlətin vətəndaşı kimi bu
fikirləri yaza bilməzdik. Heydər Əliyev Azərbaycan ziyalılığını və jurnalistikasını da xilas etdi! Qurtuluş Günü
hər bir vətəndaşın qurtuluşu günüdür!
Newtimes.az
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Müstəqilliyimizi xilas etmiş və əbədiləşdirmiş lider
Mübariz Qurbanlı,
Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Heydər Əliyevin timsalında biz əyani şəkildə görürük ki, şəxsiyyətlərin tarixdəki rolu bəzi hallarda
əvəzolunmaz olur. Heydər Əliyev şəxsiyyəti, Heydər Əliyev dühası bugünkü Azərbaycanın uğurlu inkişafının
təməlində dayanan bir amildir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, xalqının və dövlətinin müstəqilliyi, inkişafı naminə böyük və
əvəzedilməz işlər görmüş, bununla bağlı tarixi proseslərə təsir göstərmiş ümummilli lider Heydər Əliyev hər
zaman fəxr edəcəyimiz, qürur hissi ilə xatırlayacağımız dahi şəxsiyyətdir. Ulu öndər tarixi prosesə təsir
göstərməyə qadir şəxsiyyət kimi Azərbaycan xalqı və dövlətçiliyi üçün çox böyük və əvəzedilməz işlər
görmüşdür. Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının və dövlətinin taleyüklü problemlərini həll edən tarixi şəxsiyyət
olmaqla yanaşı, həm də tarixi yaradan şəxsiyyətdir.
Ümummilli liderin Azərbaycan tarixinə bəxş etdiyi əzəmətli bayram günlərindən biri də məhz 15 iyun
Qurtuluş Günüdür. Bu gün haqqında qürurla danışdığımız tariximizə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil olmuş 1993cü ilin 15 iyun günü xalqımız üçün yeni bir başlanğıc, ictimai tərəqqidə keyfiyyətcə yeni bir mərhələdir. 15 iyun
əsl qurtuluş tarixi olmaqla yanaşı, Azərbaycanda xaosdan, böhrandan, anarxiyadan inkişafa, sabitliyə doğru gedən
yolun başlanğıcıdır. Bu tarixi yaradan isə yenə də Azərbaycanın inkişafında, müstəqilliyində, gələcəyində
müstəsna rol oynayan, daim xalqına arxalanan və xalqına arxa olan insan– çoxminillik dövlətçilik tariximizdə ilk
dəfə ümummilli lider səviyyəsinə yüksəlmiş Heydər Əliyev idi.
Ulu öndər Heydər Əliyevin həyat amalı, zaman və məkan anlayışına sığmayan siyasi fəaliyyətinin əsas
məqsədi azad və müstəqil bir dövlət qurmaq idi. Tarixə müasir Azərbaycanın memarı olaraq düşən ümummilli
lider Heydər Əliyev hər zaman Azərbaycanı özünə güvənən qüdrətli bir ölkəyə çevirmək istəyirdi. Bu yolda qəti
addımlar atır, əməli işlər görür, özünün iqtisadi inkişaf yolunda olan Azərbaycanın etibarlı, sağlam gələcəyini
qururdu.
Xalq isə onu sevir, parlaq zəkasını qiymətləndirir və öz liderinə, onun yeritdiyi siyasi kursa inanaraq ardınca
gedirdi. Əslində, Heydər Əliyev ömrü Azərbaycan xalqının XX əsr tarixinin bir qərinəlik dövrü ilə sıx bağlıdır və
onları bir-birindən ayırmaq və izah etməyə çalışmaq mümkün deyil. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası
ərəfəsində gedən prosesdə Heydər Əliyev tarixi şəxsiyyət, lider olaraq Azərbaycan xalqının taleyinə təsir göstərən
əhəmiyyətli addımlar atdı.
1990-cı ilin yayında Moskvadan Vətənə qayıdan ulu öndərin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
sədri işlədiyi illər Azərbaycanın istiqlalı yolunda xüsusi mərhələ olmuşdur. Onun rəhbərliyi altında muxtar
respublika Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə doğru irəliləməsində bayraqdar rolu oynayırdı. Əsas amillərdən
biri o idi ki, onun muxtar respublikaya rəhbərlik etməsi ölkəmizin bu qədim diyarının erməni təcavüzündən xilas
olmasında başlıca rol oynamışdı.
Məhz Heydər Əliyevin müdrikliyinin, siyasi təcrübəsinin və iradəsinin nəticəsi idi ki, Naxçıvan MR
üzləşdiyi bütün çətinlikləri dəf etmiş, muxtar respublika daxilində sabitliyi, əmin-amanlığı təmin etmişdir. Bütün
bu faktlar bir daha təsdiqləyir ki, 1993-cü ilin yayında Azərbaycan “olum, ya ölüm” dilemması qarşısında qaldığı
bir vaxtda, xalqın təkidlə Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtmasını tələb etməsi heç də təsadüfi deyil. Həmin il
iyunun 15-də müdrik siyasətçinin, təcrübəli dövlət xadiminin hakimiyyətə tarixi qayıdışı ilə Azərbaycan tarixinin
Heydər Əliyev dövrü, özünün yeni, daha əzəmətli mərhələsinə qədəm qoydu.
Bu qayıdışla ölkənin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni həyatında, beynəlxalq əlaqələrində dönüş
yarandı, elmi əsaslara, beynəlxalq norma və prinsiplərə uyğun şəkildə müstəqil dövlət quruculuğu prosesi
başlandı. Beləliklə, ümummilli lider Heydər Əliyevin birinci hakimiyyəti ölkənin formalaşdırılmasına
hesablanmışdırsa, onun ikinci hakimiyyəti əsl Qurtuluş oldu. Xalqın çağırışı ilə Heydər Əliyev 1993-cü ildə,
ölkəmizdə siyasi böhran yaşandığı, vətəndaş müharibəsi təhlükəsi yarandığı, Ermənistanın təcavüzünün
gücləndiyi bir vaxtda siyasi hakimiyyətə qayıtdı.
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Heydər Əliyev dəfələrlə qeyd etmişdir ki, müstəqilliyi əldə etmək qədər də onu qoruyub saxlamaq,
əbədiliyini dönməz etmək çətindir. Bu baxımdan dövlətçiliyimizə, onun möhkəmləndirilməsinə Heydər Əliyevin
verdiyi töhfələr əvəzsizdir. Heydər Əliyevin 1993-cü ildə Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıdışı milli
müstəqil dövlətimizin qorunması və möhkəmləndirilməsi baxımından həlledici rol oynadı. Heydər Əliyev hələ
1969--1982-ci illərdə rəhbər olduğu dövrlərdə Azərbaycan dövlətçiliyinin gələcək müstəqilliyinin siyasi, iqtisadi
əsaslarını yarada bilmişdi. Bu baza əsasında məhz Azərbaycan xalqı müstəqillik əldə etdikdən sonra Ermənistanın
təcavüzünə baxmayaraq, öz suverenliyini qoruyub saxlaya bilmiş və inkişaf yoluna qədəm qoymuşdur.
Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsi üçün çox ciddi sosial-iqtisadi, siyasi
islahatlar həyata keçirmiş, əhəmiyyətli addımlar atmışdır. Bu önəmli addımlar özünü ilk növbədə onda göstərdi
ki, Azərbaycanda hakimiyyətdə səriştəsiz dairələrin olduğu 1991--1993-cü illərdə mövcud olan xaos, anarxiya
aradan qaldırıldı, silah gücünə, müxtəlif təxribatlar vasitəsilə hakimiyyət dəyişikliyinə nail olmaq praktikasına
son qoyuldu. Ən əsası dövlət və xalq arasında möhkəm birlik yaradıldı. Dövlətin möhkəmliyi üçün qanunun aliliyi
olmalıdır. Heydər Əliyev irəli sürdüyü dövlətin təməl prinsiplərindən biri sayılan qanunun aliliyinin ölkəmizdə
təmininə nail oldu.
Dövlət varsa, qanun olmalıdır. Əgər qanun yoxdursa, dövlət mövcud olmayacaq. Dövlət qanuna
söykənməlidir. Qanunçuluq prinsipi bir tərəfdən qanunun aliliyidir, digər tərəfdən isə zamanın tələbinə və reallığa
uyğun olaraq yeni qanunların yaradılması və onların işlək olmasına ictimai nəzarətin gücləndirilməsidir. Heydər
Əliyev dəfələrlə bildirmişdir ki, dövlət xalqa xidmət etməlidir, dövlətin xalqa xidmət etməsi üçün dövlət
məmurları, dövləti idarə edən şəxslər daim xalqla təmasda olmalıdır.
Dünya səviyyəli siyasət və dövlət xadimi Heydər Əliyevin Azərbaycanın rəhbərliyinə gəlişindən, yəni
1993-cü ildən sonra ölkəmizdə gedən proseslər geniş bir təhlil, təhqiqat tələb edən məsələdir. Aparılan
araşdırmalar və təhlillər Heydər Əliyevin nəhəng siyasətinin ayrı-ayrı elementlərini bir daha göz önünə gətirməyi
zəruri edir. 1993-cü ilin iyun hadisələri zamanı siyasi hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev, ilk növbədə, vətəndaş
müharibəsi təhlükəsini aradan qaldırdı. Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin yaradılması üçün ciddi və
təxirəsalınmaz addımlar atıldı.
Hərb cəbhəsində atəşkəsə nail olundu. Bu, Azərbaycan üçün olduqca vacib idi. Çünki hərbi əməliyyatların
davam etməsi Azərbaycan iqtisadiyyatının onsuz da ağır olan vəziyyətini daha da ağırlaşdıra bilərdi. Azərbaycan
həmin müharibəni yalnız Ermənistanla aparmırdı. Hamıya bəlli idi ki, Ermənistana silah pulsuz verilirdi.
Ermənistana müxtəlif vasitələrlə ayrı-ayrı ölkələrdən də yardımlar edilirdi. Ermənistan tərəfi Azərbaycan
Ordusunun hücumları qarşısında tab gətirməyərək atəşkəsə razılıq vermək məcburiyyətində qaldı.
Atəşkəsin əldə edilməsi ilə yaranmış fasilədən ümummilli lider Heydər Əliyev ölkədə dövlət quruculuğu
işinin aparılması və ictimai-siyasi sabitliyin bərqərar olması, iqtisadi və maliyyə sabitliyinin yaradılması üçün çox
ciddi siyasətin həyata keçirilməsinə başladı. İctimai-siyasi sabitliyin yaradılması üçün Heydər Əliyevin həyata
keçirdiyi siyasətin ana xəttini qanunçuluq və möhkəm dövlət intizamının yaradılması təşkil edirdi.
O dövrdə ayrı-ayrı qrupların nəzarətində qanunsuz fəaliyyət göstərən silahlı dəstələr var idi. Bu silahlı
dəstələrin, hökumətə, hakimiyyətə tabe olmayan qanunsuz hərbi birləşmələrin mövcudluğu dövlətçilik və
müstəqillik, o cümlədən vətəndaşların təhlükəsizliyi üçün qorxu törədirdi. Heydər Əliyevin atdığı ilk əhəmiyyətli
addımlardan biri belə silahlı dəstələrin ləğv edilməsi, onlarda olan silahların yığılması oldu.
Ulu öndər Heydər Əliyevin başladığı dövlət quruculuğu siyasətinin tərkibində əsas yerlərdən birini Milli
Ordunun yaradılması tuturdu. 1993-cü ilə qədər hakimiyyətdə olan iqtidarların heç biri ordu yarada bilməmişdi.
Heydər Əliyevin qarşıya qoyduğu ən vacib və təxirəsalınmaz vəzifələrdən biri vahid komandanlığa əsaslanan
ordunun yaradılması idi. Qısa zaman ərzində Müdafiə Nazirliyinin tabeçiliyində və dövlətin nəzarətində olan ordu
birləşmələri yaradıldı və düşmənin hücumlarının qarşısı alındı.
Təcrübəli və çevik dövlət adamı olan Heydər Əliyev ictimai-siyasi sabitliyi qorumaq üçün qanunçuluğun
yüksək səviyyədə təsbit olunması istiqamətində mühüm addımlar atdı. Ölkədə xaos və özbaşınalığın qarşısı alındı.
Xalqın Heydər Əliyevə inamı, etimadı o dərəcədə yüksək idi ki, onun hər bir çağırışı Azərbaycan xalqının bütün
təbəqələrində böyük əks-səda doğururdu. 1994-cü ilin oktyabrında xarici qüvvələrin köməyi ilə bəzi dairələr
Azərbaycanda dövlət çevrilişinə cəhd göstərdilər.
Keçmiş baş nazir S.Hüseynovun rəhbərliyi ilə dövlət çevrilişinə cəhd edən dairələrin məqsədi ölkəmizin
həyata keçirdiyi müstəqil siyasəti əngəlləmək, Azərbaycanı yenidən xarici qüvvələrin, imperiya dairələrinin təsiri
altına keçirmək idi. Azərbaycan xalqının Heydər Əliyevə olan inamı hesabına dövlət çevrilişinə cəhdin qarşısı
qətiyyətlə alındı. Dövlət çevrilişinə cəhd təsadüfən baş verməmişdi. O dövrdə Azərbaycan öz təbii sərvətlərini
dünyaya çıxarmaq və neft-qaz ixracının köməyilə iqtisadi problemlərini həll etmək üçün addımlar atırdı. Xəzərdə
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Azərbaycana məxsus neft yataqlarının birgə işlənməsi ilə əlaqədar xarici neft şirkətlərilə danışıqlar aparılırdı. Bu
danışıqları pozmaq istəyən qüvvələr 1994-cü ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhd göstərdilər.
Qeyd etdiyimiz kimi, Heydər Əliyevin qətiyyəti sayəsində bu cəhdin qarşısı alındı və ictimai-siyasi sabitlik
qorundu. 1995-ci ilin martında yenidən dövlət çevrilişinə cəhd olundu. Xarici dairələr Azərbaycanda sabitliyi
pozmaq və ölkənin həyata keçirdiyi siyasəti əngəlləmək üçün dövlət çevrilişinə cəhd etdilər. Bu cəhdin də qarşısı
qətiyyətlə alındı. Beləliklə, Heydər Əliyevin fədakar zəhməti sayəsində Azərbaycanda silahlı yolla hakimiyyətə
gəlmək ənənəsinə birdəfəlik son qoyuldu. Ulu öndərin həyata keçirdiyi siyasət praktik olaraq silahlı çevrilişin
Azərbaycan siyasətindən çıxarılmasına gətirib çıxardı. Bu, müasir Azərbaycanın tarixində Heydər Əliyevin adı
ilə bağlı olan çox böyük bir nailiyyətdir.
İctimai-siyasi sabitliyin təmin edilməsi iqtisadi islahatların həyata keçirilməsinə yol açdı. Dövlət idarəçiliyi
ilə bağlı qanunlar hazırlanaraq təsdiq olundu. Ən başlıcası isə müstəqil dövlətimizin ilk Konstitusiyası qəbul
edildi. Bütün bunlar ulu öndərin dövlət quruculuğu sahəsində gördüyü böyük işlərin əsas istiqamətlərindən biridir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin ən böyük xidmətlərindən biri də Azərbaycanın öz təbii sərvətlərinə sahib çıxması,
dünyanın əsas neft-qaz ixracatçılarından birinə çevrilməsidir.
Heydər Əliyevin bu istiqamətdə həyata keçirdiyi nəhəng siyasi layihələrdən biri də neft strategiyasıdır. Neft
strategiyası bu gün də Azərbaycan üçün həm siyasi, həm də iqtisadi dividendlər gətirməkdədir. Ulu öndərin
uzaqgörənliyi və qətiyyəti sayəsində 1994-cü il sentyabrın 20-də Bakıda müxtəlif ölkələrin neft şirkətləri ilə
imzalanmış “Əsrin müqaviləsi” Azərbaycanın yeni neft strategiyasının əsasını qoydu. Bu neft strategiyası
dünyanın ən qabaqcıl neft şirkətlərini Azərbaycana investisiya yatırmağa cəlb etdi. Bu investisiyalar iqtisadi
sabitliyin bərqərar olması üçün böyük rol oynadı.
Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu artdı, bölgədə rolu genişləndi. O cümlədən iqtisadi islahatlar aparılması
üçün böyük baza yaradıldı, sosial islahatlar üçün iqtisadi potensial əldə edildi. Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi
nəhəng geopolitik layihələr sırasında Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft, Bakı–Tbilisi–Ərzrum qaz kəmərləri, Böyük İpək
yolu və Bakı–Tbilisi–Qars dəmiryolu layihələri bu gün həm Azərbaycan, həm də region üçün böyük rol oynayır.
Bütün iqtisadi təhlilçilərin və tədqiqatçıların fikri ondan ibarətdir ki, belə nəhəng layihənin həssas bir
bölgədə, geopolitik baxımdan dartışmalar mərkəzi olan Cənubi Qafqazda həyata keçirilməsi yalnız böyük
şəxsiyyətin – Heydər Əliyevin uzaqgörənliyi və onun gələcək üçün yaratdığı möhkəm təminat ilə reallaşa bilərdi.
Enerji təhlükəsizliyi dünya dövlətlərini düşündürən ən vacib məsələlərdən biridir. Ona görə də Azərbaycanın, o
cümlədən Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarlarına çıxarılmasına əngəl olmaq istəyən qüvvələr var
idi. Onların maneələrinə baxmayaraq, Heydər Əliyev BTC neft kəmərinin, sonra isə Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz
kəmərinin reallaşması üçün böyük siyasət həyata keçirdi.
Bu layihələrin reallaşması Heydər Əliyevin uğuru, onun böyük şəxsiyyət olaraq tarixi prosesə göstərdiyi
təsirlərin nəticəsi idi. Məhz bu səbəbdən Azərbaycanın regionda yeri daha da möhkəmləndi, beynəlxalq
təşkilatlarda nüfuzu artdı. Biz bunu Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, ATƏT, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı, Avropa Şurası, İslam Konfransı Təşkilatı və digər beynəlxalq təşkilatlarda görə bilərik. Azərbaycanın
artan nüfuzunun nəticəsi idi ki, respublikamız bölgənin lider dövlətinə çevrildi.
Eyni zamanda, artan nüfuzun nəticəsi idi ki, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü BMT səviyyəsində,
ATƏT çərçivəsində ölkəmizin xeyrinə qərar və qətnamələrin qəbul edilməsi ilə müşayiət olundu. Ulu öndərin
əsasını qoyduğu yeni neft strategiyası bu gün də uğurla davam etdirilir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin ən
layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda həyata keçirilən yeni neft strategiyası
xalqımızın öz sərvətinə sahib olmasında mühüm rol oynayır.
Bu gün BTC, BTƏ və BTQ Qərblə Şərq arasında körpü rolunu oynayır. Bu layihələr Xəzər regionu ilə
Avropa arasında qırılmaz tellərdir, Azərbaycanla Türkiyəni polad kəmərlərlə, yollarla bir-birinə bağlayır. Bu
bağlılığı hansısa bədxah qüvvələr, çirkin niyyətli dairələr qıra bilməzlər. Bu gün Azərbaycanın razılığı və iştirakı
olmadan Qafqazda hansısa bir layihəni həyata keçirmək mümkün deyil. Bu, ulu öndər Heydər Əliyevin başladığı
böyük siyasətin davamı və məntiqi nəticəsidir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətin başqa bir istiqaməti iqtisadi tənəzzülün qarşısının
alınmasıdır. 1995--1996-cı illərdən başlayaraq iqtisadi böhran aradan qaldırıldı, Azərbaycan inkişaf yoluna qədəm
qoydu. İqtisadi islahatların bəhrəsi xalqın rifahına da müsbət təsir göstərməyə başladı. Qısa zaman kəsiyində
Azərbaycan iqtisadi baxımdan Qafqazın ən qabaqcıl ölkəsi oldu. Azərbaycan dövlətçiliyində Heydər Əliyevin adı
ilə bağlı olan əsas məqamlardan biri təməl prinsipləridir.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin təməl prinsiplərinin müəllifi Heydər Əliyevdir. Bu təməl prinsipləri yalnız
bu gün üçün deyil, eyni zamanda, gələcəyə yönəlib. Hər bir xalq öz dövlətçiliyinin idarə olunmasında müəyyən
ideoloji prinsiplərə söykənir. İdeologiyasız dövlətçilik mümkün deyil. Xalq ideologiyaya söykənmədən irəli gedə
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bilməz. Ümummilli lider Heydər Əliyev şəxsiyyəti haqqında fikir söyləmək, onun Azərbaycan dövləti və xalqı
üçün həyata keçirdiyi siyasi fəaliyyəti layiqincə qiymətləndirmək böyük məsuliyyət tələb edirdi.
Ölkə Prezidenti möhtərəm İlham Əliyev ümummilli lider Heydər Əliyevin çağdaş Azərbaycan tarixindəki
mövqe və xidmətlərini belə xatırladır: “Şəxsiyyətlərin tarixdəki rolu haqqında müxtəlif dövrlərdə kitablar, elmi
və bədii əsərlər yaradılmışdır. Bu günə qədər həmin məsələ bəzi hallarda mübahisə mövzusudur. Ancaq Heydər
Əliyevin timsalında biz əyani şəkildə görürük ki, şəxsiyyətlərin tarixdəki rolu bəzi hallarda əvəzolunmaz olur.
Heydər Əliyev şəxsiyyəti, Heydər Əliyev dühası bugünkü Azərbaycanın uğurlu inkişafının təməlində dayanan bir
amildir”.
Azərbaycan vətəndaşları bugünkü gerçəkliyi və reallığı Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata
keçirilən Heydər Əliyev siyasətinin bilavasitə nəticəsi kimi qəbul edirlər. Varislik Azərbaycan xalqının əvvəlki
tarixi dövrlərdə əldə etdiyi nailiyyətləri öyrənmək, prinsipial olaraq əldə edilənləri gələcək nəsillərə ötürməkdir.
Bu gün Heydər Əliyev siyasi məktəbinin varisi və layiqli davamçısı ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevdir. Belə
ki, İlham Əliyevin Prezident kimi səlahiyyətlərinin icrasına başladığı ilk gündən hakimiyyəti xalqa xidmət vasitəsi
hesab etdiyini bildirməsi heç də təsadüfi deyil.
Ölkə rəhbərinin ümummilli lider Heydər Əliyev siyasi xəttini yüksək səviyyədə davam və daha da inkişaf
etdirməsi müasir dövrdə Azərbaycanın dinamik tərəqqisini şərtləndirən mühüm amil kimi çıxış edir. Dövlət
başçısı İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu siyasət sayəsində son 16 il ərzində Azərbaycan bölgənin iqtisadi
baxımdan ən sürətli, dinamik inkişaf edən ölkəsinə çevrilib. Bir tərəfdən zəngin neft və təbii qaz qaynaqlarının
dünya bazarına nəqlinə imkan verən layihələrin reallaşması, bunun nəticəsində gəlirlərin sürətlə yüksəlməsi, digər
tərəfdən isə bu gəlirlərə səmərəli şəkildə nəzarət edilməsinə və iqtisadiyyatın fərqliliyinə yönəlik ardıcıl
islahatların həyata keçirilməsi müsbət nəticələr verir.
Azərbaycan iqtisadiyyatı son 16 ildə dünyada sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyatlardan biri olduğuna görə
ötən müddətdə ölkəyə 200 milyard dollardan çox sərmayə qoyulub, ümumi daxili məhsul 3 dəfədən çox, sənaye
istehsalı 3 dəfə artıb. Xalqın sərvətinin ədalətli bölgüsü, habelə vəsaitlərin xərclənməsində və akkumulyasiyasında
maksimum şəffaflıq ölkənin valyuta ehtiyatlarının ilbəil artmasına və yoxsulluq səviyyəsinin on dəfə aşağı
düşməsinə səbəb olmuşdur. Bu müddətdə ölkədə 2 milyondan artıq yeni iş yerləri yaradılmışdır.
Eyni zamanda, ötən bu müddət ərzində iqtisadiyyatda qeyri-neft sektorunun çəkisi artaraq onun neftdən
asılılıq riskini azaldıb. Hazırda Azərbaycan xarici investisiyalara ehtiyacı olan ölkədən bölgədə və onun xaricində
əhatəli investisiyalar yatıran ölkəyə çevrilib. Ötən 16 il ərzində sosial infrastrukturun yaradılması ilə bağlı böyük
işlər görülüb – yüzlərlə məktəb, xəstəxanalar, Olimpiya kompleksləri, digər sosial obyektlər tikilmiş və təmir
edilmişdir. İnvestisiya proqramında nəzərdə tutulmuş layihələr bu gün də uğurla həyata keçirilir.
Dövlətin qarşısında duran ən əsas vəzifələrdən biri qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirməkdir. Bununla
əlaqədar ölkəmizdə bir çox iş görülməklə yanaşı, bu gün də quruculuq işləri böyük uğurla davam etdirilir.
Ölkəmizdə müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarına çoxlu sərmayə qoyulur. Azərbaycanın
“Azərspace″ adlı 2 süni telekommunikasiya peykinin orbitə çıxarılması ölkəmizin bu sahədəki inkişafın ən yüksək
göstəricisidir. Qürurla qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan kosmik ölkələr klubuna daxil olub, texnoloji tərəqqiyə,
innovasiyalı iqtisadiyyata sahib olan və uğurla inkişaf edən ölkədir.
Dünya Bankı və beynəlxalq maliyyə şirkətlərinin illik hesabatlarında Azərbaycan investisiya yatırılacaq
ölkələrin sırasında ön yerlərdən birini tutmaqla dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin diqqətini özünə cəlb etməyi
bacardı. Dünya siyasi arenasında əhəmiyyətli bir yer tutan Azərbaycan, əlbəttə, bu zirvəyə Prezident İlham
Əliyevin icra etmiş olduğu uğurlu siyasəti ilə nail olub. Beləliklə, əldə olunan bu möhtəşəm uğurlar Prezident
İlham Əliyevi Azərbaycanda alternativsiz liderə, Cənubi Qafqaz regionunda isə Heydər Əliyevdən sonra ikinci
böyük siyasi xadimə çevirib. Qeyd olunanlara əsaslanaraq, əminliklə deyə bilərik ki, ümummilli lider Heydər
Əliyev bu gün də bizimlə yaşayır, onun ideyaları uğurla davam etdirilir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin məşhur bir kəlamı həmişə xalqımız üçün örnəkdir. O deyirdi:
“Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bizim tarixi nailiyyətimizdir”. Xalqımız əsrlər boyu həsrətində olduğu
müstəqilliyə nail olduqdan sonra həmin müstəqilliyi qoruyub saxlamaq, əbədiliyini dönməz etmək,
möhkəmləndirmək, Azərbaycanı dünyanın müxtəlif ölkələrində məskunlaşmış 50 milyon azərbaycanlı üçün bir
mayaka çevirmək vacib bir vəzifə idi. Bu vəzifəni həyata keçirərkən, təbii ki, millətin vahid ideya ətrafında
birləşdirilməsi zərurəti yaranmışdı.
Prezident İlham Əliyev cəmiyyətin qarşısında duran ən önəmli vəzifə ilə bağlı demişdir: “Biz güclü,
demokratik cəmiyyət qurmaq əzmindəyik. Bu cəmiyyətdə hər bir vətəndaş bütün haqlardan və azadlıqlardan
istifadə etməli və onun bütün hüquqları və azadlıqları qorunmalıdır”. Bu gün Prezident İlham Əliyevin həyata
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keçirdiyi praqmatik və çevik siyasət nəticəsində Azərbaycan cəmiyyətində vətəndaşların hüquqlarının hərtərəfli
qorunması istiqamətində mühüm irəliləyişlərə nail olunmuşdur.
Ümummilli lider Heydər Əliyev milli ideyanın yaranması, xalqa çatdırılması istiqamətində xalqımıza çox
böyük, əhəmiyyətli elmi-nəzəri bir irs ərməğan etmişdir. Həmin irs üzərində bu gün müstəqil Azərbaycan dövləti
sürətlə inkişaf etməkdədir. Ulu öndərin bizə qoyduğu bu irsin öyrənilməsi və tədqiqi baxımından son illərdə çox
böyük işlər görülmüş, nailiyyətlər əldə edilmişdir. Ölməz öndərimiz Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi müstəqil
dövlətin ideya prinsipləri yalnız bugünkü Azərbaycan üçün deyil, gələcəkdə də ölkəmizin inkişafı üçün başlıca
mənbə rolunu oynayacaqdır.
Xalq qəzeti.-2019.-15 iyun.-№129.-S.3.
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Azərbaycanın inkişaf konsepsiyası Heydər Əliyev ideyalarına əsaslanır
Ramil Namazov,
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru
Bu gün xalqımız Azərbaycanda Milli Qurtuluş Gününü qeyd edir. 26 il öncə - 1993-cü il iyun ayının 15-də
ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan Ali Sovetinin Sədri seçilməsi ilə Azərbaycanın dövlətçilik və müstəqillik
tarixində yeni mərhələ başladı. Heydər Əliyevin adı ilə birbaşa bağlı olan bu mərhələdə Azərbaycan məhv
olmaqdan, parçalanmaqdan, xalqımız bərpa etdiyi müstəqilliyini yenidən itirmək təhlükəsindən xilas oldu.
Xalqımızın dahi oğlu Heydər Əliyev öz müdrikliyi, siyasi uzaqgörənliyi, qətiyyəti ilə xalqımızı öz arzularına
qovuşdurdu, müasir Azərbaycan dövlətinin banisi oldu.
Heydər Əliyevin 1993-cü ildə xalqın istək və arzusu ilə hakimiyyətə gəlişi siyasi-hərbi böhrana son
qoyduğu, hakimiyyət boşluğunu aradan qaldırdığı kimi, digər sahələrdə də tənəzzülün qarşısını aldı. O cümlədən
iqtisadi sferada inkişafın əsası qoyuldu. Təsadüfi deyil ki, SSRİ-nin dağılması və AXC-Müsavat cütlüyünün
səriştəsizliyi, yarıtmazlığı səbəbindən iflic vəziyyətinə düşən iqtisadiyyatın hələ ötən əsrin 90-cı illərinin
ortalarında dərin böhrandan çıxarılması və iqtisadi inkişafın təməlinin qoyulması Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Bu gün də Azərbaycan dövlətinin nail olduğu möhtəşəm iqtisadi uğurların gerçəkləşməsi çox düzgün olaraq
ümummilli lider Heydər Əliyevin müəllifi olduğu strategiyanın uğurla davam etdirilməsinin nəticəsi kimi qəbul
edilir. Prezident İlham Əliyevin ulu öndərin iqtisadi konsepsiyasını uğurla davam etdirməsi Azərbaycan
iqtisadiyyatında əldə edilən uğurlu yüksəlişlə bahəm onun keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymasını təmin
etmişdir.
Məlum olduğu kimi, bir neçə il əvvəl qlobal və regional səviyyədə gedən mürəkkəb iqtisadi proseslər dünya
iqtisadiyyatına sıx inteqrasiya olunmuş Azərbaycan iqtisadiyyatına da müəyyən dərəcədə öz təsirini göstərdi.
Xüsusən 2014-cü ilin sonlarından etibarən dünya əmtəə qiymətlərinin kəskin dəyişməsi, o cümlədən neftin
qiymətinin azalması proseslərinin güclənməsi iqtisadi riskləri də artırdı.
Lakin hər bir böhran, eyni zamanda, həm bir sınaq, həm də yeni inkişaf dövrünün başlanması deməkdir.
Reallıqlar ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bu sınaqdan üzüağ və ləyaqətlə çıxdı. Prezident İlham Əliyevin müvafiq
fərman və sərəncamları ilə 2016-cı ilin əvvəllərindən dərhal yeni iqtisadi islahatların həyata keçirilməsinə
başlanıldı, xüsusən qeyri-neft sektoru istehsalının və ixracının stimullaşdırılması üçün zəruri tədbirlər həyata
keçirildi. Təbii ki, yeni iqtisadi islahatların bir qismi maliyyə sektorunu əhatə etdi. Belə ki, yeni çağırışların həlli
istiqamətində bankların restrukturizasiyası və kapitallaşması, aktivlərin sağlamlaşdırılması, sığorta bazarının
inkişafı, maliyyə inklüzivliyinin gücləndirilməsi istiqamətində tədbirləri əks etdirən strateji hədəflər müəyyən
edildi. Vergi və gömrük sahəsindəki yeniliklər, lisenziyaların verilməsinin və biznesə başlama prosedurlarının
sadələşdirilməsi, yoxlamaların aradan qaldırılması, yerli istehsalın və onun ixracının dövlət tərəfindən
stimullaşdırılması, "Made in Azerbaijan” brendinin dünyada tanıdılması qeyri-neft sektorunun inkişafına təkan
verdi.
2016-cı ildən Azərbaycan iqtisadiyyatında başladılan yeni iqtisadi islahatların nəticəsi getdikcə daha
dərindən hiss olunmaqdadır. Artıq ötən il ümumi daxili məhsulun 1,4, qeyri-neft sektorunun 1,8, sənaye
istehsalının 1,5, kənd təsərrüfatının isə 4,6 faiz artması iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, istehsalın və ixracın
stimullaşdırılması ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərman və sərəncamların uğurla icrasının nəticəsi
idi.
Beləliklə, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi və təşəbbüsləri ilə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi,
rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi, real sektora, sahibkarlığa dövlət dəstəyinin artırılması, biznes və
investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən islahatlar, təmin edilmiş siyasi və
makroiqtisadi sabitlik ötən il Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafını, xarici təsirlərə və risklərə dayanıqlılığını
şərtləndirən başlıca amillər kimi yadda qaldı.
Ötənilki uğurlu makroiqtisadi göstəricilərin bu il də artan xətlə yüksələcəyi gözləniləndir. Çünki yeni
islahatlar kursu məhdud dövrlə kifayətlənməyərək perspektivdə iqtisadiyyatın hər bir sahəsində davamlı artımı və
inkişafı nəzərdə tutur. Artıq bu ilin əvvəlindən qeydə alınan göstəricilər iqtisadi artımda kifayət qədər sanballı
nəticələrin əldə edildiyini göstərir. Belə ki, 2019-cu ilin ötən dövründə ölkədə 23 milyard 813,4 milyon manatlıq
və ya əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,1 faiz çox ümumi daxili məhsul istehsal edilmişdir. ÜDM
istehsalının 46,5 faizi sənayenin, 9,9 faizi ticarət, 6,6 faizi nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sahələrinin, 5,9 faizi
tikintinin, 3,1 faizi kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, 2,6 faizi turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai
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iaşə, 1,8 faizi informasiya və rabitə sahələrinin, 14,6 faizi digər sahələrin payına düşmüş, məhsula və idxala xalis
vergilər ÜDM-in 9,0 faizini təşkil etmişdir. Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM 2411,8 manata bərabər olmuşdur.
Əhalinin gəlirlərinin artım tempi isə inflyasiyanı dəfələrlə üstələyib.
Sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar tərəfindən bu dövrdə 15,5 milyard
manatlıq və ya 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,2 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir.
Sənayenin qeyri-neft sektorunda məhsul istehsalı 15,5 faiz artmışdır.
Bu da onu göstərir ki, iqtisadi islahatlar düzgün istiqamətdədir və Azərbaycan iqtisadiyyatı tezliklə dünya
miqyasında yeni inkişaf nümunələri ortaya qoyacaq. Bir neçə il əvvəl inkişafın Azərbaycan modelini təqdim edən
ölkəmiz iqtisadi uğurları ilə dünyanın öncülləri sırasında yer tutacaq. Dövlət başçısının dediyi kimi, bundan sonra
Azərbaycan yalnız və yalnız inkişaf və tərəqqi yolu ilə gedəcək, vətəndaşların sosial vəziyyəti ildən-ilə
yaxşılaşacaq.
Ötən ilin aprelində keçirilən seçkilərdə inamlı qələbə qazanan Prezident İlham Əliyev islahatların davamlı
olacağını bəyan etdi. Həmin vaxtdan bəri ayrı-ayrı sahələr üzrə islahatlara start verilib. Təbii ki, İlham Əliyevin
qeyd etdiyi kimi, iqtisadi qurumların fəaliyyətlində yeni təcrübələr, yanaşmalar tətbiq olundu. Bunun nəticəsidir
ki, 2019-cu ilin ötən dövründə büdcə daxilolmaları əvvəlki dövrlərlə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Bu
da məhz sözügedən sahələrdə həyata keçirilən islahatların, şəffaflığın gücləndirilməsinin nəticəsidir.
Bu zaman görünən həm də odur ki, Prezident İlham Əliyevin inkişaf strategiyasının mərkəzində dayanan
əsas məsələlərdən biri insan amilidir. Çünki artan büdcə vəsaiti Prezidentin təşəbbüsləri ilə vətəndaşların sosial
rifahının yüksəldilməsinə yönəldilir. Məlum olduğu kimi, bir neçə ay əvvəl Prezidentin imzaladığı fərman və
sərəncamlarla minimum əməkhaqları, əmək pensiyalarının minimum məbləği, bütün növ sosial müavinətlər,
tələbə və doktorantlara verilən təqaüdlər əhəmiyyətli dərəcədə artırıldı. Minimum əməkhaqqı 180 manata, əmək
pensiyalarının minimum məbləği 160 manata çatdırıldı. Bütövlükdə sosial sahədə qəbul edilən qərar və
sərəncamlar 3 milyon nəfər vətəndaşa şamil edildi.
Bir neçə il əvvəl maliyyə bazarlarında baş vermiş məlum hadisələrdən sonra dollar hesabı ilə banklardan
götürülən kreditlərin ödənilməsində çətinliklər yaranmışdı. Dövlət başçısının fevralın 28-də imzaladığı müvafiq
fərmanla vətəndaşların bu narahatçılığına da son qoyuldu. Fiziki şəxslərin banklara 10 min ABŞ dollarınadək
xarici valyutada olan əsas kredit borclarının devalvasiya ilə bağlı manatla artmış hissəsi qiymətləndirilərək
Mərkəzi Bankın elan etdiyi məzənnəyə uyğun olaraq, dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənildi. Eyni zamanda,
devalvasiya nəticəsində yaranmış məzənnə fərqinə görə banklara edilən artıq ödənişlər də kompensasiya şəklində
vətəndaşlara qaytarıldı.
Azərbaycan indi inkişafın yeni mərhələsindədir. Prezident İlham Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində
son dövrlərdə respublikamız bir sıra qlobal layihələri başa çatdırıb. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti, "Cənub
qaz dəhlizi”, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı Kompleksi, Türkiyənin İzmir şəhərində Azərbaycanın
sərmayəsi ilə inşa olunan "Star” neft emalı zavodu işə salınıb, ölkəmizin üçüncü peyki olan "Azərspace 2” orbitə
çıxarıldı. Təbii ki, bütün bunlar Azərbaycanın maliyyə imkanlarının artmasına gətirib çıxaran, inkişafına xidmət
edən möhtəşəm layihələrdir. Bu isə o deməkdir ki, qarşıdakı illərdə respublikamızın gəlirlərində ciddi artımlar
baş verəcək. Bu da öz növbəsində iqtisadiyyatın inkişafına və vətəndaşların sosial rifahının gücləndirilməsi ilə
bağlı görülən işlərə mühüm töhfələr olacaq.
Azərbaycan bu gün inkişafının ən qüdrətli dövrünü yaşayır. Hər birimiz anlayırıq ki, bu inkişaf konsepsiyası
məhz Heydər Əliyev ideyalarına əsaslanır. Ulu öndərin şanlı irsi tək dünənin və bugünün deyil, ən əsası, sabahkı
yüksəlişin də real zəmini, etibarlı təməlidir.
Azərbaycan.-2019.-15 iyun.-№129.-S.8.
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Ulu öndər milli təhsilimizi islahatlar yoluna çıxardı
Əfqan Abdullayev,
Azərbaycan Dillər Universitetinin tədris işləri üzrə prorektoru, professor
İndi bizim təhsil sistemimiz müstəqil Azərbaycanın gələcək inkişafını təmin etməlidir. Bu yolda
keçiriləcək islahatlar gərək müstəqil Azərbaycanın milli mənafelərinin inkişafına yönəldilsin.
Heydər Əliyev
Ümummilli lider
Cəmiyyətin tərəqqisinin vacib amilləri olan elm və mədəniyyətin, xalqın intellektual potensialının
formalaşması təhsil sisteminin düzgün qurulmasından çox asılıdır. Bu gün ölkəmiz şaxələnmiş təhsil sisteminə,
elmləri, bilikləri, təcrübəni nəsildən-nəslə ötürməyə əsas verən mükəmməl ali, orta ixtisas və ümumi təhsil
məktəbləri şəbəkəsinə malikdir. Azərbaycanda müasir təhsil strukturunun yaradılması, bu sahədə islahatlara rəvac
verilməsi ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu öndər siyası hakimiyyətə qayıtdığı dövrdə milli
təhsilimiz acınacaqlı vəziyyətə düşmüşdü. AXC–Müsavat cütlüyünün hakimiyyəti dövründə ölkədə yaranmış
xaos, qarışıqlıq, hakimiyyət uğrunda mübarizə təhsil sahəsini iflic vəziyyətə salmışdı.
Aydındır ki, bir milləti məhv etmək üçün onun dilini, elm və təhsilini məhv etmək kifayətdir. Məhz bu
yöndən yanaşdıqda, Heydər Əliyev Azərbaycan xalqını məhv olmaqdan xilas etdi. Ölkəyə rəhbərliyin ilk illərində
sürətli iqtisadi inkişafın təmin edilməsini, Azərbaycanın dünyaya yaxından inteqrasiya olunmasını, beynəlxalq
aləmdə nüfuzlu söz sahibinə çevrilməsini əsas məqsəd kimi seçən ümummilli lider ölkədə təhsil islahatları
aparılmasının zəruriliyini vurğulayaraq, inkişafın elm və təhsildən asılı olduğunu qeyd edirdi. Ulu öndərin öz
sözləri ilə desək: “Təhsil sistemimizin hazırkı vəziyyətini, onun problemlərini dərindən öyrəndikdən sonra
prioritet sahələr müəyyən edilməlidir”.
Bu prinsip Azərbaycanda təhsil siyasətinin əsas qayəsini təşkil etmişdir. Son dövrlər həyata keçirilən
islahatlar proqramına əsasən, fəaliyyətin prioritet istiqamətlərinə diqqət yetirdikdə Heydər Əliyevin təhsil
strategiyasının nə qədər fundamental bir konsepsiya olduğunu aydın görmək mümkündür. Dünyəvi təhsilə
inteqrasiya yolunu seçən Azərbaycan Respublikasında müstəqilliyin bərpasından sonra bu strateji sahəyə milli
təhlükəsizliyin mühüm amillərindən biri kimi xüsusi diqqətin yetirilməsi belə nəticəyə gəlməyə əsas verir ki,
ölkədə elm və təhsil problemləri ümumi inkişaf və dövlət siyasəti ilə vəhdət təşkil edir.
Təhsil sahəsinin yenidən qurulması üçün sistemli islahatlara ehtiyac var idi. Bu ehtiyacı böyük
uzaqgörənliklə duyan Heydər Əliyev 1998-ci ildə ölkəmizdə təhsil sistemində islahatlar aparılmasına dair xüsusi
sərəncam imzaladı. Çox qısa müddət ərzində “Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramı”
hazırlandı və 1999-cu il iyunun 15-də ölkə başçısı tərəfindən təsdiq edildi. Proqramda mərhələlər üzrə təhsil
sisteminin strukturunda, idarə edilməsində, məzmununda, maddi-texniki bazasında, iqtisadiyyatında, kadr
hazırlığı və təminatında əsaslı islahatların aparılması nəzərdə tutulurdu. Artıq bu proqramın qəbulundan 20 illik
bir vaxt ötür. Bu dövrdə milli təhsilimiz sürətli inkişaf yoluna çıxmışdır.
Proqramın başlıca məqsədi bu sahədə mövcud olan problemlərin aradan qaldırılması və Azərbaycanda
dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin təcrübəsinə uyğun təhsil strategiyasının həyata keçirilməsi idi. Ulu öndər bu
vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün mühüm tarixi fərman və sərəncamlar imzalamışdır. Məsələn, 2002-ci il
oktyabrın 4-də ölkə başçısının imzaladığı “Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin müvafiq
texniki bazasının möhkəmləndirilməsi haqqında” sərəncamı milli təhsil sisteminin inkişafında vacib amillərdən
biri kimi qiymətləndirilir. Bu sərəncam ümumtəhsil məktəbləri şəbəkəsinin genişləndirilməsinə, maddi-texniki
bazasının möhkəmləndirilməsinə etibarlı zəmin yaratmışdır. “Azərbaycan Respublikasında yeni ümumtəhsil
məktəblərinin tikintisi, əsaslı təmiri və müasir tədris avadanlıqları ilə təmin olunmasına dair proqramın (20032007-ci illər) təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17 fevral 2003-cü il tarixli
sərəncamı da ölkədə bu sahədə yaranmış problemlərin aradan qaldırılması yönümündə müstəsna əhəmiyyətə
malik dövlət sənədi idi.
Qeyd olunduğu kimi, ulu öndərin təhsil siyasəti konsepsiyasına əsaslanaraq, demək olar ki, elm və təhsil
iki müstəqil sahəni ehtiva etsə də, onların birini digərindən təcrid etmək mümkün deyildir. Bu baxımdan elm317
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təhsil problemlərinə kompleks şəkildə yanaşılmışdır. Hər iki istiqamət ümumi dövlət siyasətinin tərkib hissələri
olduğundan və strateji mahiyyət daşıdığından onların inteqrasiyası da labüddür. Heydər Əliyevin müstəqil
Azərbaycana rəhbərliyi dövrünə nəzər yetirsək, görərik ki, elm ilə təhsilin inteqrasiyası istiqamətində də çox
önəmli işlər görülmüşdür. Əslində, bu iki müstəqil sistemin həmişə qarşılıqlı əlaqəli şəkildə inkişafı labüddür.
Çünki elmin təhsilsiz, təhsilin isə elmsiz mövcudluğu qeyri-mümkündür.
Bu da danılmaz faktdır ki, ulu öndər Heydər Əliyevin təhsil siyasəti konsepsiyasına əsasən ali
məktəblərimizin əksəriyyətində təhsil alan gənclərin elmi-tədqiqat işlərinə cəlb olunması üçün, demək olar ki,
lazımi şərait yaradılmışdır. 1998-ci ildən ali məktəblərin əməkdaşları müxtəlif ölkələrdə - ABŞ, Böyük Britaniya,
Polşa, Rusiya, Türkiyə, Almaniya, Yunanıstan və başqa ölkələrdə yaradıcı ezamiyyətlərdə olmuş, Azərbaycanı
yüksək səviyyədə təmsil etmişlər.
Müstəqilliyimizin ilk illərində ölkənin maliyyə çətinliyi qarşısında qaldığı, ən mühüm həyati əhəmiyyət
kəsb edən sahələri belə maliyyələşdirməyə dövlətin vəsait ayırmağa çətinlik çəkdiyi bir vaxtda ulu öndər Heydər
Əliyev təhsilə xüsusi qayğı göstərir, çətinliklərə baxmayaraq, büdcədən təhsilə ayrılan vəsait ildən-ilə artırılırdı.
Müəllimlərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi də Heydər Əliyevin daim diqqət mərkəzində duran
məsələlərdən idi. Ölkə başçısı tərəfindən 1993-2003-cü illərdə təhsil işçilərinin əməkhaqqının artırılması ilə
əlaqədar 9 dəfə fərman imzalanmışdı.
Hər il ən yüksək bal toplayaraq ölkənin ali məktəblərinə daxil olan gənclər üçün xüsusi Prezident
təqaüdünün, eləcə də istedadlı gənclər üçün fəxri təqaüdlərin, Prezident fərmanı ilə “Qızıl kitab”ın təsis olunması
bu qayğının bariz nümunəsi idi.
Təhsilimizin yaxın dostu və himayəçisi Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan daha bir mühüm tədbirə -ümumtəhsil məktəblərinin şagirdlərinə dərsliklərin pulsuz verilməsinə başlanmışdır. Həmin dövrdə təhsil
sahəsində özünü göstərən ən ciddi yeniliklərdən biri də yeni əlifbaya keçilməsi, latın qrafikalı əlifbanın tətbiqinin
reallığa çevrilməsi idi.
Müasir Azərbaycan dövlətinin banisi, ölkəmizi dünyanın ən inkişaf etmiş, sivil dövlətləri səviyyəsinə
çatdırmağı həyatının əsas amalı, qayəsi sayan, özünün böyük dühası, zəngin idarəçilik təcrübəsi, dönməz iradəsi
ilə bu məqsədin əldə edilməsinə çalışan ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin ideyaları, təməlini qoyduğu nəhəng
quruculuq işləri ondan sonra böyük öndərin layiqli davamçısı, möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən
böyük qətiyyət və uğurla həyata keçirilməyə başlandı. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin ölkəmizə
rəhbərlik etdiyi illər çağdaş təhsilimizin tarixində yüksək inkişaf, bütün sahələrdə islahatların daha da
dərinləşməsi, təhsilin elmi əsaslara söykənən dövlət proqramları vasitəsilə idarə olunması dövrü kimi xarakterizə
olunur. Bu dövrün əsas xüsusiyyətlərindən biri təhsilə qayğının, onun inkişafına ayrılan xərclərin ildən-ilə
artırılmasıdır. Bu isə təhsilin dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biri olması ilə bağlıdır.
Təhsil xərclərinin ilbəil artması Prezident İlham Əliyevin təhsili dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən
biri hesab etməsi ilə birbaşa bağlıdır. Təsadüfi deyildir ki, möhtərəm Prezidentin vurğuladığı “Biz maddi
dəyərlərimizi, iqtisadi potensialımızı insan kapitalına çevirməliyik”, “Təhsil Azərbaycanın davamlı inkişaf
strategiyasının ən öncül istiqamətlərindən biridir” kimi konseptual müddəaların əsasında da məhz həmin yanaşma
dayanır. Bu mənada “təhsil əsri” elan edilən XXI əsrdə yüksək intellektə malik insan kapitalının formalaşması və
güclü iqtisadiyyatın qurulmasında təhsilin rolu heç vaxt indiki qədər aktuallıq kəsb etməmişdir.
Ulu öndərin yaratdığı əsaslar üzərində ali təhsilin inkişafı sahəsində əhəmiyyətli addımlar atılmışdır. 2005ci ildə Azərbaycan Bolonya prosesinə qoşulmuş, Avropa təhsil məkanına inteqrasiya istiqamətində tədbirlər
həyata keçirilmişdir. Ali təhsil müəssisələrinin infrastrukturunun inkişafı sahəsində əhəmiyyətli işlər görülmüş,
bütün universitetlərin maddi-texniki bazası əsaslı şəkildə yeniləşdirilmişdir. “2009-2013-cü illərdə Azərbaycan
Respublikasının ali təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı”nın icrası istiqamətində ölkə Prezidenti
tərəfindən 10 fevral 2010-cu il tarixli “Ali təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiq edilməsi
barədə” fərman imzalanmışdır. Həmin fərmana əsasən, 2010-2011-ci tədris ilindən başlayaraq ali təhsil
müəssisələrində adambaşına maliyyələşdirmə prinsipi tətbiq edilir.
Son illərdə ölkəmizdə “ADA” Universiteti, Ali Neft Məktəbi kimi yeni ali təhsil müəssisələri yaradılmış,
M.V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin və İ.M.Seçenov adına Birinci Moskva Dövlət Tibb
Universitetinin filialları açılmış, ali təhsil müəssisələrinin şəbəkəsi genişləndirilməklə əhalinin ali təhsil alma
imkanları artırılmışdır. Regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramına uyğun olaraq, yeni istehsalat və xidmət
sahələrinin ixtisaslı kadrlara ehtiyacını təmin etmək məqsədilə Mingəçevir Politexnik İnstitutunun bazasında ali
təhsilin bütün səviyyələri üzrə kadr hazırlığını həyata keçirən Mingəçevir Dövlət Universiteti yaradılmışdır.
Təhsil Nazirliyi ilə “Thomson Reuters” şirkəti arasında imzalanmış əməkdaşlıq sazişinə əsasən, ölkəmizin
40 ali təhsil müəssisəsi dünyada məşhur elmi istinad indeksi olan “Thomson Reuters Web of Science”
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platformasına, eləcə də şirkətin əsas məhsulu olan “Thomson Reuters İnCites” məlumat bazasına və yeni çap
olunan jurnallara çıxış əldə etmişdir. Dünyanın ən tanınmış elmi-analitik informasiya təminatçısı olan “Thomson
Reuters” şirkəti ilə əməkdaşlıq Azərbaycanda elmi fəaliyyətin inkişafına, onun keyfiyyətinin yüksəlməsinə və
ölkəmizin elmi nüfuzunun beynəlxalq aləmdə gücləndirilməsinə zəmin yaradacaqdır.
Dünyanın bəzi ölkələri ilə təhsil sahəsində yaradılmış əməkdaşlıq sonrakı dövrdə xeyli genişlənmişdir.
Hazırda 30-dan çox dövlətlə təhsil əlaqələrimiz var. Bu əlaqələr təcrübə mübadiləsinə və ümumilikdə ölkədə
təhsilin inkişafına, dünya təcrübəsində istifadə olunan yeni texnologiyaların, təlim strategiyalarının,
innovasiyaların tətbiqinə şərait yaradır, beynəlxalq proqram və layihələrin Azərbaycanda reallaşdırılmasına, eləcə
də təhsil sektoruna investisiya cəlbinə imkan verir. Ölkəmizdə təhsilin inkişafı sahəsində dünyanın 40-dan artıq
beynəlxalq təşkilatı ilə 100-dən çox birgə layihə və proqram həyata keçirilmiş, yaxud keçirilməkdədir.
Ölkəmizdə informasiya cəmiyyətinin qurulmasının və biliklərə əsaslanan iqtisadiyyata keçidin yeni təhsil
modelinə tələbatını nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 oktyabr 2013-cü il tarixli 13 nömrəli
sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” təsdiq edilmişdir.
Hazırda müstəqil Azərbaycanda təhsil sistemində irimiqyaslı islahatlar prosesi artıq dönməz xarakter almış,
möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin təhsilə diqqət və qayğısı sayəsində milli təhsil sisteminin hərtərəfli
inkişafını təmin edəcək layihələr reallaşdırılmağa başlanılmışdır. Bu gün Azərbaycan təhsilinin davamlı inkişafına
yönəlmiş əsaslı tədbirlər uğurla reallaşdırılmaqdadır.
Xalq qəzeti.-2019.-14 iyun.-№128.-S.5.
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MİLLİ QURTULUŞ və davamlı inkişaf yolunun başlanğıcı
Qüdrət KƏRİMOV,
"Xəzər” QSC-nin sədri, iqtisad elmləri doktoru
Tarixən cəmiyyətdəki siyasi prosesləri düzgün istiqamətləndirməyə nail olmuş liderlər təmsil etdikləri
xalqları zamanın sərt fırtınalarından, sınaqlarından üzüağ çıxarmış, milli xilaskara çevrilmişlər. Belə müdrik
dövlət xadimləri ən çətin vəziyyətlərdən çıxış imkanı yaradan optimal qərarlar qəbul etmiş, xalqlarının mənafeyi
naminə həyatlarını riskə atmaqdan belə çəkinməmişlər.
Azərbaycan xalqının müasir tarixində əvəzolunmaz yeri və xidmətləri olmuş dünya şöhrətli siyasi xadim,
ümummilli lider Heydər Əliyev də məhz xilaskarlıq və quruculuq missiyası ilə hələ sağlığında xarizmatik liderə
çevrilmişdir.
Yüksək idarəçilik keyfiyyətləri, hadisələrin gələcək inkişaf axarını böyük uzaqgörənliklə duymaq bacarığı,
sözünü məqamında deməyi bacarması, bütöv və prinsipial xarakteri sayəsində ulu öndər hadisələrin fövqünə
qalxaraq idarəçilik qabiliyyətini reallaşdıra bilmiş, lider imicini qorumuşdur. Böyük strateq məhz bu keyfiyyətləri
sayəsində milli liderə çevrilmiş, hər bir vətəndaşın maraq və mənafeyini uca tutmuşdur. Ulu öndər Heydər Əliyev
həm də müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin xilaskarı və qurucusu kimi çağdaş tariximizə möhürünü vurmuşdur.
Tale 1993-cü ildə Azərbaycanı növbəti dəfə çətin sınaqlarla üz-üzə qoyanda xalqın yeganə xilaskar kimi
Heydər Əliyevi hakimiyyətdə görmək istəyi də məhz bu gerçəklikdən qaynaqlanırdı. Əgər bu həlledici mərhələdə
tarixə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil olmuş əlamətdar hadisə baş verməsəydi, xalqın təkidli tələbi ilə ümummilli
lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı gerçəkləşməsəydi, indi biz müstəqil, qüdrətli, tərəqqi edən, yeniləşən
və demokratikləşən Azərbaycan dövlətindən danışa bilməzdik.
Bu gün 1991-1993-cü illərin o böhranlı, ağrılı-acılı, faciəli günlərini qəlbində vətən, millət sevgisi olan hər
bir azərbaycanlı böyük təəssüf, dərin kədər hissi ilə xatırlayır. Hakimiyyəti ələ keçirərək inanılmaz bir hərisliklə
ölkənin sərvətlərini çapıb-talayan, iqtisadi-siyasi və mənəvi böhranın qarşısını almaqda aciz olan məlum qüvvələr
xalqın inamından sui-istifadə etməklə, əslində, özlərini uçuruma yuvarladılar. Bir daha təsdiqləndi ki, xalqın inam
və etimadına söykənməyən, onun iradəsini, istəyini nəzərə almayan hər hansı siyasi qüvvə Azərbaycan
cəmiyyətində uzun müddət duruş gətirə bilməz. Belə acınacaqlı şəraitdə xalqın üzdə olan ziyalıları, sadə və
zəhmətkeş insanları daxili inamlarına söykənərək respublikanı xaos və anarxiya mühitindən, parçalanma
təhlükəsindən, sosial-iqtisadi tənəzzüldən, bir sözlə, böyük fəlakətlərdən qurtaracaq, onu möhkəm sabitlik,
davamlı sosial-iqtisadi tərəqqi və yüksəliş yoluna çıxaracaq yeganə düzgün ünvanı göstərdilər. Əksəriyyət yaxşı
başa düşürdü ki, məhz ulu öndər Heydər Əliyev kimi müdrik strateq və siyasət ustadı xalqın inamını doğrultmaq,
respublikanı üzləşdiyi böyük faciələrdən hifz etmək iqtidarında ola bilər.
1993-cü ilin iyununda xalqın təkidli tələbi ilə Bakıya qayıdan Heydər Əliyev yorulmaq bilmədən, qətiyyətlə
və böyük bacarıqla Azərbaycanın başı üstünü almış vətəndaş müharibəsi alovunu söndürmüş, ölkədə baş alıb
gedən qanunsuz silahlı dəstələr zərərsizləşdirilmişdir. İctimai-siyasi sabitliyin tam bərpasına, qanunçuluğun və
hüquq qaydalarının möhkəmləndirilməsinə, cəbhə bölgəsində atəşkəs rejiminə nail olmuş, habelə demokratik
inkişaf kursu ilə uzlaşan sosial-iqtisadi siyasət strategiyasını ortaya qoymuşdur. Ulu öndər bir ictimai-iqtisadi
formasiyadan digərinə keçid dövründə respublikanın qarşısında duran strateji vəzifə və hədəfləri düzgün
müəyyənləşdirməklə, dünyanın qabaqcıl dövlətlərinin təcrübəsində sınaqdan uğurla çıxmış, müsbət nəticələri
sübut olunmuş inkişaf kursunun Azərbaycan gerçəkliyinə adekvat modelini yaratmışdır.
Sosialyönümlü bazar iqtisadiyyatı
Ümummilli lider mərkəzi planlaşdırma və bölgü sistemindən sərbəst bazar münasibətlərinə əsaslanan
iqtisadi modelə keçid prosesinin aztəminatlı təbəqənin maraqlarına toxunmaması üçün dövlət büdcəsində sosial
müdafiə tədbirlərinə geniş yer ayrılmasını da təmin etmişdir. Həmin dövrdə respublikanın məhdud maliyyə
imkanları və zəif büdcəsi ilə qarşıya qoyulmuş strateji məqsədlərin yaxın gələcəkdə reallaşdırılmasının qeyrimümkünlüyünü nəzərə alan, sosial-iqtisadi inkişaf prosesində xarici kapital və sərmayə amilinin təkanverici
rolunu düzgün olaraq önə çəkən Heydər Əliyev xarici şirkətlər ilə Xəzərin Azərbaycan sektorundakı zəngin neft
ehtiyatlarının mənimsənilməsini nəzərdə tutan müqavilələrin imzalanmasına da vacib məsələ kimi yanaşmışdır.
İqtisadi inkişafın sürətləndirilməsinin, səmərəli sosial-iqtisadi islahatlar aparılmasının, investisiya layihələrinin
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həyata keçirilməsinin ümdə şərti kimi müstəqil Azərbaycanın yeni neft strategiyası işlənib-hazırlanmış, 1994-cü
ildən etibarən mərhələlərlə həyata keçirilmişdir.
Ümummilli lider respublika iqtisadiyyatının keyfiyyətcə yeni mərhələsində məhz özəl sektoru sosialiqtisadi inkişafın başlıca təminatçısı kimi dəyərləndirmiş, güclü sahibkarlar təbəqəsinin formalaşmasına, onların
cəmiyyətdəki mövqelərinin güclənməsinə çalışmışdır. 1997-2003-ci illərdə respublikada sahibkarlığın inkişafı
üçün zəruri maliyyə təminatı yaradılmış, süni maneələrin aradan qaldırılması üçün mükəmməl qanunvericilik
bazası formalaşdırılmış, fəaliyyətin bu növü ilə məşğul olanların hərtərəfli stimullaşdırılması məsələsi diqqət
mərkəzində saxlanılmışdır.
1998-ci ildə keçirilmiş prezident seçkilərində ümümmilli liderin vəkili olmuş şəxs kimi deyə bilərəm ki,
həmin dövrdə investisiyaların təşviqi üçün respublikada daha münbit şərait yaratmaq, daxili və xarici sərmayəni
stimullaşdıran səmərəli metodlardan istifadə etmək, xarici kapital qoyuluşunun başlıca istiqamətini regionların,
qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəltmək, habelə maddiləşən işgüzar fəallığı gücləndirmək üçün kompleks
tədbirlər həyata keçirilmişdir. Dövlət sahibkar münasibətlərinin institusionallaşdırılması, daha səmərəli və çevik
mexanizmlər əsasında qurulması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Sahibkarlar Şurasının
yaradılması da mühüm addımlardan biri olaraq biznes mühitinin liberallaşmasına öz müsbət təsirini göstərmişdir.
Ümumiyyətlə, 1993-2003-cü illərdə ölkədə həyata keçirilən siyasət iqtisadi islahatların və inkişafın
mahiyyət etibarı ilə yeni - Azərbaycan modelinin formalaşmasına zəmin yaratmışdır. Son 15 ildə tam şəkildə
formalaşan və dünyada tanınan bu modelin fərqləndirici xüsusiyyətini isə inkişaf üzrə müəyyən olunmuş
istiqamətlərin sahəvi proqramlarla əlaqələndirilməsi, iqtisadi inkişafın obyektiv qanunauyğunluqlarını nəzərə
alan, gələcəyə hesablanan və cəsarətli qərarların qəbul olunması, sosialyönümlülüyün gözlənilməsi, milli
mentalitetin nəzərə alınması və mütərəqqi dünya təcrübəsinə arxalanması təşkil etmişdir.
2003-cü ildən ümummilli liderin siyasətini uğurla həyata keçirən və yeni çalarlarla zənginləşdirən
möhtərəm Prezident İlham Əliyevin son 15 ildə həyata keçirdiyi siyasət Azərbaycanı regionda ən sürətlə inkişaf
edən, məqsədlərinə doğru inamla irəliləyən dövlətə çevirmişdir. Dövlət başçısının bəyan etdiyi kimi, "İkinci belə
ölkə tapılmaz ki, qısa müddət ərzində iqtisadiyyatı üç dəfədən çox artsın və bütün başqa statistik göstəricilər də
ən yüksək səviyyədə olsun. Hər bir ölkə üçün bu, nümunə ola bilər”.
Son 15 ildə iqtisadi inkişaf göstəriciləri ilə dünyanı heyrətləndirən, 2025-ci ilədək istehsal etdiyi ümumi
daxili məhsulu 2 dəfə artırmaq, inkişaf etmiş dövlətlər sırasına yüksəlmək niyyətini bəyan edən Azərbaycan bu
istiqamətdə sistemli tədbirlər həyata keçirir. Dövlət başçısı İlham Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə son illərdə
ölkədə işsizlik probleminin həlli, yeni sosial infrastruktur obyektlərinin - təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, rabitə
müəssisələrinin istifadəyə verilməsi, yeni yolların, su, qaz, elektrik, rabitə xətlərinin çəkilişi "Azərbaycan 2020:
Gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası və Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol
xəritələrindən irəli gələn hədəflərin reallaşdırılması üçün yaxşı imkanlar açır. Regional inkişafa xidmət edən
proqramların həyata keçirilməsi, sənayeləşmə prosesinin sürətləndirilməsi və sahibkarlığın dinamik inkişafı
diqqət mərkəzindədir.
Modernləşmə azad sahibkarlığın inkişafından keçir
Keyfiyyətcə yeni mərhələdə, eyni zamanda, Azərbaycanın modernləşməsi mərhələsi uğurla başa
çatdırılmalıdır. Şübhəsiz, modernləşmə dedikdə, kosmetik deyil, keyfiyyətcə təkmilləşdirməni, iqtisadiyyatın
xarakterinin mahiyyətcə dəyişdirilməsini başa düşmək lazımdır. Bu, ilk növbədə, iqtisadiyyatı bazar prinsiplərinə
keçirməkdən, sərt bürokratik nəzarətdən xilas etməkdən, sərmayə mühitini yaxşılaşdırmaqdan, büdcə siyasətini
sağlamlaşdırmaqdan ibarətdir. Eyni zamanda, cəmiyyətin varlı və yoxsul təbəqələri arasında aralıq mövqe tutan
orta sinfin yaradılması üçün dövlətin məqsədyönlü səyləri olmadan modernləşmə mümkün deyil.
Demokratik inkişaf və modernləşmə yalnız yüksək maddi rifah şəraitində özünə möhkəm ictimai dayaqlar
tapa bilir. Təsadüfi deyildir ki, Prezident cənab İlham Əliyevin fəaliyyətində iqtisadiyyat həyata keçirilən
islahatların əsas ağırlıq mərkəzini, nüvəsini təşkil etmişdir. Dövlət başçısının iqtisadi siyasəti nəticəsində son illər
vətəndaşların yaşayış tərzində, sosial rifah halında özünü qabarıq göstərməyə başlayan müsbət keyfiyyət
dəyişiklikləri, hər bir hüquqi dövlətdə ictimai-siyasi sabitliyin başlıca təminatçısı sayılan orta təbəqənin - milli
sahibkarlar ordusunun mövqelərinin ildən-ilə möhkəmlənməsi ümumbəşəri xarakter daşıyan demokratik-hüquqi
normaların ictimai rəydə düzgün dərk olunmasına, qavranılmasına və qiymətləndirilməsinə əlverişli şərait
formalaşdırır. Orta burjuaziyanın formalaşması cəmiyyətdə ictimai-siyasi sabitliyin daha da möhkəmlənməsi və
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ictimai münasibətlər sisteminin sivil məcrada tənzimlənməsi, situasiyanın səmərəli idarə olunması, inkişafın
dayanıqlı və davamlı olması baxımından son dərəcə mühüm amillərdir.
Son 15 ildə Azərbaycanda həyata keçirilən islahatların insan və vətəndaş amilinin yüksəlişinə xidmət
etdiyini xüsusi vurğulamağa ehtiyac yoxdur. Respublikanın iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş dövlətə çevrilməsi
məqsədinin özü də, ilk növbədə, ölkə vətəndaşlarının sosial rifah səviyyəsinin yüksəldilməsinə hesablanmışdır.
Üstəlik, sosialyönümlülük respublikanın milli iqtisadi inkişaf modelinin əsas xüsusiyyətlərindən biridir. Bu
baxımdan Azərbaycanın inkişaf modeli İsveç modelinə daha yaxındır. İsveç modelində sosial siyasət vacib yer
tutur və işçi qüvvəsinin (əsasən yüksək ixtisaslı) təkrar istehsalı üçün qismən normal şəraitin yaradılmasını təmin
etməklə, sosial gərginliyin azaldılmasında, sinfi antoqonizm və münaqişələrin neytrallaşdırılmasında mühüm rol
oynayır.
Ümumiyyətlə, müasir dövrdə sosial ədalət meyarını rəhbər tutan hər bir dövlətin qarşıya qoyduğu ən ali
məqsəd vətəndaş amilinin tərəqqisi, insanlar üçün maksimum firavan yaşayış şəraitinin təmin edilməsidir. Neft
gəlirlərinin iqtisadiyyatın vacib sahələrinə, xüsusən də qeyri-neft sektoruna, istehsal sahibkarlığına yönəldilməsi,
yeni müəssisələrin açılması yolu ilə işsizlik probleminin aradan qaldırılması, bir sözlə, əhalinin sosial müdafiə
tədbirlərinin gücləndirilməsi Azərbaycanda həyata keçirilən sosialyönümlü iqtisadi siyasətin ana xəttini təşkil
edir. Dövlət başçısı iqtisadi inkişafa yalnız neft amili hesabına nail olmağı məqbul saymayaraq tarazlı və davamlı
tərəqqi naminə qeyri-neft sektoruna xüsusi diqqət yetirilməsinin vacibliyini önə çəkir.
Qeyri-neft sektorunda müşahidə edilən yüksək artım tempi hökumətin ortamüddətli perspektivdə qarşıya
qoyduğu strateji hədəflərə əsaslanaraq, ilk növbədə, makroiqtisadi sabitlik amili ilə şərtlənir. Nazirlər Kabinetinin
2019-cu ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrin müzakirəsinə həsr
olunmuş iclası respublikamızın dinamik inkişaf yolunda olduğunu təsdiqləmişdir. İclasda səslənən statistik
rəqəmlər dövlət başçısının rəhbərliyi ilə həyata keçirilən islahatların səmərəliliyini və insan amilinin yüksəlişinə
xidmət etdiyini bir daha göstərir. Hesabat dövründə dövlət büdcəsinə vergi və gömrük orqanlarının xəttilə 200
milyon manatdan çox əlavə vəsait toplanmış, ümumi daxili məhsul 3 faiz, sənaye istehsalı 4,4 faiz, qeyri-neft
sektorunda sənaye istehsalı 15,6 faiz artmışdır. Hesabat dövründə kənd təsərrüfatının 3,6 faiz, əhalinin gəlirlərinin
5,5 faiz artması, inflyasiyanın aşağı həddə - 2,1 faiz civarında olması, ölkə iqtisadiyyatına 2,8 milyard dollar
sərmayənin qoyulması inkişafdakı pozitiv dinamikanın əyani göstəriciləri kimi qeyd olunmalıdır.
Ölkə rəhbərinin 2019-cu il 29 yanvar tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası
regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” regionların, o cümlədən qeyri-neft
sektorunun inkişafı sahəsində 2004-cü ildən başlanmış tədbirlərin uğurlu davamına təminat yaradır. Dövlət
Proqramı ölkədə makroiqtisadi sabitliyin təmin olunması, regionlarda sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi,
yeni müəssisə və iş yerlərinin yaradılması, irimiqyaslı infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi, kommunal
xidmətlərin səviyyəsinin yüksəldilməsi, əhalinin rifah halının daha da yaxşılaşdırılması və yoxsulluq səviyyəsinin
azaldılması kimi prioritetləri özündə ehtiva edir.
Ümumilikdə, dövlət proqramlarının icra olunduğu 2004-2018-ci illər ərzində ümumi daxili məhsul 3,3 dəfə,
o cümlədən qeyri-neft sektoru üzrə 2,8 dəfə, sənaye üzrə 2,6 dəfə, kənd təsərrüfatı üzrə 1,7 dəfə artmışdır. Bu
müddətdə həyata keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində ölkədə 1,5 milyonu daimi olmaqla 2 milyondan
çox yeni iş yeri, 100 mindən çox müəssisə yaradılmış, işsizlik 5 faizə, yoxsulluq səviyyəsi isə 5,1 faizə enmişdir.
Son illər ölkəmizdə sahibkarlıq subyektlərinin dövlət qeydiyyatının sadələşdirilməsi, bu sahədə müasir
informasiya kommunikasiyalarının mütərəqqi yeniliklərinin tətbiqi istiqamətində kompleks tədbirlər həyata
keçirilmiş, e-xidmətlərin geniş tətbiqi biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasına şərait yaratmışdır. Ölkə rəhbərinin
2014-cü il 3 mart tarixli "Sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” fərmanı isə bu sahədə ötən
illərdən başlanmış islahatların mütərəqqi davamını təmin etmişdir. Fərman Azərbaycanda biznes mühitinin daha
da yaxşılaşdırılması və ən qabaqcıl təcrübələr əsasında təkmilləşdirilməsi istiqamətində mühüm tədbirlərin həyata
keçirilməsinə, sahibkarlığın inkişafına geniş imkanlar açmışdır.
Bu və digər faktlar göstərir ki, ölkədə bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin cəmiyyətdə möhkəm dayaqlar
tapması, iqtisadiyyatın liberallaşdırılması sosial himayəyə ehtiyacı olan vətəndaşların maraqları ilə qətiyyən
ziddiyyətə girmir. Əksinə, əldə edilən dividendlər insanların sosial problemlərinin həllinə, vətəndaşların həyat
səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilir. 2018-ci ilin 11 aprel seçkilərindən sonra sosialyönümlü islahatlarda
keyfiyyətcə yeni mərhələnin başlanması, xüsusən də bu ilin əvvəlindən başlayaraq əhalinin aztəminatlı və
imtiyazlı təbəqələrinin sosial müdafiəsinin gücdəndirilməsinə xidmət edən kompleks tədbirlərin həyata
keçirilməsi Azərbaycanın "sosial dövlət” konsepsiyasına sadiqliyinin bariz göstəricisidir.
Yürüdülən uğurlu iqtisadi siyasət - çevik və şəffaf vergi-gömrük islahatları nəticəsində son aylarda
ölkəmizin maliyyə imkanlarının daha da artması ilə paralel dövlət başçısı uğurlu sosial islahatlar paketinin
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reallaşdırılmasını təmin etmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu prosesin əyani təzahürü olaraq, əhalinin sağlamlığı
naminə 2020-ci ildən bütün ölkədə icbari tibbi sığorta sisteminin tətbiqi nəzərdə tutulmuşdur. Bundan əlavə,
İşsizlikdən Sığorta Fondunun yaradılması, məşğulluq strategiyasının qəbulu, ünvanlı sosial yardımın əhatə
dairəsinin genişləndirilməsi, özünüməşğulluq proqramlarının təmin edilməsi sosial islahatların mühüm tərkib
hissəsidir.
Son aylarda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün müdafiəsi zamanı şəhid olmuş insanların ailələrinə 11 min
manat məbləğində birdəfəlik ödəniş edilmiş, minimum əməkhaqqı, sosial müavinət, pensiya və tələbə təqaüdləri
artırılmış, zəlzələdən ciddi zərər çəkmiş vətəndaşlar üçün evlərin inşasına başlanılmış, devalvasiya nəticəsində
banklara borcu yaranmış vətəndaşların borcları müəyyən şərtlər civarında kompensasiya edilmiş, yanğından zərər
çəkmiş sahibkarlara kompensiya ödənilmiş, mavi yanacağa görə nəzərdə tutulmuş limit artırılmışdır. Bu və digər
sosialyönümlü addımlar da vətəndaşlar tərəfindən rəğbətlə qarşılanır.
Qazanılan uğurlar Azərbaycanın ən iri sənaye şəhərlərindən olan Sumqayıtda da qabarıq hiss olunur. Bu
gün Bakı ilə yanaşı, paytaxta məsafə baxımından o qədər də uzaqda yerləşməyən Sumqayıt şəhərinin də son illərdə
əsaslı şəkildə müasirləşdiyini qeyd etmək olar. Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev şəhərin respublikanın
iqtisadi və ictimai-mənəvi həyatındakı rolunu yüksək dəyərləndirir, onun paytaxtla bərabər səviyyədə inkişafı
üçün bütün zəruri tədbirləri həyata keçirir. Nəticədə respublikanın və paytaxtın bütün güşələrində müşahidə edilən
abadlıq, tərəqqi və yüksəliş tarixən gənclər şəhəri kimi tanınmış Sumqayıt şəhərində də özünü qabarıq göstərir.
Xüsusilə şəhər rəhbərliyinin qısa zaman çərçivəsində əldə etdiyi uğurlar - inkişafın əsasını müəyyən edən
idarəetmənin elmi əsaslarla düzgün təşkilatlanması istər funksional, istərsə də situasiyaların səmərəli idarə
olunması baxımından düzgün istiqamətləndirilir və qarşıya qoyulan vəzifələrin icrasına imkan yaradır.
Heydər Əliyev ideyalarını yaşadan fond
Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və son 15 ildə Prezident İlham Əliyev tərəfindən
uğurla davam etdirilən tərəqqi və inkişaf kursunun həyata keçirilməsində ulu öndərin adını daşıyan fondun
müstəsna xidmətlərini də xüsusi qeyd etmək lazımdır. Yarandığı gündən dahi öndərin mərhəmət, nəciblik və
yüksək humanizmə əsaslanan saf ideallarının ictimai şüurda möhkəmlənməsinə çalışan, millətin gələcəyi naminə
bir sıra strateji əhəmiyyətli layihələri inamla həyata keçirən Heydər Əliyev Fondu son 15 ildəki fəaliyyəti ilə
Azərbaycan cəmiyyətində bir çox insanların ümid yerinə çevrilmişdir.
2019-cu ilin mayında fəaliyyətə başlayan, yaranmasının 15 ili tamam olan Heydər Əliyev Fondunun
çoxşaxəli fəaliyyəti vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının yüksək səviyyədə təminatına, milli genefondun
qorunmasına, fərqli sivilizasiyaların dialoquna, keçmişlə gələcək arasında mənəvi körpünün salınmasına, sülh və
tərəqqiyə xidmət edən mütərəqqi, sağlam ideyaların təbliğinə yönəlmişdir. Qarşıya qoyduğu bu kimi xeyirxah
məqsədlərlə mərhəmət, nəciblik və yüksək humanizmə əsaslanan, saf idealların ictimai şüurda möhkəmlənməsinə
çalışan fond 15 ildə nəinki respublikada, eləcə də beynəlxalq aləmdə böyük nüfuz və etimad qazanmışdır.
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun və ISESCOnun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın qarşıya qoyduğu xeyirxah missiya yıxılanı ayağa qaldırmaq,
köməksizə əl tutmaq, çarəsizdə ümid yaratmaq, bir sözlə, insanlara səmimi diqqət və qayğı istəyindən
qaynaqlanır.
Prezident İlham Əliyev ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə və Heydər
Əliyev Fondunun yaradılmasının 15 illiyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə demişdir: "On beş il bundan əvvəl
fond yaradıldı və bu illər ərzində bir çox sahələrdə - mədəniyyət, incəsənət, təhsil və digər sahələrdə çox böyük
işlər gördü. Təhsil sahəsində deyə bilərəm ki, fondun təşəbbüsü ilə başlanan "Yeniləşən Azərbaycana yeni
məktəb” proqramı ölkə miqyasında geniş vüsət aldı və ondan sonra dövlət xətti ilə 3 min 200-dən çox məktəb
tikildi, təmir edildi. Fond səhiyyə sahəsində çox böyük işlər görür və bir çox hallarda bu işlər haqqında heç
məlumat da verilmir. Yəni ictimaiyyət bəlkə də məlumatlı deyil ki, nə qədər böyük işlər görülür, nə qədər insana
kömək göstərilir, nə qədər insanı - uşağı, xəstəni fondun xətti ilə aparılan müalicə normal həyata qaytarıb. Fondun
çoxşaxəli fəaliyyəti Azərbaycanı dünyada tanıdır. Fondun dünya miqyasında çox böyük hörməti var. Azərbaycan
reallıqlarının dünyaya çatdırılması istiqamətində - bizim musiqimizi, xalçaçılıq sənətini, muğam sənətini, digər
mədəniyyət incilərimizi dünyaya çatdırmaq, təqdim etmək üçün fond çox böyük işlər görür. Kitablar çap olunur,
disklər hazırlanır, sərgilər, elmi-praktik konfranslar, simpoziumlar keçirilir. Mən fondun əməkdaşlarını əldə
edilmiş uğurlar münasibətilə təbrik edirəm və eyni zamanda, bildirmək istəyirəm ki, fond ulu öndərin siyasi irsini
təbliğ etmək üçün də böyük işlər görür”.
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Heydər Əliyev Fondu Azərbaycanda mədəniyyət diplomatiyasını mütəşəkkil, sistemli, təşkilatlanmış,
müasir dövrün çağırışlarına uyğun, ən əsası, təkcə lokal çərçivədə deyil, qlobal miqyasda həyata keçirən ilk və ən
böyük təşkilatdır. Bu mənada fondun fəaliyyətini bir çoxları Almaniyanın Höte İnstitutu və ya Böyük Britaniyanın
Britaniya Şurası kimi təşkilatlarla müqayisə edirlər. Adı çəkilən qurumlar kimi, bu fond da təkcə Azərbaycanın
deyil, Şərq dünyasının mühüm simvollarından birinə, milli dəyərlərin əsas təbliğatçısına çevrilmişdir. Fond
yarandığı vaxtdan bəri digər sahələrdəki nailiyyətləri ilə yanaşı, bütün dünyada mədəniyyət diplomatiyasınının da
mükəmməl örnəyini yaradır.
Heydər Əliyev Fondunun başlıca məramlarından biri ulu öndərin mənəvi irsinin, ideyalarının öyrənilməsi
və təbliğidir. Bir çox tədqiqatçılar bu məqsədi fondun mədəniyyət diplomatiyası sahəsindəki novatorluğu kimi
qiymətləndirirlər: Fond xalqın mədəni və mənəvi dəyərlərini özündə təcəssüm etdirən bir şəxsiyyəti təbliğ
etməklə, əslində, bütünlükdə Azərbaycan xalqının dəyərlərini təbliğ edir. Çünki Heydər Əliyev elə bir
şəxsiyyətdir ki, Azərbaycan xalqının bütün mədəni dəyərlərini öz şəxsiyyətində və fəaliyyətində əks etdirir. Buna
görə də Heydər Əliyev şəxsiyyətini təbliğ etmək eyni dərəcədə Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ etmək, onu
dünyada tanıtdırmaq və beləliklə, xalqın öz liderinə olan beynəlxalq rəğbət və ehtiramdan ölkənin dünya birliyinə
inteqrasiyasında və Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında bəhrələnmək deməkdir.
Müasir dünyanın insanı kifayət qədər realist və praqmatik olduğundan həyata keçməyən ideyalarla,
şüarlarla onun diqqətini uzun müddət hansısa məsələlərə cəlb etmək, düşüncəsini, fəaliyyətini yönləndirmək
mümkün deyil. Bu mənada ən cəlbedici ideyaları da sadəcə müzakirələr səviyyəsində saxlamaqla qısa müddətdə
gözdən salmaq olar. Çünki insanları real iş və nəticə daha çox maraqlandırır. Heydər Əliyev Fondunun 15 illik
fəaliyyətinin diqqətçəkən uğuru da ondadır ki, təşkilat ictimai fəaliyyət müstəvisinə irəli sürdüyü ideyaların real
icra mexanizmləri ilə birgə qədəm qoymuşdur. Fond özünü Azərbaycan cəmiyyətinə fəaliyyətinin başlanğıc
mərhələləri üzrə müəyyən etdiyi tədbirlərin real nəticələri ilə təqdim edə bilmişdir. Ölkə vətəndaşları təşkilatın
məqsədi, məramı barədə hər hansı yazılı proqramlardan, mətbu materiallardan deyil, fondun real fəaliyyət
istiqamətlərindən, gördüyü işlərin mahiyyətindən öyrənmişdir. Bütün bunlar isə, bir qədər geniş çevrədə götürsək,
dünyada Azərbaycana bağlı hər kəsin Heydər Əliyev Fonduna, təşkilatın rəhbəri Mehriban xanım Əliyevaya dərin
rəğbətini, dəstəyini qazandırmışdır. Beləliklə, Azərbaycanın sabahı naminə addım-addım reallaşdırılan strateji
əhəmiyyətli layihələr Heydər Əliyev Fondunu Azərbaycanın milli dövlətçilik tarixinə ən parlaq faktlardan biri
kimi daxil etmişdir.
Heydər Əliyev Fondunun qarşıya qoyduğu məqsədləri incələyərkən aydın görünür ki, əslində onların heç
biri əlahiddə səciyyə daşımır. Bu məqsədlərin hər biri Azərbaycanı qəlbən sevən bütün fərdlərin arzularıdır.
Sadəcə, hər hansı fərd bu arzuları məqsədə çevirərək qarşıya qoymaq, onların reallaşmasına nail olmaq gücündə
deyildir. Lakin fərdi güclər birləşəndə, ümumun gücü qarşıya qoyulmuş hədəflərə doğru istiqamətlənəndə həmin
məqsədlər reallaşır. Bu mənada Heydər Əliyev Fondu fərdlərin arzuları kimi güc və imkanlarını da bir araya
gətirmiş, mövcud potensialın Azərbaycanın gələcəyi üçün ən vacib istiqamətlər üzrə aşkarlanmasına, məqsədə
doğru hərəkətinə nail olmuşdur. Ümumi hədəflərə doğru yürüyənlərin, bu prosesin iştirakçılarına çevrilmək
istəyənlərin, kiçicik dəstəklə də olsa bu prosesə töhfə vermək arzusunda olanların sırası gündən-günə
genişlənməkdə davam etdir. Bu yolda addımlayan hər kəs Heydər Əliyev Fondunun timsalında ölkənin
gələcəyinə, özünün, ailəsinin, övladlarının sabahına töhfə verdiyinin fərqindədir.
Fond ictimai təşkilat kimi cəmiyyət həyatında fəal rol oynamaqla yanaşı, həm də onun potensialına,
hərtərəfli dəstəyinə güvənir; həmfikir və əqidə yoldaşlarını bir araya gətirərək ümumi səyi, fəaliyyəti lazımi
məcraya yönəldir. Əgər fondun müxtəlif sahələrdə həyata keçirdiyi layihələrə nəzər salsaq, etibarlı tərəfdaşların
ümumi işdə böyük payının şahidi olarıq. Bu da təbiidir - çünki Heydər Əliyev Fondu fəaliyyətini xeyirxah
insanların dəstəyinə arxalanaraq həyata keçirir.
Xeyriyyəçilik missiyası
Fondun ilk gündən cəmiyyətə aşılamaq istədiyi mühüm dəyərlərdən biri də xeyriyyəçiliklə bağlıdır. Fondun
prezidenti, UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyeva hesab edir ki, xeyriyyəçilik
insani münasibətlərin son dərəcə incə, nəzakətli, həssas sahəsidir və fəaliyyətin bütün iştirakçılarından xeyriyyəçilərin özlərindən, bu fəaliyyətdən bəhrələnənlərdən və vasitəçilərdən ümumbəşəri əxlaq, etika, nəzakət
normalarına dönmədən riayət olunmasını tələb edir. Xeyriyyəçilik yoluna doğru ilk addımlarını atan hər kəs
başlanğıcda anlamalıdır ki, "xeyriyyəçilik” sözünün arxasında müəyyən səbəblərə görə müxtəlif hallar üzündən
həyatda çətin vəziyyətə düşmüş insanların problemləri dayanır: xeyriyyəçilik fəaliyyətində iştirak məsələsi
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insanın rütbəsindən, dərəcəsindən, vəzifəsindən, maddi vəziyyətindən asılı olmamalıdır. İnsan öz xeyirxah
niyyətlərini, istəklərini, imkanlarını və qabiliyyətlərini tətbiq etmək sahəsini həmişə tapa bilər. "İctimai əxlaqa
xas olan bəzi naqisliklər - şəxsiyyətlərarası etimadın, insanların bir-birinin kədərinə şərik olması və təmənnasızlıq
kimi keyfiyyətlərin qıtlığı onların öz vəsaitlərini, qüvvələrini və vaxtını başqalarının naminə, bütövlükdə
cəmiyyətin naminə qurban verməyə könüllü hazır olması ruhunun tam üzə çıxmasına mane olur. Təəssüflə
deməliyik ki, bütövlükdə xeyriyyəçilik, könüllülük bizdə hələ sözün həqiqi mənasında kütləvi hal almamışdır” deyə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti vurğulayır.
Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətində ümummilli liderin humanist ideyalarını rəhbər tutaraq hər bir
vətəndaşın müraciətinə həssaslıqla yanaşması isə ölkədə fəaliyyət göstərən digər qeyri-hökumət təşkilatları, o
cümlədən hakimiyyət orqanları üçün nümunə sayıla bilər. Ən müxtəlif hakimiyyət strukturlarının laqeydliyi,
biganəliyi ilə üzləşən, dərdinə əlac tapmayan köməksiz insanlar sonuncu "ümid qapısı” kimi məhz bu ünvana
gəlirlər. İnsanlar onların problemlərini, sözün əsl mənasında, həll edənlərə üz tuturlar. Azərbaycanın Birinci vitseprezidenti Mehriban xanım Əliyevanın özünün də bəyan etdiyi kimi, fondda hər bir vətəndaşın müraciətinə
həssaslıqla yanaşılır, mümkün qədər vətəndaşların problemlərinin həllinə qayğı göstərilir. Bu mənada, fond həm
də insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının etibarlı hamisi, müdafiəçisi statusunda çıxış edən ictimai qurumdur.
Fondun prezidenti özü bu barədə belə deyir: "Mən demək istəmirəm ki, biz dərhal onun bütün problemlərini həll
edirik. Amma o insan burada nə biganəliklə, nə soyuq münasibətlə rastlaşmaz və hökmən onun probleminin həlli
üçün mümkün olan bütün vasitələrdən istifadə ediləcəkdir. Yəqin ki, xeyriyyəçilik, insansevərlik, mərhəmət
Azərbaycan xalqının mentalitetinə, mədəniyyətinə, əsrlər boyu formalaşan ənənələrimizə xas olan ən gözəl
keyfiyyətlərdən biridir və bu gün biz Heydər Əliyev Fondu olaraq, bu ənənələri davam etdirməyə çalışırıq”.
Fondun humanizmə və insanpərvərliyə əsaslanan fəaliyyəti təhsil və səhiyyə sahəsində həyata keçirilən
layihələrdə də parlaq təcəssümünü tapır. Ötən illər ərzində bu istiqamətlər üzrə vətəndaşlara böyük sevinc bəxş
edən bir sıra humanitar aksiyalar həyata keçirilmiş, səhhətindəki problemlər üzündən əziyyət çəkən minlərlə insan
yenidən sağlam həyata qaytarılmışdır. Heydər Əliyev Fondunun təhsillə bağlı layihələri isə vətəndaşların
Azərbaycan Konstitusiyası ilə təsbit olunmuş təhsil hüquqlarının daha etibarlı təminatı məqsədinə xidmət edir.
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım
Əliyevanın dövlət rəhbərinin 2017-ci il 21 fevral tarixli sərəncamı ilə Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti
vəzifəsinə təyin olunması da postneft dövründə Azərbaycanda həyata keçirilən çoxşaxəli islahatların
davamlılığını və dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyini yüksəltmək məqsədinə xidmət etmişdir. Mehriban xanım
Əliyevanın Birinci vitse-prezident kimi uğurlu fəaliyyəti bu posesin sürətlənməsini təmin etmiş, idarəçiliyə yeni
nəfəs gətirmişdir. Cəmiyyətdə mütləq çoxluğun qənaəti bundan ibarətdir ki, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti
kimi vətənpərvər fəaliyyəti, humanizmə, mərhəmətə, nəcibliyə söykənən layihələri ilə böyük nüfuz qazanmış və
yüksək idarəçilik keyfiyyətlərini təsdiqləmiş Mehriban xanım Əliyeva üzərinə götürdüyü məsuliyyətli missiya ilə
ölkə rəhbərinin və xalqın etimadını inamla doğruldur.
Bütün bunlar təsdiqləyir ki, Azərbaycan xalqı bu gün özünün uğurlu inkişaf yoluna görə qüdrətli liderinə ulu öndər Heydər Əliyevə borcludur. Məhz Heydər Əliyev siyasətinin ötən illərdə uğurla davam etdirilməsi
nəticəsində Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi hər bir vətəndaş üçün qürur mənbəyinə çevrilmişdir. Bu gün
müstəqil Azərbaycan dövlətinin yürütdüyü siyasət tam mahiyyəti ilə vətəndaş amilinin mənafeyinin təmin
olunmasına, insanların rifah halının yüksəlməsinə xidmət edir. Müstəqilliyin bəhrələrini zaman keçdikcə
Azərbaycan vətəndaşı öz taleyində, həyatında daha qabarıq hiss edir. Və həm də ürəkdən inanır ki, Prezident
cənab İlham Əliyev yürütdüyü praqmatik siyasətlə qarşıda müəyyənləşdirdiyi milli ideyanı - müstəqil
Azərbaycanın müasir və qüdrətli dövlətə çevrilməsini inamla təmin edəcəkdir.
Azərbaycan.-2019.- 14 iyun.- № 128.- S.1,6.
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Müstəqil dövlətçiliyin təntənəsi
Rza TALIBOV,
Bakı Dövlət Universitetinin dosenti, Batumi Dövlət Universitetinin fəxri doktoru,
siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
Çoxəsrlik dövlətçilik tarixinə malik olan Azərbaycan xalqı XX əsrin əvvəllərində Xalq Cümhuriyyətinin
(AXC) yaradılması ilə müstəqil demokratik dövlət qurmaq imkanlarına malik olduğunu nümayiş etdirmişdir.
Dövlətçiliyimizin təşəkkül yolunu təhlil edən ulu öndər Heydər Əliyev 2003-cü il mayın 27-də Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin yaranmasının 85 illiyi ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciətində milli dövlətçiliyin bu
mühüm mərhələsinə qiymət verərək demişdir: "Müsəlman Şərqində ilk demokratik respublika olan Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti ölkəmizin çoxəsrlik sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni inkişafının, xalqımızın milli
oyanışı və dirçəlişi proseslərinin məntiqi nəticəsi kimi meydana çıxmışdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
xalqımızın siyasi şüur səviyyəsinin, intellektual və mədəni potensialının, yüksək istedad və qabiliyyətinin
göstəricisi idi”.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Avropanın demokratik dəyərləri ilə Şərq mədəniyyətinin xüsusiyyətlərini
və milli ictimai fikri üzvi şəkildə birləşdirən yeni dövlət - cəmiyyət nümunəsi idi. Cəmi 23 ay fəaliyyət
göstərməsinə baxmayaraq, ilk respublika dövründə həyata keçirilən tədbirlər müstəqil dövlətçiliyimizin
əsaslarının yaradılması və gələcək inkişaf yolunun müəyyənləşdirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb
etmişdir. Demokratik hüquq və azadlıqların bərqərar olması, etnik və dini mənsubiyyətdən asılı olmayaraq, bütün
vətəndaşlara bərabər hüquqlar verilməsi, Azərbaycan dilinin dövlət dili elan edilməsi, təhsil və mədəniyyətin
inkişafına xüsusi diqqət göstərilməsi, nizami milli ordunun, təhlükəsizlik strukturlarının qurulması və sair işlər
Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin yürütdüyü siyasətin miqyasını, mahiyyət və mənasını səciyyələndirir.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin zəngin və dərin məzmunlu siyasi irsində Azərbaycanın çoxəsrlik
dövlətçilik tarixi və ənənələrinə, o cümlədən müstəqil dövlətimizin varisi olduğu Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin fəaliyyətinə və tarixi roluna münasibət olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir. İstər Sovetlər
İttifaqı zamanı daşıdığı yüksək dövlət vəzifələrində olduğu zamanlar, istərsə də 1990-1993-cü illərdə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı, sonra isə Ali Məclisin Sədri olduğu vaxtlar və Azərbaycan
Respublikasına rəhbərlik etdiyi on il ərzindəki dövrdə azərbaycançılıq və milli dövlətçilik ideyaları ulu öndərin
nəhəng ictimai-siyasi fəaliyyətinin ideya əsaslarını təşkil etmişdir.
Xalqımızın ulu öndəri Heydər Əliyevin 1990-cı ildə Azərbaycana qayıdışı, təqiblərə məruz qalıb Bakıdan
Naxçıvana getməsi ilk növbədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının qorunması, onun düçar olduğu burulğandan və
düşmən təcavüzündən xilas edilməsində həlledici rol oynamışdır. O dövrdə Naxçıvanda yaranmış çox mürəkkəb
vəziyyətə baxmayaraq, ölkəmizdə demokratik dövlət quruculuğunun ilk və qətiyyətli addımları Heydər Əliyev
tərəfindən məhz muxtar respublikada atılmışdır. Heydər Əliyevə xalqın yeganə rəhbəri və xilaskarı kimi baxan
Naxçıvan əhalisinin iradəsi ilə 3 sentyabr 1991-ci il tarixində Heydər Əliyevin Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri
seçilməsi isə Azərbaycan dövlətçiliyinin ilk atributlarının qəbulundan tutmuş, köklü inqilabi islahatlar da daxil
olmaqla, müstəqilliyə aparan yolun və vasitələrin müəyyən edilməsinin meydana qoyulması ilə nəticələnmişdir.
Məhz görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin dərin zəkası və müdrikliyi, sovet idarə sisteminin bütün
incəliklərini dərindən bilməsi nəticəsində Naxçıvan MR ərazisindəki sovet ordusu hissələrinin nizamlı şəkildə
yola salınması, həmin hərbi hissələrin döyüş texnikası və silahlarının Naxçıvan hakimiyyətinə verilməsi ilə başa
çatmışdır. Bu məqsədlə Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri Heydər Əliyevin fərmanı ilə Azərbaycanda ilk dəfə
olaraq dövlət hərbi qurumu - Naxçıvan Dövlət Müdafiə Komitəsi yaradılmış və sovet hərbi hissələrinin texnika
və silahları həmin quruma təhvil verilmişdir. Beləliklə, Naxçıvanın müdafiəsinin təmin olunması üçün ən zəruri
addımlar atılmışdır. Bir çox könüllü peşəkar hərbçilər Heydər Əliyevin çağırışlarına yüksək vətənpərvərlik ruhu
ilə səs verərək peşəkar səviyyədə hərbi sahədə çalışmağa qoşulmuşdur.
Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçən Naxçıvan MR Ali Məslisinin sessiyasında hələ 1990-cı ilin 17
noyabrında muxtar respublikanın adından "sovet sosialist” sözlərinin çıxarılması və Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin üçrəngli, ay-ulduzlu bayrağının iclas salonuna gətirilib, sovet bayrağını əvəz etməsi müstəqil
dövlətçiliyin bərqərar edilməsi uğrunda mübarizə yolunda ilk mühüm tarixi addımlar sayıla bilər. Bundan başqa,
Heydər Əliyev yeni ittifaq adı ilə SSRİ-ni dirçəltmək cəhdlərini qətiyyətlə rədd edərək deyirdi: "Mən yeni ittifaqa
daxil olmağın və bunun üçün referendum keçirməyin heç bir şərt qoymadan əleyhinəyəm. Azərbaycan
Respublikası iqtisadi və siyasi müstəqillik yolu ilə getməli, tam istiqlaliyyət uğrunda mübarizə aparmalıdır”.
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Heydər Əliyevin uzaqgörən və məqsədyönlü addımlarından biri də qonşu ölkələrin rəhbərləri ilə təmasa
keçərək, Naxçıvan MR əhalisini iqtisadi fəlakətdən qurtarmaqdan ibarət idi. İqtidarda olan başabəla Xalq Cəbhəsi
hakimiyyəti nə qədər qısqanclıqla yanaşsa da və müxtəlif vasitələrlə mane olmağa çalışsa da, Azərbaycan
dövlətinin ilk xarici siyasət addımları Naxçıvanda atılmışdır.
Heydər Əliyev Ali Məclisin deputatlarına, alimlərə, jurnalistlərə təkidlə Naxçıvanın yaxın tarixini, Moskva
və Qars müqavilələrini və həmin dövrün tarixi dərslərini öyrənməyi tövsiyə etmiş, əvvəlki tarixi təcrübələri nəzərə
alaraq ölkəmizin bu qədim guşəsini qoruyub saxlamaq üçün Türkiyə Cümhuriyyəti və İran İslam Respublikası ilə
həmin ölkələrin dövlət başçıları səviyyəsində görüşlər keçirmiş, sənədlər imzalamış və qarşıya qoyduğu
məqsədlərə nail olmuşdur. Belə uzaqgörən tədbirlərin nəticəsi idi ki, Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti
Süleyman Dəmirəl Naxçıvana gəlmiş, Araz çayı üzərində Naxçıvan Muxtar Respublikasını, beləliklə də
Azərbaycanı Türkiyə ilə bir-birinə bağlayan Ümid körpüsünün rəsmi açılışında iştirak etmişdir. Heydər Əliyevin
İran prezidenti Haşemi Rəfsəncaninin dəvəti üzrə Tehranda səfərdə olması, blokadada olan Muxtar Respublikaya
İran tərəfindən zəruri yardımlar göstərilməsinə nail olması da müstəqil ölkəmizin xarici siyasətinin xüsusi
səhifəsidir. Bakıda bütün bunları qısqanclıqla izləyən, hətta əngəllər yaradan qüvvələrə məhəl qoymayan ulu
öndər öz diplomatik tədbirləri ilə erməni işğalçılarını da Naxçıvana həmlə etməkdən çəkindirməyi bacarmışdır.
Xalqın böyük xilaskarı olan Heydər Əliyevə qarşı bir neçə dəfə çevriliş cəhdləri edən ozamankı ölkə
hakimiyyətinin bəzi nümayəndələri hətta onu Naxçıvan rəhbərliyindən uzaqlaşdırmaq niyyəti ilə buranın muxtar
respublika statusunu ləğv etməyi, bununla guya Azərbaycan Respublikasının unitarlığını "təmin etməyi” irəli
sürürdülər. Hakimiyyət nümayəndələrinin uğursuz cəhdləri ulu öndər tərəfindən qətiyyətlə dəf edilmiş, Ali
Məclisdəki müzakirələrdə bu kimi iddiaların Azərbaycan dövlətçiliyinə zərbə vurması, muxtar respublika
statusunun Naxçıvanın xilas yolu, təhlükəsizliyinin təminat yolu, inkişaf yolu olduğu diqqət mərkəzinə
çəkilmişdir.
Məlum olduğu kimi, 1990-cı illərin əvvəllərindən ölkədə başlayan hakimiyyət böhranı bu və ya digər
şəkildə 1993-cü ilin 15 iyun tarixinədək davam etmiş və xarici təsirlərlə yanaşı, xalqa zidd daxili qüvvələrin də
müstəqilliyin ilk və çətin illərində təxribatçı fəaliyyətləri, kənardan qızışdırılıb dəstəklənən bölücülük, separatçılıq
hərəkətləri, millətin və dövlətin taleyinə hakimiyyətdəki müəyyən qüvvələrin laqeydliyi ölkəmizi dərin uçurumun
bir addımlığına gətirib çıxarmışdı. Daxili çəkişmə və ziddiyyətlər, hakimiyyətdaxili şəxsi və qrup mənafelərinin
toqquşması xalqı və dövləti çıxılmaz bir xaosa sürükləmişdi. Belə bir mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə Heydər
Əliyevin Naxçıvandan Bakıya gəlişi, sözün əsl mənasında, mühüm tarixi əhəmiyyətə malik olan böyük Qurtuluş
missiyası idi. 15 iyun 1993-cü ildə Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin Sədri seçilməsi,
sonra Prezident səlahiyyətlərinin icrasına başlaması, xalqın yekdil səsverməsi ilə 3 oktyabr 1993-cü il tarixdə
ölkəmizin rəhbəri vəzifəsinə seçilməsi Azərbaycan xalqının dövlət müstəqilliyində, eləcə də dövlətçiliyin qorunub
saxlanması və inkişaf etdirilməsində tarixi dönüş nöqtəsi olmuşdur.
Məhz görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin daxili və xarici siyasət kursunun məqsədyönlülüyünə,
dönməzliyinə və perspektivliyinə inam 1994-cü ilin sentyabrında, hakimiyyət böhranından cəmi bir il sonra, haqlı
olaraq "Əsrin müqaviləsi” adını almış neft kontraktının bağlanmasına yol açmışdır. Heydər Əliyev bu barədə
demişdir: "Biz bu müqaviləni imzalamaqla Azərbaycan Respublikasının suveren hüquqlarının bərqərar olduğunu,
xalqımızın öz sərvətlərinə özünün sahib olduğunu dünyada bir daha nümayiş etdiririk. Biz bu müqaviləni
imzalamaqla Azərbaycan Respublikası ilə dünyanın inkişaf etmiş dövlətləri, onların ən böyük şirkətləri arasında
əlaqələr yaradır, Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına, azad bazar iqtisadiyyatına qoşulması üçün
əsas yaradırıq. Azərbaycan Respublikasının müstəqil demokratik, hüquqi dövlət olduğunu nümayiş etdiririk”.
Məlumdur ki, yeraltı təbii sərvətlərimizin müstəqil dövlətimizin inkişafına yönəldilməsi məqsədinə xidmət
edən neft siyasətinin əsası hələ Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 1970-ci illərdən qoyulmuşdur. Belə
ki, ulu öndər sovet hakimiyyəti dövründə böyük uzaqgörənliklə öz ölkəsinin, xalqının taleyini düşünərək dənizdə
Dərin Özüllər Zavodunun məhz Azərbaycanda yaradılmasına nail olmuşdur. Halbuki o zaman rəsmi Moskva bu
zavodu Həştərxan vilayətində qurmaq niyyətində idi.
Ulu öndər Heydər Əliyev 14 iyul 1969-cu ildə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin
birinci katibi vəzifəsinə irəli sürüləndə Ümumittifaq miqyasında sosial-iqtisadi inkişafın səviyyəsinə görə
sonuncu yerlərdən birini tutan Azərbaycanın vəziyyəti olduqca çətin idi. Heydər Əliyevin ideyaları, fikirləri,
proqnozları əsasında, məqsədyönlü təşkilatçılığı, rəhbərliyi və tələbkarlığı nəticəsində qısa zaman ərzində
keyfiyyətcə yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyan Azərbaycanda ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və elmi-mədəni
sahələrdə dinamik inkişaf, görünməmiş artım templəri əldə olunmuşdur. Çox sonralar Heydər Əliyev ötən əsrin
70-ci illərində həyata keçirdiyi islahatları xatırlayaraq demişdir: "1970-1983-cü illər Azərbaycanın quruculuq
salnaməsinə ən parlaq səhifələr kimi daxil olmuşdur. Baş verən dəyişikliklərin miqyasına, iqtisadi və sosial
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sahələrdə aparılan dərin struktur islahatlarının xarakterinə, xalqın maddi rifah halının keyfiyyətcə yeni mərhələyə
keçirilməsinə görə doqquzuncu, onuncu və on birinci beşilliklər Azərbaycanın yeni tarixində ən mühüm yerləri
tutur...”
Hakimiyyətə gəldiyi ilk gündən sovet sisteminin siyasətini dərindən bilən ümummilli lider Heydər Əliyev
dövlətçiliyin və milli-mənəvi dəyərimizin əsas tərkib hissəsi kimi dil məsələsinə xüsusi diqqətlə yanaşmışdır. Bu
elə bir dövr idi ki, dövlət idarəçiliyindən, inzibati idarə sistemlərindən, elmdən, mədəniyyətdən, təhsildən
sıxışdırılan milli dillər məişət səviyyəsinə endirilmiş, bütün müttəfiq respublikalarda olduğu kimi Azərbaycanda
KP-nin qurultayları, MK-nın plenumları bir qayda olaraq rus dilində aparılmışdır. Belə bir çətin şəraitdə Heydər
Əliyev 1 noyabr 1969-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin 50 illiyinə həsr edilmiş təntənəli yığıncaqda ana
dilində çıxış etməklə Azərbaycan dilinin təbliğinin əsasını qoymuşdur. Eyni zamanda, 1978-ci ildə Azərbaycan
dilinin Azərbaycan Sovet Respublikasının Konstitusiyasına dövlət dili kimi daxil edilməsi Heydər Əliyevin böyük
nüfuzunun və möhkəm siyasi iradəsinin qələbəsi kimi qeyd edilməyə layiqdir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 1969-1982-ci illərdə partiya və hökumətin qəbul etdiyi çoxsaylı
qərarlar və sərəncamlar dövlət əhəmiyyətli proqramların həyata keçirilməsi bu dövrün Azərbaycanın dövlətçilik
tarixinin xüsusi mərhələsinə çevrilməsinə səbəb olmuşdur. Həqiqətən həmin dövrdə Sovet Azərbaycanının
tarixinə ən parlaq quruculuq illəri kimi daxil olmuşdur. Respublikanın iqtisadiyyatında, sənayesində, kənd
təsərrüfatında qazanılmış uğurlarla yanaşı, elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin sənayedə tətbiqi böyük
nailiyyətlərlə nəticələnmişdir. Ulu öndərin müdrik və uzaqgörən siyasəti nəticəsində Azərbaycan o dövrdə bütün
göstəricilər üzrə keçmiş SSRİ-də qabaqcıl respublikalardan biri səviyyəsinə çatdırılmışdır. O illərdə Heydər
Əliyevin sosializm cəmiyyəti şəraitində mərkəzin təzyiqlərini dəf edərək milli-mənəvi dəyərlərimizin
dirçəldilməsi, qorunması və inkişaf etdirilməsi istiqamətində yürütdüyü məqsədyönlü siyasət xalqımızın milli
kimliyinin saxlanmasına və inkişaf etdirilməsinə xidmət etmişdir. Həmin siyasətin vaxtilə səpdiyi toxumlar
sonralar xalqımızı milli-azadlıq mübarizəsinə, müstəqil dövlət quruculuğuna, milli dövlətçiliyimizin bərqərar
olmasına aparan yollarda özünün bəhrəsini vermişdir. Bütün bunlar ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana
rəhbərliyinin birinci mərhələsində xalqımızın milli özünüdərkinin təşəkkülü uğrunda apardığı uğurlu siyasət
nəticəsində mümkün olmuşdur.
1993-cü ilin iyununda Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətində xalqımızın iradəsi ilə hakimiyyətin
məsuliyyətini öhdəsinə götürəndə dövlətçiliyimizin taleyinin həll olunduğu ölüm-dirim zamanı idi. Lakin Heydər
Əliyev ölkəni labüd fəlakətlərdən qurtaracağına əmin idi, xalq da Heydər Əliyevə inanır, bu mürəkkəb
vəziyyətdən çıxış yolunu ancaq onda görürdü. Bu, həmin illər idi ki, ölkəmizdə müstəqilliyin elan edilməsindən
dərhal sonra, öncə kremlpərəst, sonra isə radikal müxalifətçi qüvvələrin hakimiyyətə yiyələnmələri, aparılan
tamamilə yanlış daxili və xarici siyasət nəticəsində müstəqilliyin itirilmə təhlükəsi yaranmışdı. Məhz Heydər
Əliyev Azərbaycan xalqını və respublikamızı dərin ictimai-iqtisadi böhrandan çıxarmış, böyük təhlükələrdən xilas
etmiş, gələcək inkişafın mühüm təməllərini atmışdır. Bu mənada sovet dövründən başlanan və müstəqillik
illərində davam etdirilən ölkəmizin bütöv bir epoxası Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Məhz həmin illərdən
xalqımızın şüurunda azərbaycançılıq ideyası yaranmağa başlamışdır. Müstəqillik illərində də ulu öndər deyirdi:
"İstər bir azərbaycanlı, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, istərsə də onun rəhbəri, Prezidenti kimi mənim
həyat amalım yalnız Sizə, bütün varlığım qədər sevdiyim Azərbaycan xalqına, dövlətçiliyimizə, ölkəmizin iqtisadi
siyasi, mənəvi inkişafına xidmət olmuşdur”.
Şübhə yoxdur ki, bütövlükdə milli ideologiyamız olan azərbaycançılığın milli dövlətçiliyə tətbiqi
ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. İlk dəfə 2002-ci ildə ulu öndər dünya Azərbaycanlılarının I
Qurultayında azərbaycançılığı Azərbaycanın milli dövlət ideologiyası kimi müəyyən etmişdir. Heydər Əliyevin
bu barədə dahiyanə şəkildə ifadə etdiyi aşağıdakı fikirlər dillər əzbərinə çevrilmiş, atalar sözü kimi qəbul
edilmişdir: "Hər bir insan üçün milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr
edirəm ki, mən azərbaycanlıyam. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin ideyası azərbaycançılıqdır. Hər bir
azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə görə qürur hissi keçirməlidir və biz azərbaycançılığı - Azərbaycan dilini,
mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini yaşatmalıyıq”.
Bütün bunlar deməyə əsas verir ki, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev daim Azərbaycanın inkişaf
etməsi üçün çalışmış və xalqımızın bugünkü uğurlarının təməlinin düzgün, düşünülmüş prinsiplər üzərində
qurulmasında öz bilik və bacarığını əsirgəməmişdir. Yəni ulu öndər öz xatirələrində də qeyd etdiyi kimi: "1970ci illərdə görülən işlər, yaradılan bu böyük iqtisadiyyat sənaye potensialı və neft sənayesi sahəsində görülən işlər,
yaranmış potensial Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin əsasıdır. Bu gün bəyan etmək istəyirəm
ki, o illərdə məhz Azərbaycanın gələcəyini, bu gününü, müstəqilliyini düşünürdüm. Bu işləri görərkən mən əmin
idim ki, onlar Azərbaycanın sərbəst, müstəqil yaşaması üçün əsas yaradır”.
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Ulu öndər Heydər Əliyev hər bir zaman, hər bir şəraitdə milli-mənəvi dəyərlərə böyük önəm vermişdir.
Dünya miqyaslı siyasi və dövlətçilik təfəkkürünə, zəngin və qətiyyətli dövlət idarəçilik təcrübəsinə, polad iradəyə,
ən çətin və çıxılmaz vəziyyətlərdə belə tükənməz əzm və qüdrətə malik olan Heydər Əliyev bütün həyatını həsr
etdiyi doğma vətəni Azərbaycana, Azərbaycan xalqının əsrlər boyu yaratdığı zəngin mənəvi-ədəbi irsə qırılmaz
tellərlə bağlı idi. O, xalqımızın həm şifahi xalq ədəbiyyatını, həm də klassik ədəbi irsini çox yaxşı bilir və
dəyərləndirirdi.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin siyasi varisi olan müstəqil respublikamız hələ 1991-ci ildə
müstəqilliyini dünyaya bəyan edərkən sivil, demokratik, hüquqi dövlət quracağı, hakimiyyətlərin bölgü prinsipinə
sadiq qalacağı ilə əlaqədar üzərinə ciddi öhdəliklər götürmüşdür. Ulu öndər Heydər Əliyevə qədər hakimiyyətdə
olan qüvvələr Azərbaycanın müstəqilliyinin əsas atributlarından olan konstitusiyanın qəbulu istiqamətində heç bir
addım ata bilməmişdilər. Ulu öndər ölkədəki ictimai-siyasi sabitliyi və qanunçuluğu bərpa etdikdən dərhal sonra
müstəqil dövlətin ilk milli Konstitusiyanın qəbulu istiqamətində qətiyyətli addımlar atmışdır. Böyük dövlət
xadiminin təşəbbüsü və rəhbərliyi altında, eyni zamanda, demokratik cəhətdən inkişaf etmiş dövlətlərin mütərəqqi
təcrübəsi əsasında hazırlanan, 1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul edilən əsas
qanunumuz - Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası milli dövlətçiliyimizin inkişafında yeni mərhələyə
çevrilmiş, tarixə Heydər Əliyev Konstitusiyası kimi daxil olmuşdur.
Ölkəmizdə müstəqil dövlətçilik siyasətini XXI əsrin qlobal çağırışları şəraitində, eləcə də dünyada
geosiyasi maraqların toqquşduğu, dünya nizamında proqnozlara sığmayan kəskin dəyişikliklərin baş verdiyi
mürəkkəb şəraitdə inamla və müvəffəqiyyətlə davam etdirən Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi məqsədyönlü daxili və xarici
siyasət, son on altı ildə sosial-siyasi inkişafın bütün sahələrində qazanılan uğurlar Azərbaycan Respublikasının
tarixi yolunu uğurla davam etdirdiyini nümayiş etdirir. Artıq Azərbaycan ulu öndər Heydər Əliyevin yolunu daha
da inkişaf etdirərək böyük nailiyyətlərə imza atmışdır. Möhtərəm Prezidentin apardığı müstəqil siyasət
Azərbaycana böyük inkişaf və başucalığı bəxş edir. "Əsrin müqaviləsi”ni tamamlayan Bakı-Tbilisi-Ceyhan və
Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəmərləri yeni tarixi epoxanın möhtəşəm magistrallarıdır. Bakı-Tbilisi-Qars Dəmir İpək
yolu tarixi İpək yoluna Prezident İlham Əliyevin möhtəşəm əlavəsidir. Regionların inkişaf etdirilməsi üzrə Dövlət
proqramları və həmin proqramların həyata keçirilməsi istiqamətində əldə edilmiş böyük nəticələr İlham Əliyev
erasının tarixi nailiyyətidir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının müstəqillik illərində başdan-başa yenidən qurulması, iqtisadi inkişaf
sahəsində Azərbaycanın regionları arasında iki dəfə birinci yerə çıxması dövlətimizin böyük uğurları sırasında
mühüm yer tutur. Aparılan uğurlu müstəqil xarici siyasət, multikulturalizm və tolerantlıq, islam həmrəyliyi
siyasəti İlham Əliyev dövrünün böyük uğurlarındandır. Bu gün Azərbaycanın postsovet məkanının və regionun
lider dövlətinə çevrilməsi Heydər Əliyev siyasətinin və müstəqil dövlətçiliyinin təntənəsidir. Azərbaycan
Respublikasının dövlət müstəqilliyinin inkişaf etdirilməsi və daha da möhkəmləndirilməsi ölkəmizin işıqlı
sabahlarına böyük imkan yaradır.
Azərbaycan.-2019.- 13 iyun.- № 127.- S.1,4.
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Tarixin ən qüdrətli Azərbaycanı Qurtuluşun real nəticəsidir
26 il öncə başlanan inkişaf və islahat missiyası son bir ildə yeni keyfiyyət mərhələsinə qədəm qoyub
Günel Həmidli,
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru
Milli dövlətçilik tariximizdə Qurtuluş Günü olduqca əlahiddə əhəmiyyət daşıyır. 26 il öncə gerçəkləşən bu
tarixi məqam xaosdan tərəqqiyə keçidin təməlini təşkil etməklə yanaşı, mövcudluğunun ən qüdrətli dövrünü
yaşayan Azərbaycanın bütün nailiyyətlərinin də zəminidir.
1993-cü ilin 15 iyunu xalqımızın "olum, ya ölüm” dilemması qarşısında müdrik seçim etdiyi, özünə və
dövlətinə düzgün yol müəyyənləşdirdiyi andır. Dövlətçilik salnaməmizdə belə tarixi səciyyə daşıyan günlərin sayı
az olduğundan 15 iyuna vətəndaşlarımızın bu qədər həssas və ehtiramla yanaşması da təbiidir.
Bu gün Azərbaycan dünyada yeni iqtisadi, energetik, tranzit güc mərkəzlərindən biri olaraq qəbul edilir,
beynəlxalq miqyasda davamlı inkişafa malik olan etibarlı strateji tərəfdaş kimi tanınır, bütün platformalarda
Cənubi Qafqazın şəriksiz lideri kimi etiraf olunur. Əslində uğurların sayı, miqyası çox genişdir və onların silsiləsi
hər bir vətəndaşımızın hər gün daha da artan gündəlik rifahından dövlətimizin ardıcıl möhkəmlənən qüdrətinədək
davam edir.
Bütün bu zəfərlərin, inkişaf və yüksəliş göstəricilərinin mənbəyi də, əlbəttə ki, ulu öndər Heydər Əliyevin
Qurtuluş missiyasıdır!
Qurtuluş Azərbaycanda bütün sahələrdə inqilabi dəyişikliklərin əsasını qoydu və onların müsbət
nəticələrini illərdir ki, böyük qürurla müşahidə edirik. İnkişaf, rifah, yüksəliş, quruculuq genişmiqyaslıdır,
əhatəlidir. İqtisadiyyatdan sosial həyata, hüquqi dövlət quruculuğundan demokratikləşməyə, mədəniyyətdən
idmana qədər hər bir istiqamətdə ümummilli lider Heydər Əliyevin şanlı izləri, təsirləri bu gün də aydın görünür.
Ulu öndərin Qurtuluş missiyasının əsas qayələrindən birini də hüquqi dövlət quruculuğu təşkil edirdi. Ən
modern tələbləri, hüquqları, standartları ehtiva edən Konstitusiyanın qəbulundan başlayaraq məhkəmə-hüquq,
prokurorluq və digər yönümlərdə mükəmməl islahatlar həyata keçirildi və ölkədə möhkəm, mükəmməl hüquqi
qanunvericilik bazası formalaşdırıldı.
Bu gün güclü, qüdrətli Azərbaycan dövlətçiliyinin bazisini təşkil edən əsas təməllərdən biri də, şübhəsiz,
ulu öndər Heydər Əliyevin müəllifi olduğu hüquqi islahatlardır. Təqdirəlayiq haldır ki, ümummilli liderin layiqli
siyasi davamçısı Prezident İlham Əliyev bütün sahələrdə olduğu kimi, hüquq sistemində də bu şərəfli irsi davam
etdirdi və onu müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq ardıcıl şəkildə təkmilləşdirdi.
Prezident İlham Əliyevin hüquqi islahatlar konsepsiyası fundamental əsaslara malikdir, ən mühümü isə
daha səmərəli, çevik, ədalətli, şəffaf fəaliyyət mexanizmini formalaşdırmaq iqtidarındadır. Qeyd edək ki, bu
sahədə islahatlar son illərdə, xüsusən də ötən bir ildə daha dinamik hal almış və artıq real nəticələr verməyə
başlamışdır.
Ümumiyyətlə, Prezident İlham Əliyevin yeni səlahiyyət müddətinin birinci ili mühüm siyasi-ictimai və
sosial-iqtisadi nailiyyətlərlə əlamətdardır. Bu dövrün reallıqları onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan öz
inkişafının yeni dövrünə qədəm qoyub. İlham Əliyevin bir il öncə andiçmə mərasimində toxunduğu məsələlərin,
elan etdiyi hədəflərin sürətlə gerçəkləşməsi ölkədə keyfiyyətcə yeni islahatlar mərhələsinin başlanmasını
təsdiqləyir.
Bu dövrün xüsusilə diqqəti çəkən məqamlarından biri 2019-cu ilin əvvəllərindən yeni mərhələsinə start
verilən islahatlar konsepsiyasıdır.
İdarəetmədə çevikliyi artırmaq məqsədilə başlanan struktur islahatları daha sonra sosial sferanı əhatə etdi.
3 milyon vətəndaşın rifahında əhəmiyyətli dərəcədə hiss olunan sosial islahatlar çərçivəsində təqaüdlər,
əməkhaqları, müavinətlər 40 faizdən 3 dəfəyədək artım dinamikasına uyğunlaşdırıldı, həmçinin çoxmənzilli
binalarda vətəndaşların mülkiyyət hüquqlarının təmin olunması ilə bağlı uzun illərdir mövcud olan çətinliklər, ən
əsası isə 800 min insanın problemli kreditlər məsələsi öz hüquqi həllini tapdı.
Martın 19-da Novruz bayramı münasibətilə təşkil olunan şənliklərdə iştirak edən Prezident İlham Əliyev
islahatların alternativinin olmadığını və digər sahələrdə də bu işləri həyata keçirmək üçün sənədlər paketinin
hazırlandığını bildirdi: "İslahatlar dərinləşəcək. İslahatlara alternativ yoxdur. Siyasi islahatlar, iqtisadi islahatlar,
sosial sahədə islahatlar, məhkəmə-hüquq sistemində islahatlar, - artıq müvafiq göstərişlər verilib və sənədlər
paketi hazırlanır, - təhsil, səhiyyə sahələrində, hər bir sahədə, Azərbaycan yeni dövrə qədəm qoyub. Azərbaycan
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yeniləşir, Azərbaycan güclənir və müasirləşir. Biz dərin milli-mənəvi köklər üzərində güclü dövlət qurmuşuq.
Azərbaycan tarixdə heç vaxt indiki qədər güclü olmamışdır. Ancaq o demək deyil ki, əldə edilmiş bu nailiyyətlərlə
kifayətlənməliyik. Əldə edilmiş nailiyyətlər bizi gələcəyə daha da nikbinliklə baxmağa həvəsləndirir, buna sövq
edir”.
Cənab Prezidentin qeyd etdiyi məsələlərin nəticəsi olaraq aprel ayının əvvəllərindən ölkədə həyata keçirilən
islahatlara biri də əlavə edildi. "Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında” 3 aprel 2019cu il tarixli fərmanla bu dəfə islahatlar məhkəmə-hüquq sistemini əhatə edəcək.
Öncə onu qeyd edim ki, müstəqillik illərində respublikamızda bir neçə mərhələdə hüquqi islahatlar
keçirilib. Bu dövrdə hüquqi islahatların vacibliyi ilk dəfə 1991-ci il oktyabrın 18-də qəbul edilən "Azərbaycan
Respublikasının Müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı”nda öz əksini tapmışdı. 17-ci maddədə göstərilirdi ki,
Azərbaycan Respublikası xalqın birliyini qorumalı, ayrıca şəxsin, ailənin, ictimai birliklərin və digər
kollektivlərin mənafeyinə uyğun surətdə qanundan irəli gələn hüquqları və azadlıqları müəyyən edərək və bunlara
hörmət göstərilməsini təmin edərək hüquq qaydası yaratmalıdır. Lakin müstəqilliyimizin ilk illərində
hakimiyyətdə olan iqtidarlar ölkədə hüquq sisteminin yenilənməsi, yeni dövrün tələblərinə uyğun qaydaların
formalaşdırılması istiqamətində heç bir iş görmədi.
1993-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə müstəqilliyimizin qorunub saxlanılması,
ölkədə hüquqi dövlət quruculuğunun həyata keçirilməsi təmin olundu. Bu sırada ulu öndərin xalqımızın qarşısında
ən böyük xidmətlərindən biri hüquqi islahatların keçirilməsi oldu. 1995-ci ildə müstəqil Azərbaycanın ilk
Konstitusiyasının qəbul edilməsi gələcək hüquqi islahatlara yol açdı. Beləliklə, ümummilli lider Heydər Əliyevin
bilavasitə təşkilatçılığı və rəhbərliyi ilə ölkəmizin məhkəmə-hüquq sisteminin beynəlxalq standartlara uyğun
şəkildə yenidən qurulması təmin edildi. İslahatlar bütün hüquq sisteminin - ədliyyə orqanlarının, məhkəmələrin
və prokurorluğun fəaliyyətinin yeni tələblər səviyyəsində qurulmasına yol açmaqla bu sahələrdə şəffaflığı,
demokratiyanın mühüm göstəricisi olan insan hüquq və azadlıqlarının etibarlı şəkildə müdafiəsini, vətəndaşlara
xidmətin ən müasir standartlara uyğunlaşdırılmasını təmin etdi.
Son 16 ildə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə respublikamız daha da inkişaf edib. Təbii ki, bu inkişafa
uyğun olaraq dövlətin hüquq sistemi də yenilənib, öz fəaliyyətini yeni hüquqi münasibətlərə uyğun olaraq
təkmilləşdirib. Bu illərdə ədliyyə sisteminin inkişafı və müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin daha da
gücləndirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atılıb. Məhkəmə-hüquq islahatları çərçivəsində ədliyyə və
məhkəmə fəaliyyətinin müasirləşdirilməsinə, əhalinin müraciət imkanlarının asanlaşdırılmasına xüsusi diqqət
yetirilib, bu məqsədlə müasir infrastruktur yaradılıb. Eyni zamanda, yeni nəsil hakim korpusu formalaşdırılıb.
Bütün bunlar ədalət mühakiməsinin effektiv həyata keçirilməsinə, vətəndaşların məhkəmələrə müraciət
imkanlarının asanlaşdırılmasına, keyfiyyətli xidmətlərin göstərilməsinə öz müsbət təsirini göstərib.
"Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında” 3 aprel 2019-cu il tarixli fərmanda
deyilir: "Ölkəmizin davamlı tərəqqisinin təmin edilməsi üçün bütün sahələrdə həyata keçirilən islahatlar
məhkəmə-hüquq sisteminin inkişafında yeni mərhələnin başlanmasını və bu sahədə islahatların
dərinləşdirilməsini zəruri edir”. Bu baxımdan fərmana əsasən müasir dövrün tələblərinə cavab verən, cəmiyyətdə
yüksək nüfuza malik ədalət mühakiməsinin formalaşdırılması prosesini sürətləndirmək məqsədilə məhkəməyə
müraciət imkanlarının daha da genişləndirilməsi, məhkəmələrin fəaliyyətində şəffaflığın artırılması, məhkəmə
icraatının effektivliyinin yüksəldilməsi, məhkəmə qərarlarının tam və vaxtında icra edilməsinin təmin olunması,
süründürməçiliyin və digər neqativ halların aradan qaldırılması üçün görülən tədbirlərin gücləndirilməsi yeni
islahatlarda prioritet istiqamətlər olacaq. Bununla yanaşı, ədalət mühakiməsi mexanizmlərinin effektiv
fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün hakim və məhkəmə aparatı işçilərinin sosial müdafiəsinin daha da
yaxşılaşdırılması, müvafiq infrastrukturun yenilənməsi işlərinin davam etdirilməsi, məhkəmə icraatında müasir
informasiya texnologiyalarının tətbiqinin üstünlüklərindən hərtərəfli istifadə edilməsi və digər məsələlərin həlli
diqqət mərkəzində olacaq.
Fərmanda ədalət mühakiməsinin keyfiyyətinin və səmərəliliyinin artırılması məqsədilə Azərbaycanın bütün
məhkəmələrinin sədrlərinə və hakimlərinə məhkəmə hakimiyyətinin nüfuzunun artırılması və cəmiyyətdə
məhkəmələrə etimadın möhkəmlənməsi üçün fəaliyyətlərində ədalət, qanunçuluq, qərəzsizlik, aşkarlıq, hər kəsin
qanun və məhkəmə qarşısında bərabərliyi, Konstitusiya və qanunlarda təsbit edilmiş ədalət mühakiməsinin digər
prinsiplərinə dönmədən riayət etmələri tövsiyə olunur.
Sənəddə digər mühüm məsələlər də öz əksini tapıb. Belə ki, hakimlərin müstəqilliyini təmin etmək
məqsədilə məhkəmələrin fəaliyyətinə müdaxilənin qarşısının alınması mexanizmləri təkmilləşdiriləcək və belə
müdaxiləyə görə məsuliyyət artırılacaq. Məhkəmə icraatının obyektivliyini daha dolğun şəkildə təmin etmək üçün
bütün məhkəmə iclaslarının fasiləsiz audioyazısı aparılacaq, protokolun məhkəmə iclasının audioyazısına uyğun
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tərtibi tələbinə əməl ediləcək. Hakimlərin və məhkəmə sədrlərinin peşəkarlıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi
prosedurlarında da şəffaflıq artırılacaq, bu sahədə tətbiq edilən meyarlar təkmilləşdiriləcək, eləcə də
məhkəmələrdə işlər təsadüfi və avtomatik şəkildə elektron qaydada bölüşdürüləcək.
Həmçinin məhkəmələrin və digər orqanların qərarlarının qanunla müəyyən edilmiş müddətdə icrası təmin
ediləcək, "Elektron icra” informasiya sisteminin tətbiqi genişləndiriləcək, icra məmurlarının süründürməçilik və
sui-istifadə hallarına yol vermələrinin qarşısının alınması məqsədilə ciddi tədbirlər görüləcək. Məhkəmələrin və
digər orqanların qərarlarının icrasının alternativ mexanizmləri, o cümlədən icranın özəl qurumlara həvalə edilməsi
ilə bağlı qabaqcıl beynəlxalq təcrübə öyrəniləcək. Ədalət mühakiməsinin əlçatanlığını və şəffaflığını daha da
artırmaq məqsədilə "Elektron məhkəmə” informasiya sisteminin tətbiqi ilə əlaqədar təşkilati işlər
yekunlaşdırılacaq, mediasiya prosesinin tətbiqi ilə bağlı maarifləndirmə və təşviqat tədbirləri həyata keçiriləcək.
Göründüyü kimi, məhkəmə-hüquq islahatlarında yeni keyfiyyət mərhələsi başlayır. Bunun nəticəsində
respublikamızın məhkəmə-hüquq sisteminin bütün sahələrində fəaliyyət ən müasir tələblərə uyğun olaraq daha
da təkmilləşəcək. Nəticə etibarilə bütün bunlar Azərbaycanın daha da inkişaf etməsinə, modernləşməsinə və
vətəndaş məmnunluğuna xidmət edəcək. Bütün bu nailiyyətlər isə məhz 26 il öncə başlamış Qurtuluş
misssiyasının real nəticələridir.
Azərbaycan.-2019.-12 iyun.-№126.-S.1-2.
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Qurtuluşdan yeni xarici siyasətə
Elçin Əhmədov,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru,
“Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı İcması” İctimai Birliyinin sədr
müavini
Azərbaycan Respublikası demokratik dövlət kimi bütün dövlətlərlə bərabərhüquqlu münasibətlər
yaratmalıdır. Hansı dövlətin daxili quruluşu, daxili siyasəti hansı istiqamətlə getməsindən asılı olmayaraq, biz
normal münasibətlər yaratmalıyıq. Birinci növbədə, bizim yaxın qonşularımızla lazımi mədəni, iqtisadi, dövlət
münasibətləri yaradılmalıdır.
Heydər Əliyev
Ümummilli lider
Sovet dönəmində və müstəqillik dövründə Azərbaycan üçün, xalqımız üçün ən həlledici anlarda Heydər
Əliyevin liderlik keyfiyyətləri, onun müdrikliyi, düşünülmüş siyasəti və cəsarətli addımları xalqımızı böyük
bəlalardan xilas etmişdir. Xalq ona inanırdı, onu sevirdi və bütün dövrlərdə ona arxa-dayaq olmuşdur.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Azərbaycan Respublikası 1991-ci il oktyabrın 18-də dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra
dövlətçiliyini möhkəmləndirmək üçün tarixi fürsət əldə etdi. Belə bir şəraitdə milli dövlətçilik prinsiplərinə
uyğun olaraq yeni xarici siyasət kursunun formalaşdırılması və həyata keçirilməsi ən vacib məsələ kimi
qarşıda dururdu. Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları ilə Dağlıq Qarabağda başlayan
erməni separatizmi, eləcə də hərbi təcavüzün genişlənməsi ölkəmizi ciddi siyasi və iqtisadi problemlərlə üzüzə qoymaqla yanaşı, dövlətimizin xarici siyasət fəaliyyətində də mühüm vəzifələrin yerinə yetirilməsini ön
plana çəkdi. Bu dövrdə, yəni Azərbaycan müstəqillik əldə etdiyi ərəfədə və ondan sonra Ermənistanın hərbi
təcavüzü ilə qarşılaşdı və torpaqlarımız işğal altına düşdü. AXC-Müsavat hakimiyyəti dövründə ölkə çətin
vəziyyətdə idi, ordu formalaşmamışdı, hansı istiqamətdə addımlar atılacağı bilinmirdi. Ölkədə sabitlik yox
idi, xaos, hakimiyyətsizlik hökm sürürdü. Bu baxımdan, Ermənistanın ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzünün
qarşısını almaq, onun ağır nəticələrini aradan qaldırmaq, dövlətimizin ərazi bütövlüyünü və
təhlükəsizliyini təmin etmək, dünyaya siyasi və iqtisadi inteqrasiya olmaq zərurəti düşünülmüş, ardıcıl və
fəal xarici siyasət tələb edirdi.
1993-cü ildə respublikada artıq həyatın bütün sahələrini böhran bürümüşdü. Səriştəsiz rəhbərlik nəticəsində
müstəqilliyimiz süquta uğramaq təhlükəsi ilə üzləşmişdi. Yalnız, 1993-cü ilin ikinci yarısında ümummilli lider
Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycanda müstəqil dövlətçilik ideyalarının bərqərar olmasına şərait
yaratdı. Bundan sonra Azərbaycanın xarici siyasət kursunda mövcud reallıqları nəzərə alan və ölkəmizin milli
mənafelərinin qorunmasına yönəlmiş əməli dəyişikliklər edildi. Bu dövrdən başlayaraq, həyata keçirilən xarici
siyasətimiz məhz ümummilli liderin adı və onun fəaliyyəti ilə bağlıdır. Özünün zəngin dövlətçilik təcrübəsinə
əsaslanaraq, dövlətimizin yeni xarici siyasət kursunun əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirən Prezident Heydər
Əliyevin bu yeniləşmiş xarici siyasət xəttində ilk növbədə bir sıra ən mühüm və təxirəsalınmaz vəzifələrin yerinə
yetirilməsi qarşıya qoyulmuşdu.
Həmin vəzifələrdən biri və ən əsası Azərbaycanı beynəlxalq aləmdəki təcrid vəziyyətindən çıxarmaq,
ölkəmiz haqqında yaradılmış mənfi ictimai rəyi dağıtmaq və xalqımızın haqq işini dünya ictimaiyyətinə olduğu
kimi çatdıraraq respublikamız ətrafındakı informasiya blokadasını yarmaqdan ibarət idi. Ona görə də yeni xarici
siyasət xətti üçün, hər şeydən əvvəl, müharibə dayandırılmalı və dinc şərait təmin edilməli idi. Bu məqsədlə 1994cü ilin mayından Ermənistanla təmas xəttində atəşkəsə nail olunması, qanunsuz hərbi birləşmələrin buraxılması
və ölkə daxilində sabitlik yaratmaq yolunda atılan addımlar sayəsində yeni xarici siyasət xəttinin ardıcıllıqla
həyata keçirilməsi üçün lazım olan əlverişli dinc şərait yarandı.
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Müstəqillik əldə etdikdən sonra demokratik dövlət quruculuğu yoluna qədəm qoymuş Azərbaycan
Respublikasının üzləşdiyi sosial iqtisadi və siyasi problemlərin müvəffəqiyyətlə həll olunması ölkəmizin
beynəlxalq aləmdəki mövqeyi və ayrı-ayrı dövlətlərlə milli dövlət maraqlarına cavab verən qarşılıqlı faydalı
əlaqələri və dünya birliyinə inteqrasiyası prosesinin intensivliyi ilə sıx bağlı idi. Bu mənada Azərbaycanın
beynəlxalq münasibətlər sistemində layiqli yer tutması üçün dünya siyasətinin formalaşmasında aparıcı rol
oynayan dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı münasibətlərin tənzimlənməsi və inkişaf etdirilməsi
mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Eyni zamanda, bu dövrdə bəzi qonşu dövlətlərlə müstəqilliyin ilk iki ilində əsassız
yaradılmış soyuqluğun aradan qaldırılması istiqamətində bir sıra zəruri tədbirlər görüldü.
Məhz buna görə də dünya birliyinə bərabərhüquqlu üzv kimi daxil olmağa çalışan və müstəqilliyinin ilk
addımlarını atan, eləcə də Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində ərazi bütövlüyü pozulmuş Azərbaycan
Respublikasının xarici siyasətində dünya birliyinə inteqrasiyası, ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlər, o cümlədən
beynəlxalq və regional təşkilatlarla əlaqələrin yaradılması və inkişaf etdirilməsi ümummilli lider Heydər Əliyevin
fəaliyyətinin başlıca istiqamətlərindən birini təşkil etmişdir. Bütün bu problemlərin həyata keçirilməsi
istiqamətində ümummilli lider çox bacarıqlı, son dərəcə təcrübəli dövlət başçısı və yetkin siyasi xadim kimi bu
cətin və mürəkkəb vəzifələrin öhdəsindən müvəffəqiyyətlə və böyük ustalıqla gəlmək bacarığı nümayiş etdirdi.
Ölkəmizin sistemli şəkildə dünya birliyinə inteqrasiya olunmasında ikitərəfli və çoxtərəfli siyasi münasibətlərin
genişlənməsi istiqamətində atılan addımlar mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Bu baxımdan, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarının istismarına dair 1994-cü il
sentyabrın 20-də imzalanmış “Əsrin müqaviləsi” ölkəmizin dünya dövlətləri ilə qarşılıqlı əlaqələrinin
dərinləşməsi və beynəlxalq mövqelərinin möhkəmləndirilməsinə güclü təkan verdi. “Əsrin müqaviləsi” və sonrakı
illərdə imzalanmış çoxsaylı neft müqavilələri Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiyasını sürətləndirdi. 1998-ci
il sentyabrın 7-8-də 32 dövlətin və 13 beynəlxalq təşkilatın nümayəndələrinin iştirakı ilə tarixi “Böyük İpək
Yolu”nun bərpası üzrə keçirilmiş Bakı beynəlxalq konfransı və onun nəticələri Azərbaycanın xarici siyasətinin
qazandığı ən mühüm nailiyyətlərindən biridir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin xarici siyasət xəttində beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın
genişləndirilməsi məsələlərinə çox böyük diqqət yetirilmişdir. Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlara üzv olmaqla
yanaşı, onların işlərində müntəzəm, eləcə də fəal surətdə iştirak etmək və səmərəli əməkdaşlıq ölkəmizin
problemlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Bu baxımdan, 1994-cü il mayın 4-də Prezident Heydər Əliyevin NATO-nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq”
proqramının çərçivə sənədini imzalaması Azərbaycanın beynəlxalq mövqelərinin möhkəmlənməsi istiqamətində
atılan mühüm addımlardan biri oldu. Bu proqramın Azərbaycan üçün əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, NATO-nun
hərbi strukturları ilə Azərbaycan Ordusunun sülh naminə əməkdaşlıq etmək, birgə təlim və manevrlər keçirmək,
onların ordu quruculuğu təcrübəsindən bəhrələnmək, kadr hazırlığı və s. sahədə birgə hərəkət etmək imkanı
verməklə yanaşı, ölkəmizin bu proqramda iştirakı qarşıya qoyulan məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün də
əlverişli şərait yaratmışdır. Azərbaycan çoxtərəfli Transatlantik təhlükəsizlik əməkdaşlığı proqramlarını inkişaf
etdirərək Avropa qitəsində, eləcə də onun sərhədlərindən kənarda təhlükəsizlik və sabitliyə töhfə verir.
Bunun ardınca, 1996-cı il aprelin 22-də Lüksemburqda Avropa İttifaqı və Azərbaycan Respublikası
arasında ticarət, sərmayə, iqtisadiyyat, qanunvericilik, mədəniyyət, immiqrasiya və qeyri-qanuni ticarətin
qarşısının alınması sahəsində əməkdaşlığı nəzərdə tutan “Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi”(TƏS)
imzalanmışdır. Bu müqavilənin imzalanması Azərbaycanın xarici siyasətinin ən uğurlu səhifələrindən biri kimi
qiymətləndirilir. Dövlətimiz və xalqımız üçün mühüm tarixi əhəmiyyət kəsb edən bu müqavilə Azərbaycanın
Avropa strukturları və institutları ilə əlaqələrinin genişlənməsi, xüsusilə inteqrasiya istiqamətində hüquqi baza
rolunu oynayır.
Azərbaycanın Avropa institutlarına inteqrasiyası istiqamətində Avropa Şurasının bərabərhüquqlu üzvü
olması – respublikamızın mühüm problemlərinin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə obyektiv çatdırılması üçün yeni
və çox mötəbər tribuna vermiş oldu. Belə ki, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin 2001-ci il yanvarın 17-də
nümayəndələr səviyyəsində keçirilmiş iclasında Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv
qəbul edilməsinə dair qərar qəbul edildi. Bu qərar ümummilli liderin uzaqgörən, xarici siyasətinin və bu
istiqamətdə görülmüş məqsədyönlü fəaliyyətinin nəticəsi idi. Az sonra, yəni yanvarın 25-də Azərbaycan
Prezidenti Heydər Əliyevin iştirakı ilə Strasburqda ölkəmizin bu təşkilata üzv qəbul edilməsi münasibətilə rəsmi
mərasim keçirilmiş və dövlətimizin üçrəngli bayrağı ucaldılmışdır. Bu hadisəni ümummilli lider Heydər Əliyev
yüksək qiymətləndirərək demişdi: “Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul edilməsi nəinki müstəqil, suveren,
demokratik, dünyəvi dövlət kimi tanınmasıdır, həm də Avropa ailəsinin bərabərhüquqlu üzvü kimi Azərbaycan
dövlətinin inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcıdır”.
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Heydər Əliyev Avropa Şurasının tribunasından Azərbaycanın mənafeyinə uyğun şəkildə istifadə edilməsi
üçün uğurlu bir addım atdı. Belə ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı Azərbaycan nümayəndə
heyətinə Milli Məclisin deputatı İlham Əliyevin rəhbərlik etməsi və AŞ PA-dakı fəaliyyəti ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin qarşıya qoyduğu bütün vəzifələri reallaşdırdı. Bütün bunların məntiqi davamı kimi 2003-cü il
yanvarın 27-də siyasi qabiliyyəti, diplomatik məharəti və prinsipiallığı ilə xüsusi seçilən Azərbaycan nümayəndə
heyətinin rəhbəri cənab İlham Əliyevin AŞ PA-nın vitse-prezidenti və qurumun büro üzvü seçilməsi ilə müstəqil
Azərbaycan tarixinə yeni səhifə yazmış oldu.
Qazanılan bu uğurlarla yanaşı, Azərbaycanın ən ağrılı problemi olan Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ümummilli lider Heydər Əliyevin xarici siyasət fəaliyyətində başlıca
yer tutmuşdur. Bu məqsədlə 1993-cü ilin ikinci yarısından başlayaraq Prezident Heydər Əliyev respublikamızın
təhlükəsizlik problemlərini, xüsusilə, Ermənistanın ölkəmizə qarşı əsassız ərazi iddiaları və hərbi təcavüzü
məsələlərini beynəlxalq aləmə çıxararaq, regionda sülhün bərqərar olması üçün beynəlxalq təşkilatların təsirini
artırmağa çalışmışdır. Bu məqsədlə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev ən yüksək səviyyədə dövlət başçıları
və nümayəndə heyətləri ilə ikitərəfli, eləcə də çoxtərəfli görüşlərində ATƏT-in zirvə toplantılarında, Minsk
qrupunun həmsədrləri ilə aparılan müzakirələrdə, eyni zamanda, Ermənistan prezidenti ilə danışıqlarda göstərdiyi
səylər ümummilli liderin apardığı məqsədyönlü siyasətin mühüm tərkib hissəsini təşkil etmişdir.
Belə ki, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc vasitələrlə nizama salınması
istiqamətində məhz Prezident Heydər Əliyevin qətiyyətli və gərgin fəaliyyəti nəticəsində 1994-cü il mayın 12-də
atəşkəs haqqında razılıq əldə edildi və bundan sonra ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində müntəzəm olaraq
danışıqlar aparılmağa başlandı. Daha sonra 1994-cü ilin dekabrın 5-6-da ATƏT-in Budapeştdə keçirilən zirvə
toplantısında Prezident Heydər Əliyevin çevik diplomatiyasının təsiri ilə “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar
ATƏT-in fəaliyyətinin intensivləşdirilməsi” barədə qərar qəbul olundu.
1996-cı il dekabrın 2-3-də ATƏT-in Lissabonda keçirilən zirvə toplantısında qəbul edilən və münaqişənin
nizama salınmasının beynəlxalq-hüquqi bazasını təşkil etmiş olan sənəd Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsini ədalətlə aradan qaldırmaq yolunda böyük siyasi nailiyyət sayıla bilər. Zirvə toplantısı
zamanı ümummilli liderin siyasi iradəsi və diplomatik fəaliyyəti sayəsində münaqişənin həllinin siyasi-hüquqi
çərçivəsini müəyyənləşdirən xüsusi bir sənəd qəbul edildi. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllinə dair 3
əsas prinsipi özündə əks etdirən və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, İsveçrənin xarici işlər naziri Flavio Kottinin
adından verilən bu bəyanat Ermənistan istisna olmaqla, dünyanın 53 dövləti tərəfindən müdafiə olundu və
Lissabon sammitinin Yekun sənədlərinə əlavə edildi.
Ümumiyyətlə, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi və Dağlıq Qarabağ probleminin dinc vasitələrlə
nizama salınması ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin xarici siyasət fəaliyyətində mühüm yer tutmuşdur. Yalnız
onu qeyd etmək kifayətdir ki, 1993-2003-cü illər ərzində Azərbaycanın dövlət başçısı Heydər Əliyev Ermənistan
prezidenti ilə 23, ATƏT-in rəhbərliyi və Minsk qrupunun nümayəndələri ilə 150-yə qədər görüş keçirmişdir.
Azərbaycan Prezidenti bu dövrdə 80-dək ölkənin dövlət başçıları ilə keçirdiyi 500-dən çox görüşdə, eləcə də
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların ən yüksək səviyyəli nümayəndələri ilə, ATƏT-in, NATO-nun, Avropa Şurasının,
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının, MDB-nin, GUAM-ın, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının, Türkdilli ölkələrin dövlət
başçılarının zirvə görüşlərində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə olunmuşdur.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin xarici siyasət kursunu novatorcasına və dinamik şəkildə inkişaf etdirən
Prezident İlham Əliyev yüksək diplomatik istedadı sayəsində ölkəmizin dünyanın siyasi-iqtisadi mənzərəsini
müəyyən edən aparıcı dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla münasibətləri keyfiyyətcə yeni müstəvidə daha da
inkişaf etdirmişdir. Nəticədə, Azərbaycan yalnız beynəlxalq regionda gedən proseslərə deyil, eyni zamanda,
beynəlxalq aləmdə cərəyan edən proseslərə də təsir göstərmək imkanı qazanmışdır. Ona görə də bu gün dünyanı
narahat edən və həyati əhəmiyyətli bir sıra problemlərdə aparıcı dövlətlərin başçıları Azərbaycan rəhbərinin
mövqeyi ilə hesablaşırlar. Azərbaycan artıq Cənubi Qafqaz regionunda əsas söz sahibi olan dövlət kimi çətin
geosiyasi şəraitdə müstəqil xarici siyasət həyata keçirir. Artıq ölkəmiz bütün regional məsələlərdə əsas iştirakçıdır
və dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi “regiondakı strateji əhəmiyyətli heç bir layihə
Azərbaycanın razılığı olmadan reallaşa bilməz” .
Ümummilli lider tərəfindən müəyyənləşdirilmiş prinsiplərə sadiq qalan dövlət başçısı İlham Əliyev
ölkəmizin xarici siyasətinin əsas prioriteti olan Ermənistan --Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yalnız
beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri çərçivəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi şərti ilə
nizama salınmasının vacibliyini bildirmiş və beynəlxalq təşkilatların bu sahədə səylərini gücləndirməsinin
zəruriliyini bəyan etmişdir. Azərbaycan Prezidenti bütün xarici səfərlərdə, eləcə də Bakıda keçirdiyi çoxsaylı
görüşlərdə Ermənistanın hərbi təcavüzü məsələsini daim önə çəkərək Azərbaycan xalqının öz torpaqlarının işğalı
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ilə heç zaman razılaşmayacağını, ehtiyac yarandığı halda hərbi əməliyyatların başlanmasına qərar verəcəyini
vurğulamış və bu məsələdə yalnız respublikamızın milli və dövlətçilik maraqlarını daim üstün tutduğunu nümayiş
etdirmişdir.
Göründüyü kimi, artıq bu il 28 illiyini qeyd edəcəyimiz müstəqil dövlətimiz bütün sahələr üzrə inkişafını
davam etdirir, beynəlxalq aləmdə müqavilələrini daha da möhkəmləndirir, xarici siyasət sahəsindəki uğurlarını
intensivləşdirir. Məhz bunun nəticəsidir ki, Ermənistan –Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
nizamlanması istiqamətində dövlət başçısı İlham Əliyevin mövqeyi dünyanın aparıcı dövlətləri və nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri tərəfindən yüksək qiymətləndirilir və müdafiə olunur. Bununla yanaşı,
Azərbaycan müasir dövrün hədə və təhdidlərinin əlaqələndirilmiş şəkildə qarşısının alınması, eləcə də aradan
qaldırılması üçün beynəlxalq birliyin səylərini səfərbər etmək məqsədilə qlobal və regional təşkilatların işində
fəal iştirak edir. Ölkəmiz sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasında universal beynəlxalq təşkilat kimi BMTnin mərkəzi rolunun daha da artırılması istiqamətində göstərilən səyləri dəstəkləməklə təşkilatın müxtəlif
təsisatları və ixtisaslaşdırılmış qurumlarında təmsilçiliyini daha da artırmışdır.
Münaqişənin nizama salınmasında Azərbaycanın tutduğu mövqe birmənalıdır. Problem yalnız ölkəmizin
ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində həllini tapmalıdır. Bu mövqe
beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri, BMT Nizamnaməsi, Helsinki Yekun Aktı və münaqişənin
nizamlanması istiqamətində qəbul edilmiş çoxsaylı beynəlxalq sənədlərə əsaslanır. Dövlət başçısı İlham Əliyevin
dəfələrlə və birmənalı olaraq “Azərbaycan torpaqları danışıqların mövzusu ola bilməz” -- fikrini irəli sürməsi
ölkəmizin ərazi bütövlüyü təmin olunmaqla münaqişənin ədalətli şəkildə həll olunacağı ilə bağlı ümidləri daha da
artırmışdır. Eyni zamanda, Prezident İlham Əliyev bəyan etmişdir ki, Dağlıq Qarabağa heç vaxt müstəqillik
verilməyəcək, dünya birliyi heç vaxt Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımayacaqdır. Prezident İlham Əliyev bu
işğal, etnik təmizləmə siyasəti və torpaqlarımızı azad etmək üçün əsasımızın olduğunu və bunun beynəlxalq hüquq
normaları ilə təsdiq edildiyini vurğulamışdır. Ona görə ancaq Azərbaycan xalqının iradəsinə, gücünə arxalandığını
bildirən dövlət başçısı bu məqsədlə iqtisadiyyatımızı və ordumuzu gücləndirməyin vacibliyini bildirməklə yanaşı
qeyd etmişdir ki, “Biz danışıqlar aparırıq, ancaq bununla bərabər, hər an torpaqlarımızı işğalçılardan hərbi yolla
azad etməyə hazır olmalıyıq”.
Bütün yuxarıda göstərilənlər onu deməyə əsas verir ki, bu gün Azərbaycanın xarici siyasət strategiyasının
uğurla həyata keçirilməsi respublikamızın dünya miqyasında nüfuzunu xeyli artırmış, ölkəmizin Cənubi Qafqaz
regionunda lider dövlətə çevrilməsini şərtləndirmişdir. Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş
xarici siyasət strategiyasının uğurlu davamı perspektivdə müstəqil dövlətimizin dünya birliyində mövqelərinin
yüksələcəyinə olan ümidləri daha da artırmışdır.
Xalq qəzeti.-2019.-12 iyun.-№126.-S.5.
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Qurtuluşun milli inkişaf yolu
Rəşad BAXŞƏLİYEV
Hər bir dövlətin taleyində mühüm əhəmiyyət daşıyan elə tarixi günlər var ki, onun gələcək həyatının təməli
məhz həmin günlərdə qoyulur. Taleyüklü tarixi hadisələrlə əlamətdar olan belə anlardan biri də ulu öndər Heydər
Əliyevin 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdışıdır.
Tariximizə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil olmuş 15 iyun - əsl qurtuluş tarixi, Azərbaycan xalqının ölümdirim mübarizəsindən alnıaçıq çıxdığı gündür.
Sabitlik və inkişaf illəri
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan 1993-cü ildən sonrakı on il ərzində böyük və şərəfli yol keçdi.
Bu tarixdə başlıca qayəsini azərbaycançılıq, milli tərəqqi, dünyəvilik kimi ümumbəşəri dəyərlər təşkil edən yeni
bir ideologiyanın əsası qoyuldu. 1993-2003-cü illər ölkəmizdə sabitlik və inkişaf dövrü oldu. Ölkədə nizami ordu
yaradıldı, Qarabağ müharibəsində atəşkəs əldə edildi, münaqişənin dinc yolla nizama salınmasına dair danışıqlara
başlandı. Azərbaycanda yeni idarəetmə sistemi formalaşdırıldı, insanların öz dövlətinə inamı qaytarıldı.
İctimai-siyasi, sosial-iqtisadi, humanitar sferada, beynəlxalq münasibətlərdə dönüş yarandı, müstəqil dövlət
quruculuğu prosesi başlandı. İlk parlament seçkiləri keçirildi, referendum yolu ilə Konstitusiya qəbul edildi. 1994cü ildə "Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasından sonra Azərbaycana böyük həcmdə sərmayə qoyuluşuna
başlanıldı.
Bütün sahələrdə olduğu kimi, iqtisadiyyatda da institusional islahatlar həyata keçirildi, azad bazar
iqtisadiyyatının formalaşması məqsədilə hüquqi baza yaradıldı, məqsədli dövlət proqramları qəbul edildi. Həyata
keçirilən irimiqyaslı islahatlar sayəsində iqtisadi hədəflər və onlara nail olunması yolları müəyyənləşdirildi,
maliyyə vəziyyəti sabitləşdi, ölkə iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasına başlandı, xalqın həyat
səviyyəsi yüksəldi. Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri formalaşdırıldı, dünya birliyinə özünü təqdim edən
ölkəmiz bir neçə beynəlxalq təşkilata üzv oldu.
70-dən çox qanun, 100-dən artıq fərman və sərəncam, 30-a yaxın dövlət proqramı
Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi islahatlar, böhran içərisində qalan Azərbaycanın iqtisadiyyatının
gücləndirilməsi istiqamətində reallaşdırdığı genişmiqyaslı quruculuq işləri xalqın gələcəyə olan inamını
doğrultmaqla ölkəmizin dünya birliyinə açılan yoluna işıq saldı.
Artıq Azərbaycanın səsi bir çox beynəlxalq təşkilatların tribunasından eşidilir, diplomatik uğurları diqqət
çəkirdi. Dünya siyasətində dəstxəti ilə seçilən, dövlət başçıları arasında fenomen istedadı ilə fərqlənən Heydər
Əliyev şəxsiyyəti müdriklik simvolu kimi nümunə göstərilirdi.
Heydər Əliyevin ölkə iqtisadiyyatının dirçəlməsi istiqamətində atdığı addımlar təqdirəlayiq idi. Çünki
qəbul olunan iqtisadi qanunlar Azərbaycanın milli iqtisadi inkişaf modelinin formalaşmasına və islahatların
vətəndaşların mənafeyinə uyğun şəkildə həyata keçirilməsinə etibarlı zəmin yaratdı.
Məhz dahi liderin rəhbərliyi dövründə iqtisadi sahələrin tənzimlənməsi ilə bağlı 70-dən artıq qanun qəbul
edildi, 100-dən çox fərman və sərəncam imzalandı, 30-a yaxın dövlət proqramı təsdiq edildi. 1993-2003-cü illərdə
qəbul edilmiş 1715 qanun və qərardan 975-i ümummilli liderin təşəbbüsü ilə Milli Məclisə təqdim olundu.
Ulu öndərin sosial-iqtisadi strategiyası 1995-ci ildən Azərbaycanda keyfiyyətcə yeni mərhələnin
başlanması ilə nəticələndi. Bu dövr ərzində ümumi daxili məhsul 1,7 dəfə, büdcə gəlirləri 3,9 dəfə, ölkənin valyuta
ehtiyatları 85 dəfə, sənaye məhsulunun həcmi 22,4 faiz, kənd təsərrüfatı istehsalı 52,8 faiz, xarici ticarət
dövriyyəsi 4 dəfə, iqtisadiyyatda məşğul olanların orta aylıq əməkhaqqı 6,2 dəfə artdı. İnflyasiya səviyyəsi 2-3
faizədək azaldı. Bu dövrdə iqtisadiyyata bütün maliyyə mənbələri hesabına 20 milyard dollar həcmində
investisiya qoyuldu.
Uzunmüddətli inkişafın təməlini qoyan neft konsepsiyası
Ölkəmizdə mükəmməl sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının hazırlanması və mərhələ-mərhələ
reallaşdırılması ulu öndərin tarixi xidmətilərindəndir. Azərbaycanın iqtisadi qüdrətinin artmasında həm də neft və
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qaz kimi təbii sərvətdən xalqın mənafeyinə uyğun düzgün istifadə olunması mühüm rol oynayır. Ümummilli
liderin müdrikcəsinə hazırladığı neft konsepsiyası Azərbaycanın uzunmüddətli uğurlu inkişafının təməlini qoydu.
"Əsrin müqaviləsi” ilə Azərbaycan özünün təbii sərvətlərinə sahib çıxmaq haqqını bütün dünyaya bəyan
etdi, milli mənafelərimizi, iqtisadi və strateji maraqlarımızı qorumaq əzmini göstərdi. Bu müqavilə dövlət
müstəqilliyimizin mühüm təminatına çevrildi. "Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqlarından hasilat isə 22 il əvvəl - 1997ci ilin noyabr ayında başladı.
"Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması ilə Azərbaycan özünü çağdaş dünyaya təqdim etdi. İlk dəfə olaraq
dünyada nəhəng transmilli konsorsium yaradılaraq ölkəmizin sayəsində Xəzər dənizi beynəlxalq əməkdaşlıq
məkanı kimi tanındı.
Bu müqavilə ölkəmizin geosiyasi mövqelərini möhkəmləndirməklə yanaşı, iqtisadiyyatın, xüsusən də
qeyri-neft sektorunun sürətli inkişafına və əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılmasına təkan verdi. Bu dövrdə
neft-qaz sektoruna 30 milyard dollardan artıq sərmayə cəlb olundu.
Neftin dünya bazarlarına çıxarılması üçün 1996-cı ildə Bakı-Novorossiysk, 1999-cu ildə Bakı-Supsa ixrac
neft kəmərləri istismara verildi. Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəmərinin inşasına dair saziş imzalandı
və bu, karbohidrogen ehtiyatlarının ixrac marşrutlarının şaxələndirilməsini təmin etdi.
İlham Əliyevlə tarixin ən qüdrətli dövrünü yaşayan Azərbaycan
Heydər Əliyevin "Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədidir və əbədi olacaqdır” fikri indi dünya dövlətləri
sırasında günbəgün mövqeyini gücləndirən Azərbaycanın simasında öz təsdiqini tapır. Ulu öndərin siyasi
kursunun, yaratdığı dövlətçilik ənənələrinin Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla və layiqincə davam
etdirilməsi nəticəsində Azərbaycan 16 ildə regionun qüdrətli, aparıcı və əsas söz sahibi olan dövləti kimi nüfuz
qazanıb.
Ulu öndər xalqımıza əbədi müstəqillik bəxş etdi, İlham Əliyev öz uğurlu siyasəti ilə bu müstəqilliyi daha
da möhkəmləndirdi. Heydər Əliyev böyük qayıdışı ilə Azərbaycanı uçurumdan qurtardı, İlham Əliyev bu ölkəni
tarixinin ən qüdrətli dövlətinə çevirdi və bu gün Azərbaycan hərtərəfli inkişaf üstündə qurulmuş ölkə kimi tarixi
yolunu inamla davam etdirir.
Bunu iqtisadi göstəricilərə nəzər yetirdikdə də aydın şəkildə görə bilərik. 1995-2003-cü illərdə ölkə
iqtisadiyyatına 20 milyard dollar yatırılmışdı, 2003-2019-cu illər ərzində bu rəqəm 260 milyard dollara yüksəldi.
2004-cü ildə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramının
icrasına başlayarkən ölkənin valyuta ehtiyatları 1,8 milyard dollar idi, bu gün həmin rəqəm 47 milyard dollar
təşkil edir.
Hazırda Azərbaycan adı dünyanın azsaylı kosmik ölkələri sırasında çəkilir. Bu gün orbitdə üzərində
Azərbaycan bayrağı olan 3 peykin mövcudluğu həqiqətən də ölkəmizin qısa müddətdə böyük inkişaf yolu
keçdiyindən xəbər verir.
Bunu iqtisadi uğurlar da təsdiqləyir. 2004-2018-ci illərdə ümumi daxili məhsul istehsalı 3,3 dəfə, qeyrineft ÜDM 2,8 dəfə, sənaye məhsulu istehsalı 2,6 dəfə, o cümlədən qeyri-neft sənayesi 2,4 dəfə, kənd təsərrüfatı
1,7 dəfə, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı 3 dəfə, informasiya və rabitə xidmətləri 12,4 dəfə artıb.
Bu dövrdə dövlət büdcəsinin gəlirləri 18,4 dəfə, əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 4,6 dəfə yüksəlib.
Hazırda Azərbaycan dünyanın 190-a yaxın ölkəsi ilə ticarət əməliyyatları aparır. 2004-cü ildən indiyədək
Azərbaycanda 1,5 milyonu daimi olmaqla, 2 milyondan çox yeni iş yeri açılıb.
Prezidentin yeni inklişaf konsepsiyası əsasında hazırlanan strateji yol xəritələrinin icrası ölkə
iqtisadiyyatının inkişafına öz töhfəsini verməkdədir. Dövlət başçısının sosial-iqtisadi siyasətinin əsasında insan
amili dayanır və bütün sosial layihələrin icrası daim Prezidentin diqqət mərkəzindədir. Bunu Prezidentin böyük
sosial islahatlar paketi çərçivəsində imzaladığı fərman və sərəncamlar, qəbul edilən qərarlar təsdiqləyir. Elə bunun
səbəbidir ki, beynəlxalq hesabatlarda Azərbaycanın adı dünyanın ən islahatçı lider ölkələri sırasında çəkilir.
Möhkəm təməl üzərində qurulan müstəqillik
Azərbaycanın təşəbbüskarı və fəal iştirakçısı olduğu qlobal transmilli iqtisadi, enerji layihələri - BakıTbilisi-Ceyhan neft, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərləri, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu, "Şimal-Cənub”, "ŞərqQərb” nəqliyyat dəhlizləri kimi irimiqyaslı layihələr regionda və dünyada ölkəmizin mövqeyini daha da
gücləndirir.
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Dünyanın enerji xəritəsini dəyişən Azərbaycan reallaşdırdığı layihələrlə Avropanın enerji təminatçılarından
birinə çevrilib. Respublikamız "Cənub qaz dəhlizi”, TANAP, TAP kimi irimiqyaslı layihələrin təşəbbüskarı və
fəal iştirakçısıdır. Uzaq Çindən Şimali Avropaya bir neçə aya daşınan mallar bu gün Bakı-Tbilisi-Qars dəmir
yolu, Ələt Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı vasitəsi ilə 15 günə ünvana çatdırılır.
Bütün bunlar 16 ildə çəkilən zəhmətin bəhrəsidir. Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı İlham
Əliyev Azərbaycanı daha qüdrətli dövlətə çevrimək yolunda bütün lazımi addımları atır. Azərbaycanın bu gün
əldə etdiyi möhtəşəm uğurların fonunda müstəqilliyimizin möhkəm təməl üzərində olması daha aydın görünür.
Bu qüdrətin göstəriciləri BMT Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik etməsi, beynəlxalq enerji təhlükəsizliyi və digər
qlobal məsələlərdə öz sözünü deməsi və bu kimi digər məsələlərdir. Bütün bunlar həm də Azərbaycanın inamla
addımladığı yoldan xəbər verir.
Bunlar Azərbaycana böyük iqtisadi və siyasi dividendlər qazandırır. Əminliklə deyə bilərik ki, ulu öndərin
siyasi kursunun yüksək səviyyədə, ardıcıl və dönmədən davam etdirilməsi qüdrətli Azərbaycanı daha böyük
uğurlara aparır və İlham Əliyev siyasəti sabahkı uğurların etibarlı təminatıdır. Məhz müstəqil siyasəti ilə dövlətin
milli maraqlarını bütün sahələrdə inamla təmin edən bu siyasət Azərbaycanın müstəqilliyinin daha da
möhkəmlənməsinə, əbədi və sarsılmaz dövlətçiliyimizin daha da qüdrətlənməsinə xidmət edir.
Bizi Qurtuluş Günündən 26 illik zaman fasiləsi ayırır və biz ulu öndərin söylədiyi "Vaxt gələcək
Azərbaycan dünyaya günəş kimi doğacaq” fikrinin reallığa çevrildiyinə şahidlik edirik.
Azərbaycan.-2019.- 12 iyun.- № 126.- S.1-2.
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Milli mədəniyyətimizin xilaskarı
Xuraman Qasımova,
xalq artisti, professor
Mahnı, musiqi qədər, incəsənət, mədəniyyət qədər insanları bir-birinə heç nə bağlamır. İncəsənətin,
mədəniyyətin, xüsusən də, mahnının, musiqinin oynadığı rolu heç bir vasitə oynaya bilməz.
Heydər Əliyev
Ümummilli lider
AXC-Müsavat rejimi hakimiyyəti qanunsuz şəkildə zəbt etdikdən sonra vəziyyət ciddi şəkildə
ağırlaşdı. Ölkə idarəolunmaz vəziyyətə düşdü. Məhz o illərdə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi daha da alovlandı və torpaqlarımız işğal altına düşdü. Ölkəmizdə xaos, total böhran hökm
sürürdü, iqtisadiyyat iflic vəziyyətdə idi. Əlbəttə ki, Azərbaycan xalqı çıxış yolu axtarırdı. Onu da əlavə
edək ki, AXC-Müsavat rejimi ölkədə vətəndaş müharibəsini başlamışdı. Xalqımız nicat yolunu Heydər
Əliyevin simasında gördü, onu hakimiyyətə dəvət etdi və bir daha öz müdrikliyini göstərdi.
Beləliklə, Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə siyasi hakimiyyətə qaydışı Azərbaycan tarixinin, bərpa
edilmiş müstəqilliyimizin yeni bir dövrünün əsasını qoydu. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövlətçiliyi, dövlət
müstəqilliyimiz xilas edildi.
Ulu öndərimizin rəhbərliyi altında Azərbaycan bütün sahələr üzrə dinamik inkişafa qədəm qoymaqla
yanaşı, milli mədəniyyətimizin də yüksək zirvələr fəth etməsi üçün ölkədə möhkəm zəmin yaradıldı.
Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıdandan sonra mədəniyyətə dövlət qayğısı daha da gücləndi. Ən əsası bu
idi ki, Mədəniyyət Nazirliyində ölkənin mədəniyyət siyasəti müəyyənləşdi, hətta mədəniyyət siyasəti şöbəsi də
açıldı.
Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışı elə bir dövr idi ki, ölkədə mədəniyyətə diqqət tamamilə
zəifləmiş, mədəniyyət abidələri baxımsız vəziyyətə düşmüş, mədəniyyət xadimlərinin bir qismi ölkəni tərk
etmişdi. Mənəvi dəyərlərimiz diqqətdən kənarda qalmışdı. Teatrlarımız, kino nümayişi müəssisələrimiz tamamilə
fəaliyyətsiz hala düşmüşdü. AXC–Müsavat cütlüyü milli mədəniyyətimizin inkişafına çox ciddi təhlükə
yaratmışdı. Amma Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra vəziyyət tamamilə dəyişdi. Azərbaycan musiqisi,
teatrı, rəssamlığı və digər incəsənət sahələri tədricən dirçəlməyə başladı. Biz bütün bunların şahidiyik. Musiqi
sahəsində 24 bəstəkara və musiqişünasa Prezident təqaüdü verildi. Onların bir qismi müxtəlif ordenlərə, digər
mükafatlara layiq görüldü.
Ümummilli liderimiz Azərbaycan xalqının milli mədəniyyətinə, tarixi qaynaqlarına həmişə böyük diqqətlə
yanaşmış, millətin qan yaddaşına hopmuş tarixi şəxsiyyətlərimizin xatirəsinin yaşadılması üçün öz qayğısını
əsirgəməmişdir.
Respublikaya rəhbərliyi dövründə ulu öndərimiz Heydər Əliyev musiqi, rəssamlıq, balet, teatr, kino
sahəsində uğur qazanan istedadların ölkədən kənarda tanınması üçün məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirmişdir.
Hələ SSRİ dövründə Azərbaycan professional musiqi sənətinin baniləri Üzeyir Hacıbəyov və Müslüm
Maqomayevin, SSRİ Xalq artistləri, professional vokal sənətimizin banisi Bülbülün, Qara Qarayevin, Niyazinin,
Fikrət Əmirovun, Xalq şairi Səməd Vurğunun, Xalq yazıçısı Mirzə İbrahimovun yubileylərinin təkcə Bakıda
deyil, Sovet İttifaqının digər şəhərlərində də təntənə ilə keçirilməsinə nail olmuşdur. Bununla yanaşı,
dramaturgiyamızın banisi Mirzə Fətəli Axundovun, böyük dramaturq Cəfər Cabbarlının, SSRİ Xalq artistləri
Şövkət Məmmədovanın, Mirzağa Əliyevin və başqa istedadlı sənətkarlarımızın, eləcə də Azərbaycan
mədəniyyətinin inkişafında xüsusi yer tutan ayrı-ayrı sənət məbədlərinin – Akademik Milli Dram Teatrının,
Naxçıvan Dövlət Dram Teatrının, Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının, Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan
Dövlət Simfonik Orkestrinin yubileyləri respublikamızda təntənə ilə qeyd olunmuşdur
Ulu öndərin ədəbiyyata, incəsənətə hədsiz sevgisi ölkəmizdə bu sahələrin inkişafına böyük təkan vermişdi.
Hələ sovetlər dövründə məhz bu böyük dövlət xadiminin səyi ilə nə qədər yazıçı, şair, bəstəkar, rəssam SSRİ-nin
ən yüksək fəxri adlarına — SSRİ Xalq artisti, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adlarına layiq görülmüşlər. Qara
Qarayev, Niyazi, Fikrət Əmirov, Rəsul Rza, Mirzə İbrahimov, Süleyman Rəhimov, Süleyman Rüstəm və
başqaları Sosialist Əməyi Qəhrəmanı fəxri adı ilə təltif olunmuşlar.
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Heydər Əliyevin müvafiq fərmanlarına əsasən, Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyinin İraq, İran,
Türkiyə, Fransa və Rusiyada, dünya şöhrətli müğənnimiz Bülbülün 100 illik yubileyinin Moskva, Tiflis və
Ankarada, unudulmaz bəstəkarımız Qara Qarayevin 80 illik yubileyinin Moskva və Parisdə, Rəşid Behbudovun
80 illik yubileyinin Moskvada, Azərbaycan xalqının milli eposu “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 1300 illik
yubileyinin Fransada yüksək səviyyədə qeyd olunması Azərbaycanı bir daha yenidən dünyaya tanıtmışdır.
Bu tədbirlərin hər birində ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin şəxsən iştirak etməsi dövlət rəhbəri
tərəfindən sənətə, sənətkara verilən yüksək qiymətin təzahürü idi.
Dünyanın ən müxtəlif meridianlarında Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti günləri keçirilmişdir. Buna
misal olaraq Avropanın və Asiyanın bir çox ölkələrini-- Rusiya, Moldova, Ukrayna, Özbəkistan, Gürcüstan və s.
ölkələri göstərmək olar.
Xalqın iftixar mənbəyi olan mədəniyyətin çiçəklənməsi, zənginləşməsi və yeniləşməsi prosesi get-gedə
daha böyük vüsət alırdı. Bu yüksəlişi gözəl diyarımızda yaşayan bütün vətənsevər insanlar duyur, görür, alqışlayır
və dəstəkləyirdilər.
Ulu öndər maddi və mənəvi dəyərlərimizin əsl xilaskarı idi. Heydər Əliyev mədəniyyəti xalqın böyük
sərvəti hesab edirdi. Elə ona görə də Heydər Əliyev mənəvi dəyərlərin qorunması, təbliği və yeni estetik
düşüncəyə məxsus əsərlərin yaradılması üçün nəinki mümkün olanları, hətta mümkün olmayanları da edirdi. Ulu
öndər mədəniyyətimizin, mənəviyyatımızın zənginləşməsinə xidmət göstərən sənət adamlarını həmişə yüksək
qiymətləndirmiş, hakimiyyətdə olduğu dövrdə onların yaradıcılığı üçün geniş imkanlar yaratmışdır.
18 dekabr 2000-ci il tarixdə ulu öndərin sərəncamı ilə 2 avqust kino işçilərinin peşə bayramı günü elan
edildi. Həmin ildən dövlət sifarişi ilə film istehsalı genişləndi. 2000-ci ildə Azərbaycan Rəssamlıq
Akademiyasının yaradılması və İncəsənət Kollecinin də onun tərkibində fəaliyyət göstərməsi yeni rəssam nəslinin
yetişdirilməsində əhəmiyyətli hadisə oldu.
Xarici ölkələrlə mədəni əlaqələrimiz getdikcə genişləndi. Azərbaycan filmləri beynəlxalq festivallarda
göstərildi, rəssamlarımızın əsərləri dünyanın məşhur sərgi salonlarında nümayiş etdirildi.
Artıq mədəniyyət və incəsənət xadimlərində daxili bir inam yarandı və ölkəmizdə mədəniyyət sahəsində
aparılan davamlı islahat onları daha ciddi yaradıcılıq axtarışlarına sövq edirdi.
Ümumiyyətlə, ulu öndər Heydər Əliyevin sayəsində Azərbaycan mədəniyyəti dünya şöhrəti qazanmış,
xalqımızı ləyaqətlə təmsil etmişdir. Ulu öndərin mədəniyyət sahəsindəki tarixi xidmətləri xalqımız tərəfindən heç
zaman unudulmur.
Ulu öndərin mədəniyyət sahəsindəki islahatları bu böyük dövlət xadiminin siyasi kursunu uğurla davam
etdirən Prezident İlham Əliyev tərəfindən inamla həyata keçirilir. Möhtərəm Prezidentimiz xalqın milli
xüsusiyyətlərinin qorunub saxlanmasında ədəbiyyatın, mədəniyyətin böyük rolunu xüsusi vurğulayaraq demişdir:
“Azərbaycan xalqının, bizim hamımızın xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamaq üçün, əlbəttə ki, ədəbiyyatımız,
mədəniyyətimizin böyük rolu olmuşdur. Xalqın iftixar mənbəyi olan mədəniyyətin çiçəklənməsi, yeniləşməsi
prosesi get-gedə daha böyük vüsət alır”.
Prezident İlham Əliyev hakimiyyətə gəldiyi dövrdən teatr, kino, muzey və kitabxana işi, tarixi abidələrin
qorunması və s. sahələrdə uzunmüddətli dövlət proqramları imzalamışdır. Təsadüfi deyil ki, bu sahədə Heydər
Əliyev siyasətinə sadiq qalaraq mədəniyyətimizin sürətli inkişafının təmin olunması üçün cənab Prezidentimiz
çox əhəmiyyətli tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etmişdir. Neçə-neçə mədəniyyət və incəsənət xadimi fəxri
adlara layiq görülmüş, Prezident təqaüdü almışdır.
Möhtərəm Prezidentimizin dövründə teatrlarımız təmir olunmuş, Muğam Mərkəzi, Xalça Muzeyi tikilib
istifadəyə verilmişdir.
Azərbaycan rəssamlıq sənəti də cənab Prezidentin diqqətindən kənarda qalmamışdır. Müasir İncəsənət
Muzeyinin açılması Prezidentimizin rəssamlığa göstərdiyi qayğının bariz nümunəsidir.
Ümumiyyətlə, mədəniyyət sahəsində Heydər Əliyev ideyaları getdikcə reallaşır. Azərbaycanın birinci
xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, Mehriban
Əliyevanın son illər Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına göstərdiyi diqqət xüsusi qeyd edilməlidir. Bu
istiqamətdə Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi tədbirlər təqdirəlayiqdir.
Müasir dünyada Azərbaycanın layiqli yer tutmasında, sivilizasiya marafonunda inamla addımlamasında
böyük rolu olan ulu öndər, müstəqil Azərbaycanımızın memarı, təkrarolunmaz şəxsiyyət Heydər Əliyevin layiqli
davamçısı möhtərəm Prezident İlham Əliyev ölkəmizin ictimai-siyasi, mədəni həyatında baş verən köklü
dəyişikliklərin, böyük yüksəlişin müəllifi olmuşdur.
“Qloballaşan dünyada Azərbaycan Respublikası və azərbaycanlılar özünün maddi-mənəvi və intellektual
potensialına uyğun layiqli yer tutacaqlar”-- deyən möhtərəm Prezidentimiz xalqın inkişafı yolunda dönməz
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mübariz olduğunu daim sübut edir. Məhz Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında bütün sahələrdə olduğu kimi
mədəniyyət sahəsində də ürəkaçan nailiyyətlər qazanılmışdır.
Azərbaycanımıza sənəti yüksək qiymətləndirməyi bacaran İlham Əliyevin başçılıq etməsi, həm də
mədəniyyətimizin uğuru, xoşbəxtliyidir. Azərbaycan mədəniyyəti bu günlər yeni islahatlar dövrünü yaşayır.
Cənab Prezidentin və Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın bir qrup incəsənət
xadimləri ilə görüşü bu islahatlara start vermişdir.
Azərbaycanın mədəniyyət getdikcə inkişaf etməkdədir və bu inkişafın mənbəyində Heydər Əliyevin ölməz
ideyaları dayanır.
Xalq qəzeti.-2019.-11 iyun.-№124.-S.3.
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Heydər Əliyevin qayıdışı müstəqilliyimizin əbədiliyini təmin etdi
Mehdi Abdullayev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının prorektoru,
hüquq üzrə elmlər doktoru
Bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının bugünkü ağır, mürəkkəb və gərgin vəziyyətini tam
məsuliyyətlə dərk edirəm. Bu vəzifəni üzərimə götürərək, öz məsuliyyətimi anlayıram və bunların hamısını
rəhbər tutaraq əlimdən gələni edəcəyəm. Mən burada böyük bir nitq söyləmək niyyətində deyiləm. Yalnız bir
neçə kəlmə mütləq deməliyəm. Ali Sovetin sədri kimi, Azərbaycan xalqının tarixi nailiyyəti olan Azərbaycan
Respublikasının dövlət müstəqilliyini qorumağı, möhkəmləndirməyi, inkişaf etdirməyi özüm üçün ən əsas
vəzifələrdən biri hesab edirəm.
Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
15 iyun 1993-cü il tarixli iclasındakı çıxışından
Azərbaycan öz inkişaf yolunu Heydər Əliyevin simasında görürdü və müraciət edərək, onu dəvət etdi.
Heydər Əliyevin o vaxt 70 yaşı var idi, ömrünün böyük hissəsi geridə qalmışdı. Ancaq xalq sevgisi, xalqa olan
məhəbbət və böyük məsuliyyət hissi onu bu dəvəti qəbul etməyə sövq etdi. Beləliklə, müstəqil Azərbaycanın
müstəqil həyatı başladı.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Müstəqillik tariximizə qızıl hərflərlə yazılmış 15 İyun – Milli Qurtuluş Günü ölkəmizdə böyük təntənə ilə
qeyd edlir. Həmin gün Azərbaycan xalqı üçün unudulmaz tarixlərdən və şanlı bayramlardan biridir. İndiki
nüfuzlu, güclü, müstəqil Azərbaycan dövləti məhz Milli Qurtuluş Günü sayəsində sayılıb - seçilən müasir dünya
dövlətləri sırasına qoşulmuşdur. Həmin gündən başlayaraq, ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan xalqını,
millətini və bütövlükdə, Vətənimizi düçar olduğu ağır bəlalardan, məhv olmaqdan qurtardı, müstəqil dövlətimizin
sürətli inkişafı, beynəlxalq aləmə inteqrasiyası üçün bütün imkanlardan istifadə etdi. Torpağına, xalqına, Vətəninə
sonsuz məhəbbətlə bağlı olan ulu öndər 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan dövlətçiliyinin xilasının, bugünkü
müstəqilliyimizin əsasını qoydu.
Ümummilli lider 1993-cü ildə xalqımızın birliyinə nail olmasaydı, bugünkü firavanlıqdan, əminamanlıqdan, sabitlikdən, inkişafdan, dövlətimizin dünya birliyində söz sahibinə çevrilməsindən danışmaq
mümkün olmazdı. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin xilası məhz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Milli qurtuluş fəlsəfəsi sözün geniş mənasında, Azərbaycanın mövcudluğunu, onun ən böyük tarixi
nailiyyəti olan müstəqilliyini təmin etdi. Xalqın təkidi ilə hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev iyunun 15-də
Azərbaycan Ali Sovetinin sədri seçildi. Ulu öndər böyük risklərə baxmayaraq, xalqın qurtuluş missiyasını
cəsarətlə öz üzərinə götürdü. Bununla da ölkədə uzun illər davam edən gərginlik və qarşıdurma səngidi,
respublikamız vətəndaş müharibəsindən və parçalanmaq təhlükəsindən xilas oldu. Beləliklə, bu mühüm tarixi gün
xalqımızın yaddaşına Milli Qurtuluş Günü kimi həkk olundu və 1997-ci ildən etibarən Milli Məclisin qərarı ilə
rəsmi bayram kimi qeyd olunur.
...SSRİ -nin süqutundan sonra onun tərkibində olan respublikalar kimi, Azərbaycan da öz müstəqilliyini
bərpa etdi. İlk illərdə – ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Azərbaycan mürəkkəb və çox ziddiyyətli proseslərin
məngənəsində sıxılırdı. Həmin vaxt respublikaya rəhbərlik edənlərin dövlət idarəçiliyindəki səriştəsizliyi,
qorxaqlığı, siyasi bacarığının olmaması, hələ də sovet rejimindən ayrıla bilməməsi, müstəqil dövləti idarə etməkdə
təcrübəsizliyi vəziyyəti getdikcə ağırlaşdırır, ölkəni parçalanmaq həddinə çatdırırdı. Azərbaycan anarxiya, xaos,
özbaşınalıq burulğanına düşmüşdü. Bir-birini tez-tez əvəz edən hakimiyyət nümayəndələri xalqın milli
maraqlarından daha çox, özlərini düşünür, hakimiyyəti uzun müddət əllərində saxlamaq üçün müxtəlif yollara əl
atırdılar. Bundan istifadə edən mənfur qonşumuz isə torpaqlarımızı hissə-hissə zəbt edirdi.
Qonşu dövlətlərlə münasibətlərin getdikcə pisləşməsi, daxildə ayrı-ayrı şəxslərə xidmət edən qeyri-qanuni
silahlı birləşmələrin özbaşınalıqları, nəhayət, ölkəyə rəhbərlik edənlərin birincilik davası vəziyyəti son dərəcə
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gərginləşdirmişdi. Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü təhlükə qarşısında qalmışdı. Bu gərginlik, hərcmərclik ayrı-ayrı şəxslərin nəzarətində olan ordu hissələrinə də sirayət edirdi. Həmin silahlı qruplaşmaların
əksəriyyəti şəxsi mənafelərə xidmət göstərir, düşmənlə vuruşmaqdansa, maddi maraqların əsirinə çevrilirdi.
1993-cü ilin iyununda ölkə vətəndaş müharibəsi təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Dövlət idarəçiliyini itirən,
silahlı birləşmələrə nəzarət edə bilməyən o zamankı Azərbaycan iqtidarı çaşqın vəziyyətə düşmüşdü. Artıq
respublikanın bir sıra ərazilərində – Gəncədə, Lənkəranda, Qusarda və digər regionlarda silahlı qruplaşmalar açıq
şəkildə mərkəzi hakimiyyətə tabe olmadıqlarını bildirdilər. Ölkədə siyasi gərginlik gündən-günə dərinləşir,
vətəndaş müharibəsi həddinə çatırdı. Artıq hakimiyyətin ən yüksək təbəqələrində qruplaşmaların yarandığı açıqaydın özünü büruzə verirdi.
O vaxtkı iqtidarın hərbi təcrübəsi və bu sahədə təhsili, qabiliyyəti olmayan, lakin korpus komandiri
vəzifəsinə qədər yüksəltdiyi şəxsin birincilik iddiasına düşməsi, qanunlara tabe olmaması, “dövlət içərisində
dövlət yaratması” siyasi böhranı daha da dərinləşdirirdi. Gəncədə baş qaldıran həmin silahlı dəstə Müdafiə
Nazirliyinin idarəçiliyindən çıxmış və qanunlara tabe olmurdu. Dövlətə qarşı açıq müharibə elan edən silahlı dəstə
bir-birinin ardınca rayonları zəbt edir, öz adamlarını rəhbər təyin edərək mərkəzə yaxınlaşırdı.
O zamankı iqtidar ardıcıl olaraq məntiqsiz qərarlar qəbul etməklə vəziyyəti daha da gərginləşdirir,
qarşıdurmanı gücləndirirdi. 1993-cü il iyunun 4-də Gəncədə başlayan silahlı münaqişənin alovları getdikcə bütün
respublikanı bürüyürdü. Gəncədə, o cümlədən, Bakıya qədər bir sıra rayonlarda silahlı qarşıdurmalar yaşanırdı.
Müdafiə Nazirliyinə tabe olmayan 709-cu briqadanı tərksilah etmək üçün Gəncəyə göndərilən Milli Qvardiya
hissələri ilə silahlı hərbi hissə arasındakı döyüş vəziyyəti son həddə çatdırdı.
Ölkəyə rəhbərlik edənlərin səriştəsizliyi, qorxaqlığı və qətiyyətsizliyi ucbatından Gəncədə qardaş qanı
töküldü. İyunun 5-də Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi Naxçıvan Ali Məclisi bu hadisəni kəskin pislədi və bununla
əlaqədar bəyanat verdi. Bəyanatda gəncəlilərə müraciət edilərək, səbirli, təmkinli olmaları tövsiyə olunur,
müstəqilliyimizin qorunub saxlanılacağına böyük inam ifadə olunurdu.
Yaranmış son dərəcə ağır vəziyyət, respublikanın parçalanması təhlükəsinin artması, xalqın və müstəqil
Azərbaycan dövlətinin gələcəyini sual altına qoymuşdu. Çıxılmaz vəziyyətə düşmüş xalqın və başını itirmiş o
vaxtkı iqtidarın yeganə ümid yeri Heydər Əliyev idi.
Vətənin həmin ağır günlərində xalq müdrik şəxsiyyət Heydər Əliyevi Naxçıvandan Bakıya dəvət etdi.
Ümummilli lider vətənpərvər ziyalıların və respublikanın hakim dairələrinin təkidli dəvətini qəbul edib, iyunun
9-da Bakıya gəldi.
Vəziyyət son dərəcə ağır idi. Respublika fəlakətin bir addımlığında idi. Bu faktlar 1993-cü il iyunun 4-də
Gəncə şəhərində baş vermiş hadisələri təhqiq edən deputat-istintaq komissiyasının yekun rəyində də öz əksini
tapırdı: “Respublikada son dərəcə mürəkkəb ictimai-siyasi şərait mövcud idi. Siyasi ehtiraslar səngimək bilmirdi,
hakimiyyət boşluğu, qanunların işləməməsi, torpaqlarımızın xeyli hissəsinin erməni işğalçıları tərəfindən zəbt
edilməsi, əhalinin əsas kütləsinin yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə yaşaması, respublikanın milli sərvətlərinin
cinayətkarcasına talanması, sosial, siyasi və mədəni həyatda qarmaqarışıqlıq, özbaşınalıq, hərc-mərclik xalqın
səbrini son həddə çatdırmış axırıncı bir ilin xarakterik əlamətləridir”.
1993-cü il iyunun 13-də Milli Məclisdə Gəncə hadisələri ilə bağlı gərgin müzakirələr başlandı. Gəncədəki
ağır vəziyyətə görə məsuliyyət daşıyan AXC iqtidarının ikinci şəxsi, parlamentin sədri İsa Qəmbər istefa verdi.
Prezident Elçibəy və digər hakimiyyət mənsubları parlament sədri vəzifəsini Naxçıvan Ali Məclisinin sədri
Heydər Əliyevə təklif etsələr də, o, mövcud vəziyyəti yerində öyrənmək üçün Gəncəyə gedəcəyini və yalnız
bundan sonra təklifə cavab verəcəyini bildirdi. Heydər Əliyev həmin gün 30 nəfər jurnalistlə birlikdə Gəncəyə
yola düşdü.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Gəncəyə səfəri tədricən ölkədə yaradılacaq daxili sabitliyin təməlinə
çevrildi. Təbii ki, bu, çox riskli bir səfər idi. Gəncədə Surət Hüseynovun ətrafına toplaşmış silahlı dəstələr hər an
ulu öndərə sui-qəsd edə bilərdilər. Lakin o, bundan qorxmadı, Vətəni, xalqı düçar olduğu bəladan,
müstəqilliyimizi məhv olmaqdan xilas etmək, Azərbaycanı qorumaq üçün bu riskli səfərə getdi.
Gəncədə isə yerli sakinlər öz xilaskarını – ulu öndəri gül-çiçəklə, böyük hörmət və ehtiramla qarşıladılar.
Yerli əhali küçələrə çıxır, ulu öndərə inamını nümayiş etdirir, onunla görüşür, belə ağır məqamda onlara arxadayaq olduğuna görə sevincini nümayiş etdirirdi.
İyunun 13-ü ulu öndərin xilaskarlıq missiyası qətiyyət və cəsarət nümunəsi kimi tarixə yazıldı. Heydər
Əliyev iyunun 15-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçildi, iyunun 24-də isə Milli Məclisin qərarı
ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirməyə başladı. Həmin vaxtdan etibarən ulu
öndər ölkədə daxili sabitliyin yaradılması istiqamətində kifayət qədər uğurlu addımlar atdı, cəbhədə düşmənə
tutarlı cavablar verərək, onu atəşkəs haqqında sazişi imzalamağa məcbur etdi, ölkənin yeni neft strategiyasını
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hazırladı və bununla da beynəlxalq aləmdə əlaqələrin genişləndirilməsinə böyük zəmin yarandı. Azərbaycan
tədricən beynəlxalq aləmə inteqrasiya olundu və müstəqilliyimiz qorunub saxlanılaraq əbədiyyətə çevrildi.
15 iyun günü Azərbaycan xalqının tarixində ən önəmli, yaddaqalan gündür. Çünki məhz həmin gün
hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev ölkəmizi, millətimizi bəlalardan qurtardı. Onun siyasi səriştəsi, müdrikliyi,
güclü iradəsi, böyük əzmi və millətinə, Vətəninə olan sevgisi, dövlət idarəçiliyindəki zəngin təcrübəsi
Azərbaycanı çətin vəziyyətdən qurtardı. Ulu öndər Milli Məclisin 15 iyun 1993-cü il tarixli iclasındakı çıxışında
bütün potensialdan istifadə edərək, Azərbaycanın müstəqilliyini əbədiyyətə çevirməyi qarşıya mühüm vəzifə kimi
qoyduğunu bəyan etdi: “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi 1918-ci ildə yaranmış ilk Azərbaycan
Demokratik Respublikasının ənənələri əsasında, müasir tələblərlə, dünyada gedən proseslərlə bağlı olaraq təmin
olunmalıdır. Bu sahədə mən daim çalışacağam və heç kəsin şübhəsi olmasın ki, ömrümün bundan sonrakı hissəsini
harda olursa-olsun, yalnız və yalnız Azərbaycan Respublikasının müstəqil dövlət kimi inkişaf etməsinə həsr
edəcəyəm. Bununla əlaqədar olaraq bildirmək istəyirəm ki, mənim fikrimcə, Azərbaycan Respublikası bundan
sonra onun başına nə gəlirsə-gəlsin, müstəqilliyini itirməyəcək, yenidən heç bir dövlətin tərkibinə daxil
olmayacaq, heç bir başqa dövlətin əsarəti altına düşməyəcək”.
Ulu öndər bəyan etdi ki, Azərbaycan həm tam müstəqil demokratik bir dövlət olacaq, həm də bizim
cəmiyyətimiz demokratik hüquqi, ümumbəşəri dəyərlərin əsasında qurulan demokratik bir cəmiyyətə çevriləcək.
Bunun üçün bizim həm elmimiz, həm mədəniyyətimiz, həm tarixi ənənələrimiz, həm dini mənbəyimiz olan İslam
dini -- hamısı birlikdə çox böyük əsas yaradır. Vəzifəmiz bundan ibarətdir ki, bunlardan səmərəli istifadə edək.
Bu gün dünya birliyində layiqli yer tutmuş, inkişaf etmiş dövlətlər sırasına qoşulmuş, beynəlxalq aləmdə
söz sahibinə, nüfuzlu beynəlxalq qurumların fəal üzvünə çevrilmiş müstəqil Azərbaycanın bünövrəsi 15 iyun
1993- cü ildə möhkəm təməllər üzərində qurulub. Fəxr edir və qürur hissi keçiririk ki, ulu öndərin memarı olduğu
müstəqil Azərbaycan hazırda onun ən layiqli siyasi varisi Prezident İlham Əliyevin praqmatik düşüncəli fəaliyyəti
nəticəsində dünyanın inkişaf etmiş dövlətləri ilə bir sıradadır.
Xalq qəzeti.-2019.-9 iyun.-№124.-S.1,3.
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Azərbaycanın çağdaş tarixində və gələcəyində əbədiləşən lider
Cavanşir Feyziyev,
Milli Məclisin deputatı, fəlsəfə doktoru
Heydər Əliyev Azərbaycanın xoşbəxtliyi və firavanlığı, bölgədə və dünyada sülh naminə göstərdiyi
fövqəladə xidmətlərlə türk və dünya tarixində şərəfli yer tutmuşdur.
Rəcəb Tayyib Ərdoğan
Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti
Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasından 96 il ötür. Hər ötən il Heydər Əliyev dühasının
böyüklüyünü, möhtəşəmliyini bir daha üzə çıxarır. Zaman Heydər Əliyevin siyasi baxışlarına daha dərin məna
qazandırır, onun Vətənimizin indisinə və gələcəyinə çox möhkəm tellərlə bağlı olduğunu daha aydın göstərir.
Dövrümüzün ictimai-siyasi reallıqları, geopolitik məkanda baş verən gözlənilməz dəyişikliklər və bütün bu
təlatümlərin fövqündə dayanan müasir milli dövlətçiliyimiz əsası ulu öndər tərəfindən qoyulmuş siyasi kursun
rasional əsaslar üzərində, mükəmməl bir məntiqdən – Heydər Əliyev zəkasından yoğrulduğunu bir daha sübut
edir. Böyük siyasi mütəfəkkir kimi Heydər Əliyevin keçdiyi həyat yolu və bütöv bir xalqın gələcəyini müəyyən
edən uğurlu siyasi kursun kökündə dayanan səbəblər haqqında çoxsaylı dəyərli əsərlər yazılmışdır. Bu
araşdırmalarda Heydər Əliyev yeni tarixdə xalqımızın yetişdirdiyi ən böyük düha sahibi kimi öyrənilir və misilsiz
düha olaraq səciyyələndirilir.
Lakin Heydər Əliyev şəxsiyyətinə təkcə Azərbaycan kontekstində deyil, daha geniş miqyasda– XX əsrin
qlobal siyasi aynasında baxmaq, dünya siyasətinin formalaşmasında mühüm rol oynamış siyasi xadimlərlə, dövlət
rəhbərləri ilə bir sırada nəzər salmaq onun siyasi portretini daha önəmli cizgilərlə zənginləşdirir. Məhz bu rakursda
biz Heydər Əliyevi bütün ömrü boyu müasir dünya siyasətinin qaynar məkanında, onun yaradıcıları və
yönləndiricilərinin ön sıralarında görürük.
Xüsusən, dünya şöhrətli siyasətçi Heydər Əliyevin sovet dövrünün son illərində, kommunist
ideologiyasının çöküşü fonunda yürüdülən Qorbaçov siyasətinə qarşı çıxması və heç kim tərəfindən anlaşılmayan
qeyri-müəyyən bir siyasəti dəstəkləməkdən imtina etməsi onu dövrün pozitiv siyasi perspektivlərini düzgün
müəyyən edə bilən yüksək vəzifəli yeganə sovet dövlət xadimi kimi tanıtmışdır. Bütün siyasi karyerası boyunca
Heydər Əliyevə qarşı qısqanc münasibətin, zaman-zaman edilən xəyanətlərin kökündə də məhz onun öz zəhməti
ilə qazandığı böyük nüfuzun “təhlükəsi” dayanırdı. SSRİ-nin sonuncu rəhbəri olmuş Mixail Qorbaçovun Heydər
Əliyevə qarşı qərəzli münasibəti bunun bariz nümunəsidir. Malik olduğu keyfiyyətlərlə tutduğu siyasi vəzifənin
məsuliyyəti arasında dərin uçurum olan bu şəxsin parlaq zəkaya malik bir şəxsiyyətə– Heydər Əliyevə qarşı
qərəzli münasibəti də məhz o “təhlükə”nin duyğusundan qaynaqlanırdı.
Baxışları iə zəmanəsinin fövqünə yükəlmiş Heydər Əliyev təkcə gələcəyi görmür, həm də onu yaradırdı:
sabaha doğru gedən yolu açır və insanları o yolla getməyə səfərbər edirdi. Heydər Əliyevlə müqayisədə onunla
eyni zamanda SSRİ-nin siyasi elitasının ən yüksək pilləsində qərarlaşmış siyasətçilər– Leonid Brejnev və Mixail
Qorbaçov bu gün siyasət tarixində uğursuz, unudulmuş fiqurlar kimi görünürlər.
Eyni siyasi piramidanın kifayət qədər nüfuzlu və məsuliyyətli pilləsində dayanmış Heydər Əliyevin o
zamankı və sonrakı həyat yoluna nəzər saldıqda tamamilə fərqli bir mənzərənin şahidi oluruq. Heydər Əliyevin
istər Azərbaycan SSR-ə rəhbərlik etdiyi, istərsə də Sovet İttifaqının rəhbərliyində təmsil olunduğu zaman
göstərdiyi siyasi əzmkarlıq və yorulmaz siyasi fəaliyyəti ona həmkarlarından tamamilə fərqlənən nadir şəxsiyyət
imici qazandırmışdı.
Nahaq yerə deyilmir ki, zaman tarix boyunca əsl həqiqətləri üzə çıxaran, kimin kim olduğunu tam çılpaqlığı
ilə göstərən ən dürüst mizan-tərəzidir. Tarixin üzə çıxardığı ədalət və reallıq isə bundan ibarətdir: Qorbaçov öz
adını tarixə böyük bir dövləti dağıdan, əli qana bulaşmış cinayətkar bir şəxs kimi, Heydər Əliyev isə Azərbaycan
adlı məmləkəti yenidən quran, onun müstəqilliyini əbədi və sarsılmaz edən şəxsiyyət kimi yazdırdı.
Sovet İttifaqının süqutundan sonra müstəqilliyini bərpa edən dövlətlərin bugünkü siyasi-iqtisadi durumu,
regional və qlobal miqyasda tutduqları yer həmin dövlətlərə başçılıq etmiş şəxslərin seçdikləri siyasi xəttlə birbaşa
bağlıdır. Bunu post-sovet ölkələrinin keçmiş rəhbərlərinin fəaliyyəti və həmin ölkələrin bugünkü siyasi-iqtisadi
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durumuna nəzər saldıqda daha aydın görmək mümkündür. Belə bir müqayisədə də fenomenal şəxsiyyət olan
Heydər Əliyevin siyasəti öz möhtəşəmliyi ilə üzə çıxır.
Artıq əlahəzrət tarix Heydər Əliyevin müasiri olmuş sovet rəhbərlərinin, dünyaya hökm edən “Siyasi büro”
tərkibində olmuş bütün siyasətçilərin adlarını yaddaşlardan silmişdir. Onlardan heç birinin siyasi irsi yeni,
müstəqil bir dövlətin həyat yoluna çevrilmədi. Dünya inkişafının perspektivini aydın görən, ona doğru addımlayan
və ölkəsini, xalqını ona doğru istiqamətləndirən Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti isə müasir Azərbaycanın
dünya birliyinə təbii inteqrasiyasıını təmin edərək onun müstəqilliyini əbədi və dönməz etdi.
Hadisələrin sonrakı inkişafı da göstərdi ki, sonuncu sovet liderləri arasında post-sovet məkanında
müstəqilləşmə epoxasının zərurətlərini duyan və siyasətdə yeni yolun trayektoriyasını dəqiqliklə cıza bilən, yeni
dövrün qüsursuz siyasi-ideoloji kursunu ərsəyə gətirən yeganə siyasətçi məhz Heydər Əliyev olmuşdur. Öz
dövrünün ən xarizmatik dövlət xadimi və ən praqmatik siyasətçisi kimi tanınan Heydər Əliyev ümumbəşəri
dəyərlərin daşıyıcısı missiyasına yüksələn universal şəxsiyyət olaraq, regionun coğrafi sərhədlərinə sığmayaraq
ümumdünya kontekstinə çıxmışdır.
Keçən əsrin 60-cı illərinin sonundan başlayaraq Azərbaycanda baş verən köklü dəyişikliklər məhz Heydər
Əliyevin dəqiq hədəflərə istiqamətlənmiş məqsədyönlü fəaliyyəti və siyasi iradəsi ilə baş verirdi. Təsadüfi deyil
ki, məhz onun rəhbərliyi dövründə ilk dəfə olaraq milli dövlətçilik təfəkkürünə malik olan yerli milli kadrlar
hazırlandı və ali hakimiyyət orqanlarında yerləşdirildi. Azərbaycanlı mütəxəssislər sovet coğrafiyasının bütün
koordinatlarında işləməyə, yaşamağa və tanınmağa başladılar. Azərbaycan iqtisadiyyatı on beş “zorən müttəfiq”
respublikanın sırasında axırıncı yerlərdən sürətlə irəliləyərək ön sıralara yaxınlaşdı. Elmdə, incəsənətdə xüsusi
istedad sahibi olan soydaşlarımız sovetlərin bütün ərazisində tanındı və bu ucsuz-bucaqsız ərazini məskunlaşdıran
çoxsaylı millətlər tərəfindən sevildi.
Başqa cür gələcəkdə “Sovet Azərbaycanı”nın içərisindən “Müstəqil Azərbaycan Respublikasını”
yetişdirmək mümkün olmazdı. Hələ kommunist ideologiyasının inadkarlıqla xalqları və millətləri boğduğu bir
şəraitdə qeyri-slavyan mənşəli bir dövlət adamının Sovet İttifaqı kimi nəhəng bir ölkənin ali siyasi hakimiyyətində
təmsil olunması özü nə qədər çətin idisə, onun həmin mövqedə öz yurdunun milli mənafeyi naminə çalışması da
bir o qədər çətin və demək olar ki, qeyri-mümkün idi. Belə təzadlı bir dövrdə bütün sovet sistemindəki bu qeyrimümkünlüyü gerçək edən yeganə siyasətçi məhz Heydər Əliyev oldu.
Sovet İttifaqının o vaxtkı dövlət rəhbərlərindən heç birinin siyasi taleyi Heydər Əliyevinki qədər
qalibiyyətlərlə zəngin olmadı. Onların heç birinin siyasi irsi və siyasi kursu yeni, müstəqil bir dövlətin həyat
yoluna çevrilmədi. Heydər Əliyev həyatının “olum” ilə “ölüm” arasında uzun müddət davam edən mücadilə
səhifəsi Qələbə ilə başa çatdı. Həyatın yeni səhifəsi açıldı, yeni mübarizə başladı. Bütün addımlarında öz xalqına,
onun istedadına arxalanan və həqiqəti dərindən duymaq qabiliyyətinə malik olan Heydər Əliyev müstəqil
Azərbaycan dövlətini onun tarixi ənənələri və çağdaşlıq prinsipləri əsasında qurmağın tarixi missiyasını da şərəflə
yerinə yetirdi.
Ulu öndər didilib parçalanan Azərbaycanı bütövləşdirərək regionun ən nüfuzlu dövlətinə çevirdi.
Müstəqillik dövründə Azərbaycan məhz Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu milli təməl üzərində, onun siyasi
iradəsi ilə öz milli-tarixi ənənəsindən ayrılmadan suveren dövlətçiliyin təkamül prosesinə başladı, qlobal siyasi
situasiyaya adaptasiya olunaraq, beynəlxalq münasibətlər sistemində öz yerini tutdu. İki fərqli tarix, iki fərqli
cəmiyyət məhz Heydər Əliyevin simasında və fəaliyyətində birləşdi, dövlətçiliyimizin əbədiliyini, sarsılmazlığını
və dönməzliyini təmin etdi. Heydər Əliyev, sözün əsl mənasında, siyasətdə qələbə simvoluna çevrildi.
Azərbaycan tarixinin ən mükəmməl şəxsiyyəti olduğunu ali məramı və misilsiz xidmətləri ilə sübut etmiş
Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyəti, əsasən, XX əsrin ikinci yarısı ilə bağlıdır. Bütövlükdə, XX əsr bəşər tarixində
bir çox təlatümlü hadisələrin baş verdiyi, iki dünya müharibəsinin od ələdiyi, çoxsaylı milli dövlətlərin meydana
gəldiyi, siyasi və iqtisadi böhranların qaçılmaz olduğu və eyni zamanda, dünya inkişafına təkan verən proseslərin
yaşandığı qlobal ziddiyyətlərlə dolu dramatik yüzillik kimi səciyyələndirilir. Baş verən bütün bu proseslər
dünyanın bugünkü mənzərəsini ərsəyə gətirməklə yanaşı, həm də siyasətdə aparıcı şəxsiyyətlərin dövlətlərin və
bütövlükdə, bəşəriyyətin taleyində nə qədər önəmli rol oynadığını göstərdi.
Bəşəriyyət məhz tarixi şəxsiyyətlərin sayəsində ziddiyyətli, odlu-alovlu dünyadan sabit və dayanıqlı
dünyaya keçid aldı. XX əsrin tarixi məhz şəxsiyyətlərin tarixdəki rolu baxımından ibrətamiz bir dövr oldu. Bu
tarixi Çörçilsiz, De Qollsuz, Kennedisiz, Mandelasız və eləcə də Heydər Əliyevsiz təsəvvür etmək mümkün deyil.
Tarixi sınaqlar qarşısında öz xalqlarını məhv olmaq təhlükəsindən böyük siyasi məharət hesabına çıxarmağa nail
olmuş bu tarixi şəxsiyyətlər XX əsrin müxtəlif dövrlərində təkcə öz ölkələrinin deyil, həm də regionun və bu
regionda yaşayan xalqların tarixində dönüş yaratmağa nail olmuşlar.
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Müasir dünya tarixində yaradıcı iz qoymuş tarixi şəxsiyyətlərlə ortaq məziyyətlər daşıdığı üçün və bəzi
hallarda isə həmin siyasi xadimləri belə üstələyən keyfiyyətlərə malik olduğu üçün Heydər Əliyev dünya miqyaslı
fenomenal şəxsiyyətdir, Azərbaycan xalqının hər zaman fəxr edəcəyi və həyat yolundan ibrət götürəcəyi böyük
bir mütəfəkkirdir. Bütün oxşarlıqlarla yanaşı, Heydər Əliyev şəxsiyyətinin özünəməxsusluğu da xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. O, bir çox siyasətçi müasirlərindən fərqli olaraq təkcə öz dövrünün deyil, daha geniş zaman çərçivəsində
baş verən ictimai-siyasi proseslərin axarını müəyyən edə bilən güclü siyasi iradə sahibi, yeni dünya tarixinin
rasional siyasətçisi, uzaqgörən bir dövlət xadimidir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının rifahını, milli dövlətçiliyimizin daha da güclənməsini
hər şeydən üstün tutan vətənpərvər lider idi. Xüsusilə, ömrünün son on ilində ulu öndərin fəaliyyəti hətta bir insan
ömrünə sığmayacaq qədər zəngin oldu. Xarici ölkələrə etdiyi davamlı səfərlərlə, daxili və xarici siyasətimizin
dayaqlarını yaratmaqla, ümumən, bütün ölkənin yenidən qurulmasına rəhbərlik etməklə, Heydər Əliyev Yeni
Azərbaycanın əsasını qoydu.
İstənilən xarakterli böhrandan sabitliyə keçidin uzunmüddətli və ağrılı proses olduğu şübhəsizdir. Heydər
Əliyevin siyasi dühasının böyüklüyü isə onda idi ki, uzaqgörən siyasi gedişləri ilə bugünkü sürətli inkişafımızın
kökündə dayanan sabitliyi qısa zaman kəsiyində bərqərar etməyə nail oldu. Gərgin iş rejiminin səhhətində
problemlər yaratmasına baxmayaraq, Azərbaycan uğrunda yorulmaz fəaliyyətini bir an belə dayandırmadı. Yalnız
Heydər Əliyevin güclü qətiyyəti, ölkəmizin maraqlarına xələl gətirə biləcək məsələlərdə tutduğu prinsipial
mövqeyi Azərbaycana beynəlxalq miqyasda yanaşmanı dəyişdi. Məhz onun yorulmaz səyləri nəticəsində
Azərbaycan konservativ, tipik post-sovet ölkəsi kimi deyil, beynəlxalq və regional müstəvidə sabit və davamlı
inkişaf vəd edən bərabərhüquqlu tərəfdaş kimi tanınmağa başladı.
Qüdrətli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında xidmətləri, regionda sabitliyin bərqərar
olunmasında oynadığı rol bir çox tanınmış dövlət adamları tərəfindən də aydın şəkildə ifadə olunmuş və yüksək
qiymətləndirilmişdir. ABŞ-ın keçmiş prezidenti Corc Buş ümummilli liderimiz haqqında deyirdi: “Heydər Əliyev
Cənubi Qafqazda uzun müddət ərzində ən əsas şəxsiyyət olmuşdur. Onun mövqeyi və göstərdiyi səylər
Azərbaycanın iqtisadi inkişafını möhkəmləndirən böyük həcmli xarici sərmayələrin cəlb olunmasında əsas rol
oynamışdır. Bu nailiyyətlər milyonlarla azərbaycanlının həyatını yaxşılaşdırmış və Azərbaycanın XXI əsrə müasir
dövlət kimi daxil olmasına şərait yaratmışdır”.
Bu fikirlər Heydər Əliyev tərəfindən yürüdülən siyasətin ölkə daxilində sabitliyə və iqtisadi inkişafa təkan
verdiyini ifadə etməklə yanaşı, ümummilli liderimizin bütövlükdə regional müstəvidə kəsb etdiyi sülhyaradıcı və
qlobal inteqrasiyaya yol açan fəaliyyətinin əhəmiyyətini bir daha təsdiqləyir. Böyük Britaniyanın keçmiş baş
naziri Toni Bleyer də Heydər Əliyev haqqında fikirlərini bölüşərkən sabitlik amilini xüsusilə vurğulamışdı:
“Heydər Əliyev Azərbaycanın böyük lideri idi. O, böhranlar dövründə öz ölkəsinə sabitlik gətirdi. Azərbaycan
xalqı onun qoyduğu irs ilə fəxr edə bilər”.
Qardaş Türkiyənin Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Heydər Əliyev şəxsiyyətinə Azərbaycan, region və
ümumdünya kontekstində yanaşaraq bildirmişdir: “Heydər Əliyev Azərbaycanın xoşbəxtliyi və firavanlığı,
bölgədə və dünyada sülh naminə göstərdiyi fövqəladə xidmətlərlə türk və dünya tarixində şərəfli yer tutmuşdur.”
Doğrudan da, Heydər Əliyev öz xalqının tarixi köklərinə bağlı olan elə bir şəxsiyyətdir ki, o, bütün siyasi fəaliyyəti
ərzində türk dünyasının birliyinə, bütövləşməsinə və vahid güc mərkəzinə çevrilməsinə böyük inam bəsləmiş və
bu prosesin də davamlı inkişafına çalışmışdır.
Dünya miqyaslı siyasət və dövlət xadimi kimi Heydər Əliyevin şəxsiyyəti və irsi o qədər zəngindir ki,
istənilən aspektdən yanaşdıqda onun intəhasız fəaliyyətinin geniş okeanına çıxa bilirsən. Öyrənildikcə öyrənilən,
heç zaman tükənməyən Heydər Əliyev irsi, onu müasiri olduğu digər dünya siyasətçilərindən fərqləndirən siyasi
dühası, onun yaradıcı zəkası hələ uzun illər çoxtərəfli araşdırmaların mövzusu olacaq.
Bu siyasət, hər şeydən əvvəl: uzunmüddətli sabitliyin bərqərar olunmasına yönəlmişdir; bu siyasət zaman
çərçivəsi ilə məhdudlaşmır – gələcəyə hədəflənmişdir; bu siyasət geopolitik maraqları toqquşdurmur, əksinə,
həmin maraqların Azərbaycanın milli mənafeləri ilə uzlaşan ideal harmoniyasını yaradır. Məhz bu siyasət hələ
uzun illər Azərbaycanın daxili və xarici siyasət doktrinasının özəyini, milli inkişafımızın təməlini təşkil edəcəkdir.
Məhz bu cəhətləri Heydər Əliyev yolunu qlobal siyasət səviyyəsinə yüksəldir və onun özünü isə dünya miqyaslı
şəxsiyyətə çevirir.
Zaman keçdikcə bu bənzərsiz tarixdə oynadığı əhəmiyyətli rol daha dərin məzmunda, daha geniş
panoramda və daha konseptual şəkildə açılacaq. Amma bir həqiqət heç zaman dəyişməyəcək: Heydər Əliyev
müasir Azərbaycanımızın qurucusu olmaqla yanaşı, tərəqqi və ədalət, sülhpərvərlik və humanizm ideyalarına
əsaslanan geniş spektrli fəaliyyəti ilə bəşər tarixinin yetişdiriyi nadir şəxsiyyətlərdəndir!
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Bu gün Heydər Əliyevin timsalında bir insanın öz düşüncələri və əməlləri ilə öz həyatını bütünlüklə doğma
xalqına həsr etməyin nadir nümunəsi göz önünə gəlir. Heydər Əliyevin zamanla ayaqlaşmayıb, bir çox hallarda
zamanın özünü belə çəkib irəliyə gətirən və yaxınlaşdıran bir şəxsiyyət olması onun əməli fəaliyyətinin konkret
məqamları ilə təsdiq olunmuşdur. Öz ölkəsini və öz xalqını hələ o dövrdə içərisində bulunduğu sovet
mexanizminin labirintlərindən məharətlə keçirərək irəli çıxarmaq və on minlərlə zəka sahiblərinin uğrunda qurban
getdiyi tarixi gələcəyə– müstəqilliyə qovuşdurmaq üçün möhkəm özül yaratmaq Heydər Əliyevin bütün
fəaliyyətinin başlıca qayəsi olmuşdur. Bu missiyasında Heydər Əliyev mifik xalq qəhrəmanlarımızın əfsanəvi
şücaətini və məharətini də kölgədə qoyan bir qələbəyə imza atmışdır.
Artıq 16 ildən çoxdur ki, Heydər Əliyevin xarizmatik baxışlarını gündəlik qaynar hadisələrin əks olunduğu
canlı reportajlardan, millətin gələcəyi üçün taleyüklü məsələlərin müzakirə olunduğu gərgin müşavirələrdən,
Azərbaycanın haqlı tələblərini dönə-dönə səsləndirdiyi beynəlxalq tribunalardan deyil, hər bir azərbaycanlıya
səmimi bir təbəssümlə baxan portretlərindən izləyirik. Lakin siyasətimiz, ideologiyamız və gələcəyə ümidlərimiz
onun siyasi baxışlarına, onun dəst-xəttinə və onun öz xalqına olan sonsuz inamına əsaslanır.
Şərqdə bir çox “ilk”lərin təşəbbüskarı və müəllifi olmaqla bəşəriyyətin təkamül tarixinə öz adını yazmış
Azərbaycan bu gün də əhatəsində yerləşdiyi regionun, çox qədim zamanlardan geniş Avrasiya məkanında lövbər
salmış möhtəşəm türk sivilizasiyasının cazibə mərkəzinə çevrilməkdədir. Geosiyasi anlamda getdikcə çəkisi
artan, sivilizasiyaların, müxtəlif mədəniyyətlərin dialoq və qarşılıqlı anlaşma məkanına çevrilməklə dünya
miqyasında daim nüfuzu yüksələn Azərbaycan dünya birliyinin mütərəqqi inkişafına öz töhfələrini verməkdədir.
Bu uğurlar ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanın gələcəyi haqqında təsəvvürlərinə, məqsəd və
məramlarına cavab verən siyasi praqmatikanın nəticəsidir. Məhz bu yüksəlişi böyük bir uzaqgörənliklə
müjdələyən Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətinin gələcək taleyinə nikbin baxışlarını belə ifadə etmişdi:
“Azərbaycan bütün dünyaya günəş kimi doğacaq.” Bu günəşin istisinə sığınan Azərbaycan xalqı isə onu bir daha
sönməyə qoymayacaqdır.
Dünya tarixinin ən böyük şəxsiyyətlərinin həyat və fəaliyyətini araşdıran və qələmə alan ingilis bioqrafı
Uilyams Qraham özünün Heydər Əliyevə həsr etdiyi “Heydər Əliyev: Azərbaycanın yüksəlişi, enişi və yenidən
yüksəlişi” adlı kitabında Heydər Əliyev fenomenini məlum tarixi-siyasi şəraitdə Azərbaycanın bütövlüyünü təmin
edən ən güclü birləşdirici amil kimi dəyərləndirir. Müəllifin qənaətinə görə, Heydər Əliyev və Azərbaycan
anlayışları eyni tarixi mənəviyyat bioqrafiyasında, eyni taledə ortaqlaşmışdır.
Doğrudan da, ulu öndər Heydər Əliyevin keçdiyi enişli-yoxuşlu, lakin sonu qalibiyyətli yol elə
Azərbaycanın keçdiyi siyasi təlatümlərlə dolu, lakin gələcəyə sarsılmaz inamını heç vaxt itirməyən irəliləyiş
yolunu xatırladır. Azərbaycanın irəliləyiş yolu isə Heydər Əliyevin ideya və əməlləri kimi sonsuz, daimi və
həmişəyaşardır.
Xalq qəzeti.-2019.-12 may.-№103.-S.6.
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Azərbaycanı böyük inkişaf yoluna çıxaran dahi şəxsiyyət
İlham Məmmədzadə,
AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutunun direktoru, fəlsəfə elmləri doktoru, professor
Ulu öndər Heydər Əliyev çagdaş tariximizə müstəqil dövlətimizin xilaskarı kimi şanlı səhifə yazıb. Milli
inkişaf modelinin banisi olan dahi şəxsiyyət dövlətçiliyimizin iqtisadi, siyasi, hüquqi və ideoloji əsaslarını elmi
prinsiplər əsasında müəyyənləşdirib. “Hər bir insan üçün milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Həmişə fəxr
etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam”, – deyən Heydər Əliyev dühası azərbaycançılığı milli
ideologiyaya çevirməklə, cəmiyyətin həmrəylik və bütövlüyünə, mənəvi birliyinə nail olmuşdur. Azərbaycançılıq
ideologiyası dünya azərbaycanlılarının vahid ideya ətrafında birləşməsini şərtləndirən tarixi-siyasi amillərin
təsnifatını, xaricdə yaşayan soydaşlarımızın hüquq və azadlıqlarının qorunması sahəsində dövlətin qarşısında
duran vəzifələri, onların Azərbaycana münasibətdə üzərinə düşən mənəvi öhdəlikləri, habelə “azərbaycanlı”
anlayışının sosial-fəlsəfi məzmununu müəyyənləşdirən konsepsiyadır. Azərbaycançılıq millətindən asılı
olmayaraq, özünü azərbaycanlı sayan vətəndaşların həmrəyliyi üçün möhkəm istinad mənbəyi, ideoloji
bünövrədir.
Bu ideologiyanın pozitiv xarakteri həm də bütün dünyaya səpələnmiş 50 milyondan artıq azərbaycanlını
vahid ideallar naminə səfərbər etmək qüdrəti ilə müəyyən olunur. Milli-mənəvi, islami-əxlaqi, dünyəvi-humanitar
dəyərləri, Şərq və Qərb mədəniyyətlərinin dialoqunu, türkçülük və avropaçılıq meyillərini, tarixi təkamüldə
varislik və tərəqqiçiliyi, ünsiyyət birliyini ahəngdar şəkildə ehtiva edən azərbaycançılıq ideologiyası məhz buna
görə də çox müxtəlif coğrafi regionlarda, sosial-siyasi sistemlərdə, mədəni mühitlərdə formalaşmış diasporumuz
üçün də cəlbedicidir.
1993-cü ilin iyununda müstəqil Azərbaycanın rəhbərliyinə qayıdan, məsuliyyətli bir missiyanı çiyinlərinə
götürməkdən çəkinməyən ulu öndər Heydər Əliyev qısa zamanda dövlətçiliyin xilasına, ictimai-siyasi sabitliyin,
qanunçuluğun, hüquq qaydalarının bərpasına, iqtisadi tənəzzülün qarşısının alınmasına nail olmaqla yanaşı, həm
də milli-mənəvi, əxlaqi dəyərlərin deqredasiyası təhlükəsinin qarşısını almışdır. Bakıya qayıtdıqdan sonra ilk
görüş yerlərindən biri kimi məhz Azərbaycan Elmlər Akademiyasını seçən ümummilli lider Azərbaycanın
humanitar və ictimai elmlərinin yeni dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılması, azərbaycançılıq ideologiyasının, millimənəvi dəyərlərin inkişafı ilə bağlı alimlər qarşısında yeni tələblər müəyyənləşdirmişdir.
Ulu öndər həmin görüşdən sonra elm xadimlərinə davamlı qayğı göstərmiş, onların problemlərinin həlli,
habelə AMEA-nın elmi-tədqiqat institutlarının maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi istiqamətində ardıcıl
tədbirlər həyata keçirmişdir. Ümummilli lider yeni ictimai-iqtisadi formasiyada elm xadimlərinin üzərinə düşən
vəzifələri düzgün müəyyənləşdirmiş, bu istiqamətdə təxirəsalınmaz problemlərin həlli yönümündə qətiyyətli
addımlar atmışdır. Heydər Əliyevin 1997-ci il yanvarın 31-də AMEA-da alimlərlə görüşü isə xüsusilə unudulmaz
hadisəyə çevrilmişdir. Həmin görüşdə o, Azərbaycan elminin inkişaf strategiyası ilə bağlı prioritet vəzifələrin
nədən ibarət olduğunu böyük müdrikliklə açıqlamışdır.
Heydər Əliyev həmin görüşdə ictimai və humanitar elm sahələrində yeni dövrün tələblərinə uyğun
yeniləşmənin, eləcə də Sovetlər Birliyi dövründən qalmış, köhnəlmiş stereotiplərdən, səmərəsiz tədqiqat
metodlarından uzaqlaşmağın vacibliyini xüsusi diqqətə çəkmişdir. Xüsusən də tarixçiləri Azərbaycanın keçmişi
ilə bağlı həqiqətləri daha obyektiv araşdırmağa, dövlətçilik maraqları baxımından bu sahəyə xüsusi həssaslıqla
yanaşmağa çağırmışdır: “İndi mən elmin inkişafı üçün strategiya haqqında ümumi fikirlərimi deyirəm, amma
konkret olaraq bu məsələlərlə siz özünüz məşğul olmalısınız. Ancaq bir məsələ barəsində mən konkret təkliflərimi
vermək istəyirəm. Bu da Azərbaycanın tarixi ilə bağlıdır. Məlumdur ki, geniş kütlə, xalq, millət üçün ən çox
təsirlisi humanitar elmlərdir və xüsusən millətin, xalqın tarixi, ya ümumiyyətlə tarix onun ədəbiyyatının,
mədəniyyətinin tarixidir. Bu, indi bizim üçün xüsusilə lazımdır. Əlbəttə, müstəqil Azərbaycanda fizika,
riyaziyyat, biologiya, kimya, yaxud başqa fənlərin hamısı inkişaf etməlidir. Ancaq bunların hərəsinin
özünəməxsus çərçivəsi var. Amma tarix hər bir insan üçün yeniyetməlikdən başlayaraq, ömrünün sonuna qədər
lazımdır. O cümlədən, mədəniyyətimizin, ədəbiyyatımızın, elmimizin tarixi lazımdır”.
Ulu öndər Heydər Əliyev bu fikirdə idi ki, Azərbaycanın humanitar-ictimai və fundamental elm sahələri
sürətlə yeniləşərək yeni dövrün reallıqlarına cavab verməli, dövlətçiliklə bağlı praktiki məqsədlərin
gerçəkləşməsində, milli maraq və mənafelərin, milli ideologiyanın möhkəmlənməsində, ümumən, cəmiyyətin
proqressiv dəyərlər əsasında inkişafında lokomotivə çevrilməlidir. Ulu öndər bu islahatların həyata keçirilməsində
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AMEA-nın vəzifələrini düzgün müəyyənləşdirərək onun maddi-texniki bazasının, strukturunun
təkmilləşdirilməsinə xidmət edən bir sıra mühüm sərəncamlar imzalamışdır. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 15 may 2001-ci il tarixli fərmanı ilə Elmlər Akademiyasına “Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası” statusu verilmiş, 30 mart 2001-ci il və 1 iyul 2002-ci il tarixli sərəncamlarla Rəyasət Heyətinin və
akademiya işçilərinin əməkhaqqı bir neçə dəfə artırılmışdır.
2002-ci ilin 12 avqustunda ulu öndər AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin yaradılması haqqında tarixi
sərancam imzalamış, Naxçıvan Ali Məclisinin iclas zalında Heydər Əliyevin iştirakı ilə bu bölmənin
yaradılmasına həsr olunmuş geniş müşavirə keçirilmişdir. Müşavirədə Heydər Əliyev blokada şəraitində yaşayan
bu qədim Azərbaycan diyarının tarixinin, arxeologiya və etnoqrafiyasının, dilinin və ədəbi irsinin öyrənilməsinə
daha çox ehtiyac duyulduğunu qeyd etmiş, habelə AMEA rəhbərliyinə bu sahədə genişmiqyaslı tədqiqatların
aparılması, işçi qrupunun yaradılması məqsədilə müəyyən göstərişlər vermişdir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin 4 yanvar 2003-cü il tarixli fərmanı ilə Milli Elmlər Akademiyasının statusu
müəyyənləşdirilmiş, nizamnaməsi, habelə AMEA prezidenti təsdiq edilmişdir. Böyük öndərin bu addımı Milli
Elmlər Akademiyası sistemində əsaslı islahatların aparılmasına, texniki bazanın modernləşdirilərək, beynəlxalq
standartlara uyğunlaşdırılmasına imkan vermişdir. Beləliklə, dünya ölkələrinin elm sahəsində əldə etdiyi
mütərəqqi təcrübənin mənimsənilməsinə, elmi-tədqiqat institutlarında, mərkəzlərdə işin keyfiyyət əmsalının
artırılmasına, elmi ictimaiyyətin diqqətinin cəmiyyət həyatı üçün xüsusi aktuallıq kəsb edən problemlərə
yönəlməsinə əlverişli şərait yaranmışdır.
Ümummilli lider Azərbaycanın milli-mənəvi dəyərlərinə, maddi mədəniyyət abidələrinə xalqın, millətin
varlığının təcəssümü kimi həmişə böyük diqqət və qayğı göstərirdi. Milli Elmlər Akademiyasının həyatında baş
vermiş əlamətdar hadisələrdən biri də 2002-ci ilin oktyabrın 24-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyevin böyük Azərbaycan dramaturqu Hüseyn Cavidin ev muzeyinin açılışında iştirak etməsi və həmin
gün Əlyazmalar İnstitutuna Azərbaycan şifahi və yazılı ədəbiyyatının şah əsəri olan “Kitabi-Dədə Qorqud”un ən
qədim əlyazması olan Drezden əlyazmasının nəfis şəkildə hazırlanmış nüsxəsini (faksimilesini) hədiyyə kimi
şəxsən təqdim etməsi olmuşdur. Ulu öndərin bu maddi və mənəvi dəstəyini alimlərimiz elmə dövlət qayğısının
yeni nümunəsi kimi qəbul etmişlər.
Hələ sovet Azərbaycanına rəhbərliyi dövründə formalaşdırdığı mütərəqqi ənənələri müstəqillik illərində
inamla davam etdirən ulu öndər respublikanın görkəmli şair, yazıcılarının, elm, incəsənət xadimlərinin
yubileylərinin keçirilməsinə, ev-muzeylərinin yaradılmasına xüsusi qayğı ilə yanaşmışdır. Heydər Əliyevin bu
sahədəki mədəni quruculuq siyasəti nəticəsində milli-mənəvi dəyərlərimiz qorunmuş, adət-ənənələrimiz
yaşadılmış, klassiklərimizin yüz illərin sınağından günümüzə gəlib çatmış mənəvi irsinin gələcək nəsillərə itkisiz
çata bilməsi üçün lazım olan bütün zəruri addımlar atılmışdır.
Ulu öndər müstəqilliyi kövrək, mövcudluğu isə real təhlükə qarşısında olan Azərbaycan dövlətini çoxlu
sayda daxili və xarici qəsdlərdən qorudu. Bir sıra xarici dövlətlərin maliyyə dəstəyi, diktəsi, habelə planlaşdırması
ilə hazırlanıb həyata keçirilən qəsdlərin qarşısı qətiyyətlə alındı. Bu qəsdlərdə “hakimiyyət xəstəliyi”nə tutulmuş,
şəxsi ambisiyaları xalqa məhəbbət hissindən müqayisəedilməz dərəcədə böyük olan, xalqın maraqlarını
düşünmədən şəxsi mənafeyinə qurban verməyə hazır olan Azərbaycanın bəzi vətəndaşları ilə yanaşı, xarici
ölkələrin vətəndaşları, habelə diplomatik toxunulmazlıq hüququ ilə respublikamızda çalışan bəzi xarici ölkələrin
vətəndaşları da həlledici rol oynayırdılar. Heydər Əliyevi fiziki cəhətdən məhv etmək məqəsədilə peşəkarlıqla
hazırlanmış qəsdlər də nəticəsiz qaldı. Azərbaycan əleyhinə çirkin məqsəd birliyinə malik olan bu qüvvələr
yüksək dövlət vəzifələri tutan insanları öldürməkdən, kütləvi qırğına səbəb olan müxtəlif partlayış və terror
hadisələri törətməkdən də çəkinmədilər. Azərbaycan dövləti əleyhinə hazırlanmış bütün qəsdlərin qarşısı Heydər
Əliyev və xalqın birgə səyi ilə alındı. Həmin qəsdləri peşəkarlıqla hazırlayan və bu istiqamətdə böyük maliyyə
vəsaiti xərcləyənlər Heydər Əliyev və xalq birliyinin hansı gücə malik olduğunu nəzərdən qaçırmışdılar.
Hadisələrin sonrakı gedişatında bu gücün nəyə qadir olduğunu tarix dönə-dönə təsdiqlədi.
1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması ilə Qərb şirkətlərinin Xəzər hövzəsinə külli miqdarda
investisiya yatırması Azərbaycana ən müasir innovasiya və informasiya texnologiyalarını gətirməklə yanaşı,
demokratik proseslərin, hüquqi-siyasi islahatların sürətlənməsinə, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasına, habelə
Avropanın nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları ilə əməkdaşlıq xəttinin güclənməsinə ciddi təkan vermişdir. Avropa
Şurası, ATƏT, Avropa Birliyi kimi mühüm beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq təkcə siyasi-hüquqi deyil, ictimai
həyatın digər sahələrində də kardinal dəyişikliklərə yol açmış, respublikamıza xarici sərmayə qoyuluşlarının
həcmi artmış, iqtisadi modernləşmə və siyasi liberallaşma üçün əlverişli zəmin formalaşmışdır.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi – ulu öndər Heydər Əliyev güclü dövlət yaratmaqla yanaşı, onu
özündən sonra inamla idarə edəcək, çoxşaxəli mütərəqqi islahatların varisliyini uğurla təmin edəcək peşəkar lider
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də yetişdirmişdir. Hələ 2003-cü ilin oktyabrında ulu öndər Heydər Əliyevin “Mən ona özüm qədər inanıram və
gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm” deməklə cəmiyyətə özünün layiqli davamçısı kimi təqdim etdiyi cənab
İlham Əliyevin son 16 illik prezidentlik fəaliyyətinin ümumi təhlilinə nəzər saldıqda, həmin fikrin təxmin deyil,
qəti qənaət olduğunun bir daha fərqinə varırıq.
Ümummilli liderin müəyyən etdiyi strategiyanı ötən müddətdə uğurla həyata keçirən və yeni dövrün
ruhuna uyğun zənginləşdirən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərlik fəaliyyətini diqqətlə
nəzərdən keçirdikdə, onun xalqına, dövlətinə necə qəlbən bağlı lider olduğu bir daha təsdiqini tapır. Dövlət
başçısının idarəçilik keyfiyyətlərindən ən mühümü, şübhəsiz, uzun illər boyu zərrə-zərrə formalaşaraq sabitləşmiş
milli dövlətçilik ənənələrinə sadiqlikdir. Ölkədə həyata keçirilən effektiv iqtisadi islahatlar kursunu uğurla davam
etdirərək dövrün tələblərinə uyğun yeni çalarlarla zənginləşdirən dövlət başçısı cənab İlham Əliyev xalq
qarşısında verdiyi bütün vədləri ardıcıl və sistemli surətdə yerinə yetirmişdir.
Azərbaycanın sosial-iqtisadi yüksəlişi bu gün, ilk növbədə, insanların gündəlik həyatında özünü qabarıq
büruzə verir. Azərbaycan Prezidenti yürütdüyü siyasətin məqsədyönlülüyü, ardıcıllığı, obyektiv gerçəkliyə
adekvatlığı, bu siyasətin ölkənin milli mənafelərini əks etdirməsi respublikanın hər bir vətəndaşında gələcəyə
böyük inam və əminlik yaradır. Prezident İlham Əliyev qısa dövr ərzində imzaladığı məqsədyönlü fərman və
sərəncamlarla, qəbul etdiyi praqmatik qərarlarla, habelə obyektiv reallıqdan irəli gələn addımları ilə ölkəmizin
dinamik yüksəlişini təmin etmiş, dövrün tələbi kimi qarşıda duran vəzifələri düzgün müəyyənləşdirmiş, həyata
keçirdiyi islahatlarla inkişaf mexanizminin daha da çevikliyinə, işləkliyinə nail olmuşdur.
“Mən bütün Azərbaycan xalqının, hər bir Azərbaycan vətəndaşının Prezidentiyəm. Mənim borcumdur ki,
imkan daxilində hər bir vətəndaş inkişafa, yaxşılığa doğru irəliləyişi görsün və onu hiss eləsin…” – deyən cənab
İlham Əliyev ulu öndərin dövlətçilik irsinə sədaqətini bir daha nümayiş etdirir. Prezident İlham Əliyevin ötən
illərdə ölkədə apardığı genişmiqyaslı islahatlar, respublikamızı bölgədə və bütövlükdə Avroatlantika məkanında
nüfuzlu dövlətə çevirməsi həm daxildə, həm də xaricdə ciddi siyasi dəstək almasına zəmin yaradıb. Bir vaxtlar
qeyri-mümkün kimi görünən transmilli layihələrin real həyata vəsiqə alması, paytaxt və regonlarımızın sürətlə
abadlaşması, insanların yaşayış səviyyəsinin ildən-ilə yaxşılaşdırılması məhz bu zaman kəsiyində reallaşıb.
Prezident seçkilərindən ötən 1 il ərzində də bütün sahələrdə aparılan davamlı islahatlar bu siyasi kursa
alternativin olmadığını sübut etməklə nüfuzlu qurumlar, eləcə də beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən də
yüksək qiymətləndirilir. Prezident İlham Əliyevin son bir ildə xalqın maraqlarını ehtiva edən çoxşaxəli islahatlar
kursu barədə nüfüzlu reytinq agentliklərindən biri hesab olunan Fransanın “Opinion Way” şirkəti tərəfindən
Naxçıvan Muxtar Respublikası istisna olmaqla, Azərbaycanın bütün bölgələrində keçirdiyi rəy sorğusu da bu
baxımdan diqqəti cəlb edir. Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, adıçəkilən nüfuzlu təşkilat 2018-ci il prezident
seçkiləri ərəfəsində rəy sorğusu keçirmiş və ölkə əhalisi cənab İlham Əliyevə böyük dəstək nümayiş etdirmişdilər.
Budəfəki sorğunun nəticələrinə görə, respondentlərin 80,1 faizi ölkədəki mövcud ictimai-siyasi və sosialiqtisadi sabitliyin qorunub saxlanılmasını Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətinin ən uğurlu nəticəsi kimi
dəyərləndirib. Respondentlərin fikrincə, dünyada və bölgədə yaşanan çoxsaylı mənfi proseslərdən asılı
olmayaraq, Azərbaycan son bir ildə ictimai-siyasi sabitlik şəraitində öz dinamik sosial-iqtisadi inkişafını davam
etdirib, xalqın əmin-amanlığı və rifahı naminə bütün zəruri addımlar atılıb, əhalinin firavan həyatı üçün ardıcıl
tədbirlər görülüb. Sorğunun “Prezident İlham Əliyevin son bir ildə gördüyü işləri necə qiymətləndirirsiniz” –
sualına respondentlərin 85,1 faizi bütövlükdə, müsbət cavab verib.Sorğunun Prezident İlham Əliyevin xarici
siyasəti ilə bağlı nəticələri də vətəndaşlar tərəfindən müsbət qarşılanıb.
Bu il də Azərbaycanın xarici siyasət strategiyasında milli maraqarımızın maksimum müdafiə edilməsi,
intensivliyi və məqsədyönlülüyü ilə ehtiva olunub. Son bir ildə Prezident İlham Əliyev xarici ölkələrdə 17 dəfə
səfərdə olub, ondan çox ölkənin dövlət və hökumət başçısı ölkəmizə səfər edib. Ötən bir ildə də xarici siyasətdə
Azərbaycanın müstəqil mövqeyinin önə çıxarılması, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həlli istiqamətdə prinsipial və qətiyyətli xəttin saxlanılması, dünya dövlətləri ilə bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq,
beynəlxalq qurumlarda layiqli təmsilçilik belə bir yüksək rəyin ifadə olunmasına gətirib çıxarıb.
–Ötən bir ildə Avropa İttifaqı ilə Yeni Tərəfdaşlıq Prioritetləri müəyyənləşdi, Qoşulmama Hərəkatına
sədrlik Azərbaycana həvalə edildi, Xəzər dənizinin hüquqi statusu ilə bağlı Konvensiya imzalandı.
–2018-ci ildə hərbi sahədə böyük nailiyyətlər qazanıldı, Naxçıvanda uğurlu Günnüt əməliyyatı nəticəsində
11 min hektar torpağa tam nəzarət olundu.
– Ötən ilin mayında Cənub Qaz Dəhlizinin, iyunda isə onun mühüm hissələrindən biri olan TANAP-ın
Trans-Anadolu boru kəmərinin açılışı oldu.
“Opinion Way”in sorğusuna respondentlərin verdiyi cavablar Azərbaycan cəmiyyətinin Prezident İlham
Əliyevə böyük etimad bəslədiyini bir daha təsdiq edir. Ümumiləşdirilmiş nəticələr onu göstərir ki, əgər bu gün
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yenidən prezident seçkiləri keçirilsə, İlham Əliyev ölkə seçicilərinin mütləq çoxluğunun, təxminən 83-85 faizinin
səsini qazana bilər.
Heydər Əliyevin siyasi, iqtisadi, ictimai və mədəni həyatın bütün sahələrində həyata keçirdiyi planlar artıq
Azərbaycanın gerçəkliyinə çevrilib. Onun fəaliyyəti də, şəxsiyyəti də Azərbaycan tarixinin ayrılmaz bir hissəsini
təşkil edir. Heydər Əliyev taleyin xalqımıza bəxş etdiyi böyük tarixi şəxsiyyət olmaqla Azərbaycanın tarixi inkişaf
prosesinə təkan verib. Bu siyasi kursu layiqincə davam etdirən Prezident İlham Əliyev Azərbaycan və dünya
siyasi arenası üçün uğurlu siyasi lider olduğunu birmənalı şəkildə sübuta yetirib. Bir sıra politoloqlar haqlı olaraq
qeyd edirlər ki, onun siyasətçi kimi formalaşmasına təsir göstərən amillər sırasında populizm və
psevdovətənpərvərlik kimi amillər yoxdur. Əksinə, reallığı düzgün qiymətləndirmək bacarığı, praqmatikliyi və
məqsədə doğru inamla irəliləməsi cənab İlham Əliyevə xalqın rəğbət hissini daha da artıran ən mühüm mənəvi
keyfiyyətlərdir. Bu gün Azərbaycan Cənubi Qafqazda lider statusunu qoruyub saxlamaqla dünyada sözü eşidilən
dövlətə çevrilib.
Xalq qəzeti.-2019.-11 may.-№102.-S.8.
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Heydər Əliyev və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
İsmayıl Hacıyev,
AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik
Heydər Əliyevin istefasından iki həftə keçmədən erməni separatçıları məsələ qaldırdılar ki, Dağlıq
Qarabağ Azərbaycanın tərkibindən çıxarılıb Ermənistanın tərkibinə verilməlidir. Dağlıq Qarabağ
münaqişəsindən sonra digər yerlərdə də toqquşmalar baş verdi və nəticə etibarilə Sovet İttifaqı dağıldı...
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolunda da biz Heydər Əliyev kimi
prinsipial mövqeyimizi müdafiə edirik və bu mövqe gündən-günə güclənir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev çoxşaxəli siyasi fəaliyyətində ölkəmizin ərazi bütövlüyünün
qorunması strategiyasının müəyyən olunmasına və onun uğrunda mübarizəyə Azərbaycanın milli maraqlarının ən
önəmli məsələlərindən biri kimi daim ciddi diqqət yetirmişdir. Həqiqi milli lider olaraq Heydər Əliyev 1969-cu
ildə Azərbaycan rəhbərliyinə gələnədək ölkəmizin ərazisinin bir qismini Ermənistan açıq-gizli qəsdlər yolu ilə ələ
keçirmişdi. Mənfur düşmənlərimiz bununla kifayətlənməyib, daha böyük torpaqlara yiyələnmək niyyəti ilə
fəaliyyət göstərirdilər.
Tarixdən məlumdur ki, iki yüz ildən bəri Azərbaycan xalqı erməni şovinist-millətçi ünsürlərinin ərazi
iddiaları, soyqırımı və etnik təmizləmə siyasəti ilə üz-üzə qalmışdır. Bu müddət ərzində azərbaycanlılar amansız
hücumlara məruz qalmış, öz doğma yurdlarından qovulmuş və ərazilərinin böyük bir hissəsini itirmişlər. XIX
əsrin 20-ci illərinə qədər Azərbaycan xalqının tarixən məskunlaşdığı ərazi, təxminən, 410 min kvadratkilometr
olmuşdur. 1813–1828-ci illərdəki müharibələr nəticəsində 280 min kvadratkilometr ərazi – Cənubi Azərbaycan
İran dövlətinin tərkibində qaldı, 130 min kvadratkilometr ərazi– Şimali Azərbaycan isə Rusiya əsarətinə düşdü.
1918-ci ildə 9 min kvadratkilometrlik ərazidə Ararat Respublikası yaradıldı, 7 min kvadratkilometrlik Dərbənd
xanlığının ərazisi Rusiya tərəfindən tutuldu.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə onun ərazisi 113,9 min kvadratkilometr idi. Bunun 97,3 min
kvadratkilometri mübahisəsiz, 16,6 kvadratkilometri isə mübahisəli ərazi idi. Gürcüstanla 8,7 min
kvadratkilometr, Ermənistanla isə 7,9 min kvadratkilometr həmsərhəd ərazi qonşu dövlətlər tərəfindən mübahisəli
torpaq sayılırdı. Ərazi məsələlərinin birtərəfli, “daşnak-bolşevik həlli” nəticəsində “mübahisəli” ərazilər
ermənilərə verildi və bundan əlavə, 11 min kvadratkilometr ərazimiz Ermənistana bağışlandı. Buraya, əsasən,
Zəngəzur, Dərələyəz qəzaları və Göyçə dairəsinin torpaqları daxil idi. Beləliklə, həmin illərdə Azərbaycanın 27,6
min kvadratkilometr ərazisi itirildi. 1922-ci ildə Dilican və Göyçə ərazisinin qalan torpaqları da Ermənistana
bağışlandı.
1929-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 657 kvadratkilometr torpaq sahəsi – 11 kəndi, Zəngilan
rayonunun 3 kəndi Ermənistana verildi. Bundan əlavə, həmin illərdə Əldərə, Lehvaz, Astazur, Nüvədi və başqa
yaşayış məntəqələri də Ermənistanın ərazisinə birləşdirildi. 1938-ci ildə Zaqafqaziya MİK Rəyasət Heyətinin
qərarı ilə Şərur rayonunun Sədərək və Kərki kəndləri ətrafındakı müəyyən ərazilər Ermənistana keçdi. Dağlıq
Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisinin Ermənistan SSR-ə birləşdirilməsi üçün erməni daşnakları bir neçə dəfə
SSRİ rəhbərliyinə müraciət etdilər. Hələ 1960–1970-ci illərdə ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanın bu
qədim bölgəsinin Ermənistana birləşdirilməsi üçün Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində aparılan gizli işləri aşkar
edərək qarşısının alınması üçün kəskin tədbirlərin görülməsinə nail olmuşdu.
SSRİ hökumətinin təzyiqi ilə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti 1969-cu il mayın 7-də
Ermənistan SSR-lə sərhəd rayonlarının ərazilərindən 2 min hektardan çox torpağın Ermənistan SSR-ə verilməsi
haqqında hələ 1938-ci il mayın 5-də qəbul etdiyi qərarı təsdiq etdi. 1969-cu il iyulun 14-də Azərbaycan SSR-in
rəhbəri seçilən Heydər Əliyev bu qərarın icrasını dayandırdı. O, məsələyə yenidən baxmağı Moskva qarşısında
təkidlə qoydu.
Belə sərt mövqe respublikanın yeni rəhbəri üçün təhlükəli olsa da, Azərbaycan xalqının mənafelərini hər
şeydən üstün tutan Heydər Əliyev təzyiqləri rədd edərək mövqeyindən dönmədi. Onun məntiqi, biliyi, bacarığı
Moskvanı geri çəkilməyə vadar etdi. Erməni rəsmi dairələri yerində oturduldu. Heydər Əliyev bu məsələni bir ay
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müddətində uğurla həll etdi. O, həmin qərarı yerinə yetirməkdən imtina etdi. Moskvadakı bəzi qüvvələr və
Ermənistan rəhbərləri qərarın həyata keçirilməsində çox israr etsələr də, Heydər Əliyev buna imkan vermədi.
Azərbaycan SSR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində uzun illər torpaq üzrə mütəxəssis vəzifəsində işləyən Nadir
Hüseynbəyov 1969-cu ilin avqust ayında Heydər Əliyevlə görüşünü belə xatırlayırdı: “Heydər Əliyev heç bir ay
yox idi ki, Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi vəzifəsində işləyirdi. Bildirdilər ki, Heydər Əliyev məni yanına
dəvət edib. Bu, mənim üçün gözlənilməz idi. Söhbətimizin əsasını Azərbaycanla Ermənistan arasında olan sərhəd,
guya, mübahisəli torpaq məsələləri təşkil edirdi. Görüşümüz iki saata yaxın davam etdi. Mən özümlə 1903-cü ildə
nəşr edilmiş xəritəni də gətirmişdim. Möhtərəm Heydər Əliyev həmin xəritəyə diqqətlə baxdı, onu 1969-cu ildəki
mövcud xəritə ilə müqayisə etdi. Heyrət onu bürüdü: “Aman Allah, heç olmazsa, bu millətə sənin rəhmin gəlsin.
Gör nə qədər torpağını əlindən alıblar”, – dedi.
Görüşümüzdən iki gün keçmişdi. Azərbaycan KP MK-dan mənə dedilər ki, Heydər Əliyev qatarla
Ağstafaya gedir. Mənim də onunla birlikdə Ağstafaya getməyimi tapşırıb və bildirib ki, özü ilə bir sıra sənədləri,
o cümlədən 1903-cü ilin torpaq xəritəsini də götürsün. Qatar Bakıdan yola düşəndən bir az keçmiş xəbər elədilər
ki, Heydər Əliyev məni yanına dəvət edir. Söhbətimiz iki saatdan artıq oldu. Heydər Əliyev sənədlərə, həmin
xəritəyə yenə dönə-dönə diqqətlə baxdı.
Qazax Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi bizi qarşıladı. Qazaxa, oradan da Azərbaycanla
Ermənistanın sərhəddinə getdik. Sərhəddə Ermənistan KP MK-nın birinci katibi Anton Koçinyanın rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyəti bizi gözləyirdi.
Heydər Əliyev məndə olan bütün sənədləri və 1903-cü il xəritəsini aldı, mənə dedi ki, Qazax Rayon Partiya
Komitəsində məni gözləyin. Heydər Əliyev onu qarşılayanlarla Dilicana yola düşdü. Təxminən, üç saatdan sonra
Heydər Əliyev Qazax RPK-ya gəldi. Hamımızla görüşdü. Məndən aldığı sənədləri qaytardı və dedi ki, 1903-cü
ilin xəritəsini Ermənistan KP MK-nın birinci katibi Koçinyana bağışladım və Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət
Heyətinin 7 may 1969-cu il tarixli qeyri-qanuni qərarını müzakirə etdik. Koçinyanla ümumi razılığa gəldik ki,
heç bir sərhəd və mübahisəli məsələyə bundan sonra baxılmayacaq”.
Həmin dövr tarixinin başqa bir canlı şahidi Həbib Həsənov yazırdı: “Ermənistanda Azərbaycan KP MKnın birinci katibi Heydər Əliyevlə görüşə müstəsna əhəmiyyət verilirdi. Əslində, bu görüş ermənilər tərəfindən
bir növ kəşfiyyat xarakteri daşıyırdı. Heydər Əliyev Ermənistan rəsmiləri üçün sirli şəxsiyyət idi. Koçinyan
görüşdən İrəvana qayıdan kimi, Ermənistan KP MK-nın bürosu toplandı. Koçinyan qayğılı və dalğın görünürdü.
Mən həmin büroda iştirak edən yeganə azərbaycanlı idim. O, Heydər Əliyevlə görüşü barədə çox qısa məlumat
verdi.
Yerdən bir neçə nəfər Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 7 may 1969-cu il tarixli qərarının
icrasına nə vaxt başlanacağı barədə suallar verərkən Koçinyan bildirdi ki, “Ermənistanı və erməniləri sevən hər
birinizdən xahiş edirəm ki, nə qədər Heydər Əliyev adlı adam var, heç bir sərhəd məsələsi və mübahisəli torpaq,
ərazi iddiası qaldırmayın. Bunu birdəfəlik yaddan çıxarın”.
Sonralar Həbib Həsənov “Ali Sovetin 1969-cu il tarixli torpaq alverini rəsmiləşdirən qərarı icra olunmadı”
adlı məqaləsində yazırdı: “1969-cu il mayın 7-də Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyəti sədrinin müavini
kimi gündəliyin tərtibində iştirak edirdim. İclasın başlanmasına 10--15 dəqiqə qalmış sədr N.Arutyunyanın yanına
getməli oldum. Ermənistan KP MK-nın birinci katibi A.Koçinyan başda olmaqla büronun bütün üzvləri onun
kabinetində idi.
Təəccübümü görən N.Arutyunyan bildirdi ki, bu gün Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti
Azərbaycanla Ermənistanın mübahisəli sərhəd məsələsinə baxacaq. Biz də həmin məsələni müzakirə etməliyik.
Qeyd etdi ki, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti də bu gün həmin məsələni müzakirə edir. Azərbaycan
razılaşdırılmış xəritəni və qərar layihəsini Ermənistan SSR Ali Sovetinə təqdim edib. Xəritə divardan asılmışdı.
Qara tuşla hər iki respublikanın sərhədləri bir-birindən ayrılmışdı. Xəritənin aşağı hissəsində eyni ilə qrafik sənədə
razılıq bildirilən sözlər yazılmış, Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyəti katibinin imzası ilə təsdiqlənmiş və
möhür də vurulmuşdu.
İclasın gedişində N.Arutyunyan Bakıya – Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri
M.İsgəndərova zəng vurub öyrəndi ki, onlar həqiqətənmi məsələni müzakirə edirlər. Müzakirələrdən, təqdim
olunmuş sənədlərdən belə qənaətə gəlindi ki, Azərbaycan təsərrüfatçıları Ermənistana aid olan 1568,2 hektar
sahədən istifadə edirlər, bu torpaqlar Ermənistana qaytarılmalıdır. Zaldan replika eşidildi: Bu qədər ərazi üçün
qazan qaynatmağa dəyərmi? Replikaya cavab olaraq sədr N.Arutyunyan bildirdi ki, biz xalqımıza cavab
verməliyik. Qonşu ölkələrdən torpaqlarımızı ala bilmirik. Xalqımıza başa salmalıyıq ki, imkanımız olan təqdirdə
bircə hektar torpağımızı kənarda qoymayacağıq”.
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Ermənistan dairələrinin Azərbaycanın digər sərhəd rayonlarına qarşı da əsassız iddialar irəli sürdüyü
niyyətlər puça çıxdı. Sov. İKP MK-nın 1969-cu il 5 avqust tarixli “Ermənistan SSR Şəmsəddil rayonunun və
Azərbaycan SSR Gədəbəy rayonunun bəzi kolxozları arasında qeyri-normal qarşılıqlı münasibətlər haqqında”
qərarı Azərbaycan KP MK bürosunun Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən 1969-cu il 17 avqust tarixli iclasında
müzakirə edildi. İki qonşu xalq arasında normal münasibətlərin yaradılması zəruri sayıldı. Nəzərdə tutulan 1568,2
hektar sahədən bircə qarış belə Ermənistana verilmədi. May ayından sonra Azərbaycanda baş verən dəyişikliklər
və bunun ölkədə yaratdığı əks-səda torpaq “alverinin” qarşısını aldı.
Heydər Əliyev 1969-cu il avqust plenumunda respublika rəhbərlərinin 1968-ci ildə Ermənistan rəhbərləri
ilə torpaq məsələsi üzrə bir neçə dəfə görüşdüyünü və Azərbaycan ərazisindən Ermənistana torpaq verilməsi
haqqında protokol imzalanmasını qeyd etmişdi. Həmin protokola görə ermənilər Naxçıvanın Ermənistanla
sərhəddində-- indiki Sədərək rayonunun ərazisindəki torpaqların bir hissəsinə, Ordubad tərəfdən Mehri ilə
sərhəddə olan torpaqlara, Gədəbəy rayonundakı Tağlar kəndinə, Qazax, Qubadlı və Laçın rayonlarının bir
hissəsinə iddia edirdilər. Təəssüf ki, Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərləri bununla razılaşmışdılar.
Heydər Əliyev o hadisəni belə xatırlayırdı: “İndi mən o günləri xatırlayıram. Bir neçə gün idi ki, işləyirdim,
bu məsələləri gətirib qarşıma çıxardılar. Moskvadan da çox böyük təzyiq edirdilər ki, qərar qəbul olunub, tez edin,
icrasına sərəncam verin. Dedim, bilirsiniz, bu qərar mayda qəbul olunub, əgər iyul ayına qədər icra edilməyibsə,
imkan verin mən onu bir araşdırım. Şübhəsiz ki, mən araşdırandan sonra gördüm ki, buna razılıq verə bilmərəm.
Mən razılıq vermədim. Nə qədər ki, mən Azərbaycanda işlədim, o qərar həyata keçmədi”. Beləliklə, 1969-cu il
mayın 7-də qəbul edilmiş qərar kağız üzərində qaldı və 1984-cü ilə qədər Ermənistanda bu məsələ qaldırılmadı.
Heydər Əliyevin nə qədər böyük və güclü şəxsiyyət olduğunu ermənilər də yaxşı dərk edirdilər.
Ermənistan KP MK-nın keçmiş birinci katibi A.Koçinyan 1988-ci ildə bir müsahibəsində deyirdi ki, onun
rəhbərliyi dövründə Qarabağ “məsələsi” neçə dəfə qaldırılmış, lakin Heydər Əliyevin nüfuzu və mərkəzdə
sözünün iti kəsəri bu məsələnin həllinə imkan verməmişdir.
Heydər Əliyevin düşünülmüş və uzaqgörən siyasəti sayəsində respublika təşkilatları öz işlərini elə
qurmuşdular ki, erməni separatçıları açıq çıxışlardan çəkinirdilər. 1977-ci ildə Dağlıq Qarabağ məsələsi növbəti
dəfə qaldırılsa da, qarşısı qətiyyətlə alınmışdı.
Ümummilli lider Heydər Əliyev erməni millətçilərinin niyyətini yaxşı dərk edir, sərhəd rayonlarının
iqtisadi və sosial-mədəni inkişafına böyük əhəmiyyət verir, qayğı göstərirdi. 1970-ci illərdə rəsmi Moskva
ermənilərin təhriki ilə Kəlbəcər rayonunun perspektivsizliyi, buradan əhalinin köçürülməsi, torpaqların isə yaylaq
kimi respublikalar arasında bölüşdürülməsi haqqında məsələ qaldırdı. Buna qarşı Heydər Əliyev 1977-ci ildən bu
rayonun potensial imkanlarını genişləndirmək tədbirləri hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə nail oldu.
İqtisadiyyat xeyli dirçəldi. Mərkəzin, erməni millətçilərinin niyyətləri alt-üst oldu.
1977-ci ildə SSRİ Konstitusiyası, 1978-ci ildə isə Azərbaycan Konstitusiyası qəbul edilərkən ermənilər
müxtəlif mərkəzi orqanlara müraciət edərək Dağlıq Qarabağ məsələsini yenidən qaldırdılar. Lakin Heydər Əliyev
L.Brejnevlə görüşüb məsələni həll edərək erməni avantüristlərinin iddialarını puça çıxardı. Artıq onun Dağlıq
Qarabağa yönəlmiş siyasətində həyata keçirdiyi tədbirlərin qarşısını kimsə almaq iqtidarında deyildi.
Bundan sonra Heydər Əliyev Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı fəaliyyətini daha da genişləndirərək erməni
iddialarını əməli işləri ilə puça çıxardı. Ermənilər ölkə rəhbərliyi qarşısında Dağlıq Qarabağın Ermənistana
verilməsi barədə məsələ qaldıran zaman Heydər Əliyevin göstərişi ilə Dağlıq Qarabağın tarixi barədə geniş bir
arayış hazırlanaraq mərkəzə təqdim olundu və bununla da növbəti bir təxribatın qarşısı alındı.
Dağlıq Qarabağ məsələsini “əsaslandırmaq” üçün erməni separatçıları iddia edirdilər ki, guya, Azərbaycan
rəhbərliyi tərəfindən vilayətin sosial-iqtisadi və mədəni inkişafına fikir verilməmişdir. Heydər Əliyev isə faktlar
və dəlillərlə bu fikirlərin tamamilə əsassız olduğunu göstərmiş, qeyd etmişdir ki, DQMV sosial-iqtisadi inkişaf
göstəricilərinə görə Azərbaycan və Ermənistanın orta respublika göstəricilərini üstələmişdir. Xüsusilə vilayətin
iqtisadiyyatı 70--80-ci illərdə daha da inkişaf etmiş, vilayətin mərkəzinə dəmir yolu çəkilmiş, Xankəndidə vağzal,
yeni aeroport tikilmişdi.
1983-cü ildən etibarən ermənilər Azərbaycana qarşı yeni-yeni ərazi iddiaları irəli sürməyə başladılar.
Respublika rəhbərlərinin zəifliyi erməni planlarının genişləndirilməsinə rəvac verirdi. 80-ci illərin ortalarından
etibarən erməni dairələri öz fəaliyyətlərini bir neçə istiqamətdə daha da genişləndirdilər. Bunun əsas
səbəblərindən ən ümdəsi ermənipərəst M.Qorbaçovun hakimiyyətə gəlməsi idi. Lakin ermənilər çox yaxşı başa
düşürdülər ki, Heydər Əliyev Kremldə işlədikcə onların iddialarının reallaşdırılması mümkün deyil. Çünki,
Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 1969--1982-ci illərdə ermənilərin torpaq iddialarının həyata
keçməsinin qarşısı alınmış, ərazilərimizin bir qarışı da Ermənistana verilməmişdir.
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Ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olmaması, SSRİ-də yaranmış vəziyyət, M.Qorbaçovun
ermənipərəst mövqeyi erməni millətçilərinin Azərbaycan Respublikasına qarşı yeni ərazi iddiaları irəli
sürmələrinə əsas verdi. Əsrin əvvəlindən başlayaraq tarixi Azərbaycan torpaqlarının – İrəvan, Göyçə və Zəngəzur
mahallarının işğal edilməsi ilə kifayətlənməyən ermənilər “Böyük Ermənistan” xülyasını yenidən ortaya atdılar.
Bu siyasət Qərbi Azərbaycandan azərbaycanlıların kütləvi şəkildə qovulması, Ermənistan–Azərbaycan
qarşıdurması ilə nəticələndi. Bu, ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına, o cümlədən Dağlıq Qarabağa qarşı ərazi
iddiaları onların strateji planlarının tərkib hissəsi idi.
1987-ci ildən başlayaraq ermənilər Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları ilə çıxış etməyə başladılar. Bu
mübarizənin Heydər Əliyevin vəzifədən getməsindən dərhal sonra başlaması təsadüfi deyildi. “Dağlıq Qarabağ”
kartı ortaya atıldı və bu məsələdə Azərbaycan rəhbərliyinin tam acizliyi aşkar oldu. Xalq mövcud rəhbərlikdən
narazı olduğu üçün ümidlə milli liderini gözləyirdi.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsindəki Ermənistan işğallarını üç dövrə ayırmaq mümkündür: 1. DQMV-nin
türksüzləşdirilməsi. 2.Ermənistanla birbaşa torpaq əlaqəsinin yaradılması (1992--1993). 3. Ermənistanın
bilavasitə Azərbaycana təcavüzü (1993--1994).
1988-ci ilin fevralından Dağlıq Qarabağda separatçılar və erməni millətçilərinin mitinqləri başladı.
Millətçi-separatçıların tələbi ilə fevralın 20-də Vilayət Sovetinin sessiyası DQMV-nin Azərbaycan SSR-in
tərkibindən çıxarılıb Ermənistan SSR tərkibinə verilməsi haqqında qərar qəbul etdi. Ermənistandan 230 min
azərbaycanlı qovuldu. SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti 1989-cu il yanvarın 12-də “Azərbaycan SSR-nin
DQMV-də xüsusi idarəçilik formasının tətbiqi haqqında” qərar qəbul etdi.
Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın o zamankı siyasi rəhbərliyinin prinsipsiz fəaliyyətindən
təəssüflənir və qeyd edirdi ki, o dövrdə onlar bu idarənin yaranmasını böyük qələbə kimi qiymətləndirir və bu
idarəyə çox böyük ümidlər bəsləyirdilər. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ilkin mərhələsində yüz minlərlə
azərbaycanlı öz tarixi torpaqlarından qovuldu.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünün getdikcə daha mütəşəkkil xarakter aldığı dövrdə
respublikamızda hakimiyyət çəkişmələrinin artması, qanunsuz silahlı dəstələrin yaradılması ölkəni anarxiya
girdabına sürükləyir, siyasi və iqtisadi böhranın dərinləşməsinə, torpaqlarımızın bir-birinin ardınca işğal
olunmasına rəvac verirdi. 20 Yanvar faciəsi, Xocalı soyqırımı, hərbi uğursuzluqlar, torpaqların itirilməsi
Azərbaycan hakimiyyətinin səriştəsizliyi, Moskvanın əlaltısına çevrilməsi, çəkişmələrin baş verməsi nəticəsində
olmuşdu. Səbir kasası dolmuş xalq Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtmasına yeganə xilas yolu kimi baxırdı.
Müstəqilliyin ilk illərindəki başıpozuqluq dövründə DQMV və onun ətrafında olan 7 rayon ermənilər
tərəfindən işğal olundu. İtirilmiş torpaqlarımız 14 min 82 kvadratkilometrə çatdı. Bunun 4 min 372
kvadratkilometri Dağlıq Qarabağa, qalanı isə ətraf rayonlara aiddir. Ümumiyyətlə, XX əsrin 20--90-cı illərində
40 min 681 kvadratkilometr ərazimiz Ermənistan tərəfindən işğal olunmuşdur.
Xalqımız ümummilli liderin olmaması səbəbindən ağır faciələrlə üzləşdi. 1990--1993-cü illərdə Bakıda
gedən proseslərin əksinə olaraq, blokada şəraitində yaşayan Naxçıvan Muxtar Respublikasını Heydər Əliyev
mətinliklə müdafiə edir, həmişə xalqın yanında olurdu. Naxçıvan əhalisi də onun ətrafında sıx birləşərək nicat
yolunun məhz Heydər Əliyevdə olduğunu başa düşürdü. Bu xalq və rəhbər birliyi Naxçıvanı tarixin çətin
sınaqlarından çıxardı.
1993-cü ilin iyun ayında respublikamızda yaranmış böhranlı vəziyyətin aradan qaldırılması yolunu xalqın
əksər təbəqələri dövrün görkəmli siyasi xadimi, zəngin dövlətçilik təcrübəsinə malik olan Heydər Əliyevin
respublikanın siyasi rəhbərliyinə qaytarılmasında görürdü. Dünyanın bir sıra siyasi xadimləri və xalqımız deyirdi
ki, əgər Heydər Əliyev bu illərdə Azərbaycanda hakimiyyətdə olsa idi nə ərazilər itirilər, nə də bu faciələr baş
verərdi.
Hakimiyyətdə olan qüvvələr ölkəni saldıqları ağır vəziyyətdən çıxarmaqda aciz olduqlarından, yaratdıqları
problemləri həll etmək üçün çıxış yolu tapa bilmədiklərindən, xalq və tarix qarşısında məsuliyyətdən qorxaraq
Heydər Əliyevi hakimiyyətə dəvət etdilər. Ümummilli lider Heydər Əliyev bununla bağlı deyirdi: “Mən buraya
adamların təzyiqindən çox, yaranmış vəziyyətə görə gəldim, çünki xalqın taleyi həll olunurdu”. Ulu öndərin
Azərbaycan rəhbərliyinə gəlməsi respublikanın tarixi müqəddəratını həll etdi, vətəndaş müharibəsinin qarşısı
alındı, torpaqların işğalı dayandırıldı, respublikanın parçalanması təhlükəsi aradan qaldırıldı.
Azərbaycan rəhbəri kimi Heydər Əliyev Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə kompleks yanaşır, daxili və
xarici siyasət amillərini hökmən nəzərə alırdı. O, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qorumaq, erməni
təcavüzkarlarına qarşı xalqın ədalətli müharibəsini sülh vasitəsi ilə başa çatdırmaq, respublikanın ərazi
bütövlüyünü bərpa etmək üçün yorulmaq bilmədən çalışırdı.
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Nizami ordu olmadan ölkənin təhlükəsizliyini təmin etmək mümkün deyildi. Heydər Əliyevin hakimiyyətə
qayıdışı ilə ordu quruculuğunda yeni dönüş mərhələsi başladı. Dövlət Müdafiə Şurası yaradıldı. Könüllülərdən
ibarət batalyonlar yaradılıb cəbhəyə göndərildi. İki ay ərzində 16,7 min nəfərdən ibarət 40 ehtiyat taboru təşkil
edildi. Döyüşçülərin mənəvi-psixoloji ruh yüksəkliyi artırıldı. Vahid komandanlıq möhkəmləndirildi, ordunun
döyüş hazırlığı yüksəldildi. Silahlı Qüvvələrin maddi-texniki bazası xeyli möhkəmləndirildi.
Ali Baş Komandan Heydər Əliyev ən qaynar cəbhə bölgələrinə getdi, döyüş səngərlərində əsgər və
zabitlərlə görüşdü, onların problemləri ilə maraqlandı, tapşırıq və tövsiyələrini verdi. Nəticədə, Azərbaycan
Ordusu düşmənin respublikanın içərisinə doğru hücumunu dayandırdı. Hətta əks-hücuma keçib bir sıra torpaqları
işğaldan azad etdi.
Formalaşan Azərbaycan Ordusu düşmənə öz qüvvəsini göstərdi. Ermənistanın Beyləqan istiqamətindəki
hücumu dayandırıldı. 1994-cü il yanvarın 5-6-da Füzuli rayonunun ən böyük yaşayış məntəqəsi olan Böyük
Bəhmənli kəndi, bir gün sonra Horadiz qəsəbəsi, Füzulinin daha 22 kəndi, Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı
kəndi geri alındı. Bir sıra strateji yüksəkliklər, yaşayış məntəqələri azad edildi. Məhz bu uğurlar erməniləri
danışıqlar masası arxasına oturmağa və 1994-cü il mayın 12-də atəşkəs barədə saziş imzalamağa məcbur etdi.
Ümummilli lider Heydər Əliyev daxili siyasətlə yanaşı, xarici siyasətə də böyük önəm verir, bu sahədə də
böyük müdriklik və diplomatik istedad nümayiş etdirirdi. Ulu öndərin başçılığı ilə informasiya blokadasının
yarılması, Dağlıq Qarabağ probleminə dair həqiqətlərin dünya dövlətləri arasında özünəlayiq yer tutması,
respublikanın ərazi bütövlüyünün sülh, danışıqlar yolu ilə təmin edilməsi istiqamətində gərgin və səmərəli iş
aparılırdı. Azərbaycan dövləti ölkənin ərazi bütövlüyünü bərpa etmək, dövlətçiliyini möhkəmləndirmək üçün
dünyanın nəhəng və yüksək inkişaf etmiş ölkələri arasında özünə layiqli yer tutmasına hesablanmış siyasət
yeridirdi. Beynəlxalq təşkilatlardan BMT, ATƏT, AŞ, Aİ, İKT, QİƏT, MDB kimi təşkilatlarla geniş və sıx
əməkdaşlıq quruldu.
Prezident Heydər Əliyev Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin, qondarma “Dağlıq Qarabağ
problemi”nin, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi və qorunması məsələlərinin həll edilməsində ilk
gündən beynəlxalq təşkilatların gücündən istifadə edilməsinə, onların vasitəsilə bu məsələlərin sülh yolu ilə həll
edilməsinə çalışırdı. Heydər Əliyevin qətiyyəti, əzmkarlığı və gərgin fəaliyyəti sayəsində ATƏT-in Minsk qrupu,
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası çərçivəsində müntəzəm olaraq danışıqlar aparılmış, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
təsdiq edilmiş və “Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionu” ifadəsi qəbul olunmuşdur. ATƏT-in
üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının Budapeşt, Lissabon, İstanbul görüşlərində Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün tanınması və bərpası istiqamətində mühüm qərarlar qəbul edilmişdir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin ərazi bütövlüyümüzün təmin olunması sahəsindəki apardığı siyasət bu gün ölkə
Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Ərazi bütövlüyünün pozulduğu və
torpaqlarımızın 25 ildən artıqdır ki, təcavüzkar erməni dövlətinin işğalı altında olduğu bir şəraitdə Azərbaycan
ordu quruculuğuna, onun maddi-texniki təminatına böyük əhəmiyyət verir. Azərbaycan NATO standartlarına
uyğun şəkildə təlim görmüş öz Milli Ordusu ilə Cənubi Qafqazda hərbi qüdrətinə görə lider dövlətə çevrilmişdir.
Bu gün Azərbaycan Ordusu düşmənin istənilən hərbi hədəfini məhv etməyə qadirdir. İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə yaradılmış Müdafiə Sənayesi Kompleksində 1160 adda silah-sursat istehsal edilir. 2016-cı ilin
dördgünlük Aprel müharibəsində Azərbaycan Ordusu nəyə qadir olduğunu göstərdi. Son 22 il ərzində ilk dəfə
düşmənin işğal etdiyi ərazilərin bir hissəsini geri qaytardılar, xeyli əraziyə isə nəzarəti bərpa etdilər.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “İşğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunun Cocuq
Mərcanlı kəndinin bərpası ilə bağlı tədbirlər haqqında” Sərəncamı hər bir azərbaycanlıda işğal altında olan
ərazilərimizin azad ediləcəyinə olan inamı daha da artırıb. Əgər bu gün Cocuq Mərcanlıdan didərgin salınmış
soydaşlarımız ata-baba yurdlarına qayıdırsa, deməli, Cəbrayıl, Füzuli, Ağdam, Kəlbəcər və işğal altında olan digər
ərazilərimizin sakinləri də artıq öz doğma yurdlarına qayıdacaqlar. Bu qayıdış Şuşaya, Xankəndinə qayıdışın
başlanğıcıdır. Azərbaycan yaxın zamanlarda öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək, mənfur düşməni yerinə
oturdacaqdır.
Xalq qəzeti.-2019.-11 may.-№102.-S.9.
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Milli dövlətçiliyin Heydər Əliyev mərhələsi
İsa Həbibbəyli,
Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin sədri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti,
akademik
Sovet dönəmində və müstəqillik dövründə Azərbaycan üçün, xalqımız üçün ən həlledici anlarda Heydər
Əliyevin liderlik keyfiyyətləri, onun müdrikliyi, düşünülmüş siyasəti və cəsarətli addımları xalqımızı böyük
bəlalardan xilas etmişdir. Xalq ona inanırdı, onu sevirdi və bütün dövrlərdə ona arxa-dayaq olmuşdur.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev dahi şəxsiyyət, uzaqgörən lider, cəsarətli insan idi. O, öz həyatını doğma xalqına həsr
etmişdir. Bütün dövrlərdə xalqa ləyaqətlə, sədaqətlə xidmət etmişdir. Cəmiyyətin ictimai-siyasi quruluşundan asılı
olmayaraq, Heydər Əliyev bütün dövrlərdə xalqın dəstəyini hiss edərək Azərbaycanı inamla irəliyə aparırdı.
Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının böyük dövlətçilik istedadına və zəngin təcrübəyə malik
olan nadir tarixi siması, xalqın və ölkənin taleyində xüsusi rolu olan görkəmli dövlət xadimidir, xilaskarlıq
missiyasını həyata keçirmiş qüdrətli şəxsiyyətdir. Ulu öndər Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin banisi, müstəqil
dövlətimizin memarı və qurucusudur. Cəmiyyət həyatının bütün sahələrini əhatə etmiş böyük xidmətləri ölməz
rəhbərin adını Azərbaycan dövlətinin tarixinə əbədi olaraq həkk etmişdir.
Bəşəriyyət bütün tarixi boyu irəliyə dahilərin çiyinləri üstündə getmişdir. Böyük dühalar öz ölkəsinin
gələcək inkişaf yollarını əvvəlcədən görə bilmiş, öz xalqını həmin ali məqsədə çatdırmaq üçün mübarizəyə
səfərbər etməyi bacarmışlar. Uzaqgörənlik, möhkəm siyasi iradə, aydın milli mövqe və dönməz mübarizə əzmi
belə tarixi şəxsiyyətlərin əsas xüsusiyyətlərini təşkil edir.
Bu sözləri mənsub olduqları xalqların və ölkələrin tarixində xüsusi xidmətləri olan başqa dövlət xadimləri–
Türkiyədə Mustafa Kamal Atatürk, Fransada Şarl de Qol və Fransua Mitteran, Çində Mao Tszedun, Amerikada
Corc Vaşinqton və Eyzenhauer, İngiltərədə Uinston Çörçil və başqaları haqqında da demək olar. Dünya tarixinə
dərin izlər salmış belə görkəmli şəxsiyyətlər böyük dövlətçilik istedadına malik olan tarixi simalardır.
Azərbaycan xalqının böyük oğlu, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev
XX əsrin ikinci yarısından etibarən mənsub olduğu xalqın tarixi müqəddəratında həlledici rol oynamışdır.
O, hələ sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycan xalqının milli mənafelərinin qorunub saxlanılması və inkişaf
etdirilməsi üçün böyük addımlar atmışdır. Heydər Əliyev sovet dövründə Azərbaycan dilini dövlət dili
səviyyəsinə qaldıran görkəmli siyasi xadimdir.
Məhz onun xidmətləri sayəsində Azərbaycan keçmiş Sovetlər Birliyində hərtərəfli şəkildə inkişaf etmiş
ölkələrdən birinə çevrilmişdir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qurulması və möhkəmləndirilməsi də üzvi
surətdə Heydər Əliyevin adı və mübarizəsi ilə bağlıdır. Bütün bunlara görə Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri kimi böyük tarixi adı qazanmışdır.
Müstəqil dövlətin siyasi prioritetlərinin önə çıxarılması, yeni idarəetmə strukturunun qurulması, daxili
sabitliyin yaradılması, beynəlxalq aləmdə dostlar və tərəfdaşlar tapılması, iqtisadi sahədə islahatların həyata
keçirilməsi, dövlət ideologiyasının formalaşdırılması Heydər Əliyevin həll etdiyi ümumdövlət miqyaslı
vəzifələrdir. Dövlətçilik baxımından mühüm əhəmiyyətə malik olan həmin vəzifələrin sırasında azərbaycançılıq
ideologiyası, ədəbiyyat siyasəti, elm və təhsil konsepsiyası mühüm yer tutur.
Ölkəmizdə azərbaycançılığın mətbuatdan və ədəbiyyatdan ictimai-siyasi müstəviyə çıxarılması kimi çətin
və şərəfli vəzifənin həlli görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan tarixi xidmətdir. Yaşadığı
dövrün siyasi quruluşunun sərt qadağalarına baxmayaraq, ümummilli lider Heydər Əliyevin simasında
tariximizdə ilk dəfə olaraq Azərbaycan məsələsinə dövlət səviyyəsində kompleks şəkildə yanaşılmış, problemə
ardıcıl siyasi münasibət bəslənilmiş və konkret nəticələr əldə olunmuşdur. Azərbaycançılığın dövlət ideologiyası
səviyyəsində formalaşdırılması və təsdiq edilməsi Heydər Əliyevin müstəqil dövlətçilik uğrunda mübarizəsinin
əsas ana xətlərindən birini təşkil edir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev azərbaycançılıq siyasətini özünün çoxcəhətli fəaliyyətinin bütün
mərhələlərində əsas kimi götürmüş, bu ideologiyanın xalqın milli şüurunda və dövlətçilik təfəkküründə inkişaf
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etdirilib möhkəmləndirilməsi işini həyatının mənasına, siyasətinin əsas hərəkətverici qüvvəsinə çevirmişdir. Məhz
Heydər Əliyevin çoxcəhətli və ardıcıl siyasəti nəticəsində azərbaycançılıq ictimai-ədəbi mühitdə milli hərəkat,
siyasi müstəvidə isə dövlət ideologiyası mahiyyəti qazanmışdır.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev çoxillik siyasi fəaliyyətinin bütün dövrlərində azərbaycançılıq
məsələsini ən ali məqsəd hesab etmişdir. Tarixin verdiyi şansların, yaratdığı imkanların hamısında bu böyük
dövlət xadimi özünü Vətənə xidmətə həsr etmiş, Azərbaycan idealı uğrunda daim dönmədən mübarizə aparmışdır.
Azərbaycan SSR-in Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin rəhbərliyindəki fəaliyyətini də nəzərə alsaq, Heydər Əliyev
qırx ildən artıq bir dövrdə azərbaycançılıq ideyası ilə dövlət işi səviyyəsində məşğul olmuşdur.
Sovetlər İttifaqının rəhbərliyi ilə anlaşıqlı münasibətlər qurmağı bacarmış Heydər Əliyevin Azərbaycanı
geridə qalmış aqrar respublikadan hərtərəfli inkişaf etmiş bir ölkəyə çevirməsi mühüm tarixi hadisədir. Eyni
zamanda, Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə, konkret olaraq 1978-ci ildə Azərbaycan
dilinin ölkəmizin konstitusiyasına dövlət dili kimi daxil etdirməyə nail olması da misilsiz tarixi nailiyyətdir.
Sovetlər İttifaqında vahid beynəlmiləlçilik prinsiplərinin həyata keçirildiyi bir zamanda Azərbaycan dilinin rəsmi
olaraq dövlət dili kimi qəbul olunması çoxəsrlik dövlətçilik tariximizin nadir hadisəsidir. Bu böyük ümummilli
hadisə Azərbaycan Respublikasının gələcək müstəqilliyinin mühüm təminatlarından biri idi.
Azərbaycanda milli birlik və həmrəylik ideyasının uğurla həyata keçirilməsi azərbaycançılıq idealına
xidmətin ifadəsidir. Azərbaycan dili kimi, Azərbaycan xalqı anlayışının da ölkəmizdə bərqərar olması milli
mövqeyin qorunub saxlanılması ilə yanaşı, müstəqil dövlətin daxili sabitliyinin təmin edilməsinə, ölkədə yaşayan
xalqlar və etnik qruplar arasında tolerantlıq mühitinin formalaşdırılmasına xidmət edir. Dünya azərbaycanlıları
anlayışı da Azərbaycanın dövlət siyasətində Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan mühüm xidmətlərdən biridir.
Sovet hakimiyyəti illərində mövcud rejimin yaratdığı çətinliklərə baxmayaraq, məhdud şəkildə olsa da,
dünya azərbaycanlıları ilə yaradılan əlaqələrin cığırları dövlət müstəqilliyinin ilk illərindən etibarən
genişləndirilmiş, yeni əlaqələr yaradılmış, dünya azərbaycanlılarının birliyinə və həmrəyliyinə doğru böyük
addımlar atılmışdır. Bu baxımından Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri vəzifəsində işləyərkən
görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin “31 Dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik və Birlik Günü
haqqında” imzaladığı 16 dekabr 1991-ci il tarixli Sərəncam son yüzillikdə dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan
həmvətənlərimizin varlığını təsdiq edən və onlarla əlaqələrin zəruriliyini dövlət səviyyəsində rəsmiləşdirən,
əlaqələrə real təminat verən mühüm qərar kimi xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Ölkəmizdə dünya azərbaycanlılarının qurultaylarının keçirilməsi də möhtəşəm siyasi-tarixi hadisələrdir.
Ulu öndərə məxsus “Dünya azərbaycanlılarının bir Vətəni var, bu – Azərbaycandır” kəlamı müasir dövrün
azərbaycançılıq təliminin siyasi-ideoloji əsasını təşkil edir. Dünya azərbaycanlılarının birinci qurultayında
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin tarixi nitqi azərbaycançılıq məfkurəsinin siyasi
manifestidir. Heydər Əliyevin azərbaycançılıq təlimi dünya azərbaycanlılarını tarixi vətən və vahid ideologiya
ətrafında birləşdirir. Sözün gerçək və obrazlı mənasında, Heydər Əliyev dünyada azərbaycançılığın rəmzinə
çevrilmişdir.
Dünya şöhrətli siyasətçi Heydər Əliyev dövlətçilikdə qeyri-adi müdriklik və uzaqgörənlik istedadına malik
olan qüdrətli liderdir. Bu böyük dövlət xadiminin müdriklik və uzaqgörənliyinin hərəkətverici qüvvəsi Vətənə,
xalqa, doğma torpağa sonsuz inam və məhəbbətdən, sınaqlardan çıxmış böyük siyasi təcrübədən yoğrulmuşdur.
Heydər Əliyev keçdiyi çətin və şərəfli yolla Sovet İttifaqında beynəlmiləlçi ideologiyanın sərt dövlətçilik prinsipi
kimi qəbul edildiyi dövrlərdə vətənpərvər dövlət xadimi olub, Kremlin zirvəsinə qədər yüksəlməyin
mümkünlüyünü isbat etmişdir.
Azərbaycanda Sovet İttifaqının ən sərt dövrlərində Heydər Əliyevin özünəməxsus bir siyasətlə
azərbaycançılıq istiqamətində həyata keçirdiyi böyük tədbirlər gələcək dövlət müstəqilliyinin təməllərinə
çevrilmişdir. Bütün bunlara görə Heydər Əliyev üçün uzaqgörən bir dövlət xadimi olaraq çökmüş sovet
ideologiyasından yeni müstəqil dövlətçilik siyasətinə keçmək heç bir çətinlik yarada bilməmişdir.
Keçmiş sovet dövlətinin mərkəzdəki və respublikalardakı rəhbərlərinin bir çoxlarının adları dağılmış
imperiya ilə birlikdə arxivə getdiyi halda, Heydər Əliyevin portretləri milli azadlıq hərəkatının bayraqları ilə
birlikdə meydanlarda yüksəklərə qaldırılırdı.
Deməli, Azərbaycanda xalq hərəkatı, milli azadlıq mübarizəsi böyük dövlət xadimi Heydər Əliyevin böyük
azərbaycançılıq ideallarından keçib gəlmişdir. Bu mənada Sovetlər İttifaqı dağıldıqdan sonra müstəqillik
qazanmış gənc respublikaların demək olar ki, mütləq əksəriyyətinin rəhbərlərindən fərqli olaraq, Heydər Əliyev
xüsusi bir “keçid dövrü” yaşamamışdır. Əksinə, Azərbaycan üçün Heydər Əliyev epoxasının birinci mərhələsi
sovet sosialist sistemindən müstəqil dövlətçilik erasına keçid dövrü xarakteri daşımışdır.
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Milli ideologiyanın formalaşdırılması baxımından digər keçmiş sovet respublikalarının müstəqilliyin ilk
illərində üzləşdikləri çətinlikləri uzaqgörən dövlət xadimi Heydər Əliyevin apardığı məqsədyönlü siyasət
sayəsində Azərbay-can xalqı müstəqil dövlətçiliyi qazanana qədər yaşamışdır. Məhz buna görədir ki, Azərbaycan
müstəqillik qazanmış keçmiş sovet respublikaları ilə müqayisədə milli ideologiya baxımından bir mərhələ
qabaqdadır.
Böyük dövlət xadimi Heydər Əliyevin müstəqil dövlətçilik və azərbaycançılıq təlimində ədəbiyyat və
incəsənət amili xüsusi yer tutur. Ulu öndər üçün ədəbiyyat və incəsənət azərbaycançılığın, milli şüurun inkişaf
etdirilməsinin əsas hərəkətverici qüvvəsi funksiyasını daşımışdır. Heydər Əliyev dövlət rəhbərliyinin bütün
mərhələlərində ədəbiyyat və incəsənət məsələlərinə xüsusi əhəmiyyət vermişdir. O, uzaqgörən görkəmli dövlət
xadimi kimi, həm Azərbaycan ədəbiyyatının inkişaf etdirilməsinə böyük qayğı göstərmiş, həm də bu mühüm
sahələri istiqamətləndirmişdir.
Böyük rəhbərin aşağıdakı sözləri onun ədəbiyyata dərindən bələd olması ilə yanaşı, həm də cəmiyyətin
inkişaf etdirlməsində bu mühüm işə nə qədər dərindən əhəmiyyət verdiyini göstərməkdədir: ”Azərbaycan
ədəbiyyatı həmişə öz xalqının həyatının ön sıralarında irəliləmişdir. Bu ədəbiyyat xalqımızın qəhrəmanlıq tarixini
əbədiləşdirib bizə çatdırmış, bizim qarşımızda bütün əzəməti ilə açmışdır”.
Ədəbiyyata xalqın taleyinin və tarixi yaddaşının əks-sədası kimi baxan Heydər Əliyev bədii düşüncədə
tarixilik, millilik və müasirlik prinsiplərinə xüsusi əhəmiyyət vermişdir. Bu prinsiplər Heydər Əliyevin ədəbiyyat
və incəsənət siyasətinin konseptual əsaslarını təşkil etmişdir. Azərbaycan ədəbiyyatının böyük klassiklərinin və
görkəmli yaradıcılarının dövlət səviyyəsində yubileylərinin keçirilməsi, əsərlərinin nəşri, dünya dillərinə tərcümə
olunması, tamaşaya qoyulması geniş mənada milli-mənəvi özünüdərk proseslərinin genişlənməsinə,
azərbaycançılıq anlayışının daha da möhkəmləndirilməsinə xidmət etmişdir.
”Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının 1300 illik yubileyi beynəlxalq aləmdə böyük əks-səda doğuran
mühüm ədəbi-mədəni hadisə olmuşdur. Böyük Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının 500
illiyi münasibətilə görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin bəyan etdiyi aşağıdakı sözlər müstəqil Azərbaycan
dövlətinin ədəbiyyat və incəsənət siyasətinin əsasını təşkil edir: “Bu yubileyi keçirərkən biz xalqımızın özünü
tanımasını təmin edəcəyik və etməliyik. Xalq gərək daim öz kökünü xatırlasın, tarixini öyrənsin, milli
mədəniyyətindən, elmindən heç vaxt ayrılmasın. Şübhəsiz ki, bu yubileyin keçirilməsi indiki nəslin tariximizin
nə qədər zəngin olduğunu və Azərbaycan xalqının dünya mədəniyyətinə necə töhfələr verdiyini dərk etməsinə
şərait yaradacaq və hər bir azərbaycanlıda, ilk növbədə, gənc nəsildə milli iftixar, vətənpərvərlik hisslərini daha
da yüksəldəcəkdir. Bunun özü müstəqil Azərbaycanda bizim üçün çox gərəkli bir amildir”.
Görkəmli Azərbaycan yazıçı və şairlərindən Rəsul Rza, Mirzə İbrahimov, Süleyman Rüstəm, Süleyman
Rəhimova, böyük incəsənət xadimlərindən Qara Qarayev, Müslüm Maqomayev, Rəşid Behbudov, Fikrət Əmirov,
Tahir Salahova Sovetlər İttifaqının ən ali mükafatı olan Sosialist Əməyi Qəhrəmanı fəxri adının verilməsi
Azərbaycan tarixinin Heydər Əliyev epoxasının parlaq hadisəsidir.
Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan bədii mədəniyyətinin, ədəbiyyatının və incəsənətinin qüdrətli bilicisi
və vurğunu idi. O, ədəbiyyatı, təsviri sənəti, xalq yaradıcılığını çox sevirdi. Azərbaycanın tanınmış yazıçı və
şairləri, rəssamları, heykəltəraşları, memarları, istedadlı xalça ustaları onun ən çox qiymətləndirdiyi sənətkarlar
cərgəsində xüsusi yer tuturdu. Bu bağlılıq təsadüfi olmayıb, ulu öndərin böyük Vətən sevgisinin, azərbaycançı
baxışlarının parlaq təzahürü idi.
Ulu öndərin görkəmli Azərbaycan yazıçılarından Bəxtiyar Vahabzadə, Məmməd Araz, Xəlil Rza Ulutürk,
Anar, Fikrət Qoca, Sabir Rüstəmxanlı və başqalarına göstərdiyi böyük diqqət və bir çox hallarda onları xüsusi
çətinliklərdən xilas etməsi bu yaradıcı ziyalılara göstərilən ehtiramdan başqa, həm də ölkəmizdə milli şüurun,
müstəqillik idealının formalaşdırılmasına, müdafiə olunmasına dəstəyin ifadəsi idi. Böyük dövlət xadiminin
Azərbaycan rəssamlarından Tahir Salahov, Mikayıl Abdullayev, Toğrul Nərimanbəyov, Maral Rəhmanzadə,
Oqtay Sadıqzadə, heykəltaraşlardan Ömər Eldarov, Tokay Məmmədov, Mirəli Mirqasımov, xalçaçı
sənətkarlardan Lətif Kərimov, Kamil Əliyev və başqalarının yaradıcılıq fəaliyyətinə bəslədiyi münasibət tarixi
hadisələrə çevrilmişdir.
Böyük mədəniyyət hamisi kimi, ustad sənətşünas kimi Heydər Əliyevin təsviri sənət əsərləri haqqındakı
təcrübəli, dəqiq mülahizələri, elmi-nəzəri təhlilləri daim sənət adamlarını heyrətləndirmişdir. Ulu öndər
milyonlarla insanın qəlbində yaşadığı kimi, rəssam və heykəltəraşlarımızın da yaddaşında unudulmaz işıqlı izlər
qoymuşdur. Ona görə də sənətkarlarımız daim Heydər Əliyev mövzusuna müraciət edir, xüsusi bir sevgi ilə bu
dahi insanın kamil obrazını yaradırlar.
Azərbaycan incəsənətində Heydər Əliyevin obrazını yaradan sənətkarlardan Tahir Salahov, Ömər Eldarov,
Oqtay Sadıqzadə, Kamil Əliyev, Eldar Mikayılzadə, Ülviyyə Həmzəyeva, Natiq Əliyev, Akif Əsgərov, İlham
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Mirzəyev, Həmzə Sadıqov, Eldar Zeynalov, Məmməd İbrahimov və bir çox başqalarının yaratdıqları möhtəşəm
heykəllər və bənzərsiz rəsm əsərləri yaddaşlara yazılmışdır. Bu əsərlərdən hər biri ulu öndərin bədii obrazını yeniyeni fərqli təcəssüm formalarında əks etdirir. Bu da çox əhəmiyyətlidir ki, bu gün Azərbaycanla yanaşı, dünyanın
bir çox ölkələrinin rəssamları və heykəltəraşları da azərbaycançılığın daim canlı, əbədi simvolu olan Heydər
Əliyev mövzusuna müraciət edirlər.
Hazırda dünyanın bir çox xarici ölkələrində Heydər Əliyevin adını daşıyan parkların, xiyabanların mövcud
olduğunu görür, onun əzəmətli heykəlləri ilə qarşılaşırıq. Azərbaycanla yanaşı, qardaş Türkiyədə, eləcə də Rusiya,
Ukrayna, Gürcüstan, Rumıniya və digər ölkələrdə böyük azərbaycanlı, dövlət xadimi Heydər Əliyevin
heykəllərinin ucaldılması xalqımızda milli qürur hissləri doğurur.
Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında da ulu öndər Heydər Əliyevin misilsiz xidmətləri olmuşdur. O,
Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin böyük yaradıcıları olmuş dünya şöhrətli bəstəkarlar Qara Qarayev, Fikrət
Əmirov, Arif Məlikov, məşhur müğənnilər Müslüm Maqomayev, Rəşid Behbudov, Lütfiyar İmanov, Şövkət
Ələkbərova, Zeynəb Xanlarova və başqalarının sənətinə yüksək qiymət vermiş, onların əsərlərinin beynəlxalq
aləmə çatdırılmasına geniş üfüqlər açmışdır.
Teatr və opera sənətinin yüksək inkişaf mərhələsinə çatdırılmasında da Heydər Əliyevin böyük xidmətləri
tarixi hadisə səviyyəsində qiymətləndirilməyə layiqdir. Heydər Əliyev epoxası Azərbaycan incəsənətinin məşhur
rejissorlarını və aktyorlarını meydana çıxarmışdır.
Azərbaycan elminin inkişaf etdirilməsində də ulu öndər Heydər Əliyevin misilsiz xidmətləri vardır.
Görkəmli dövlət xadimi cəmiyyətin inkişafında elm faktoruna xüsusi əhəmiyyət verdiyi üçün ölkədə elmin inkişaf
etdirilməsini həmişə diqqət mərkəzində saxlamışdır. Heydər Əliyevin respublikamıza rəhbərliyinin birinci
dövründə Azərbaycanda Elmlər Akademiyasının fəaliyyəti genişləndirilmiş və ölkəmizin maraqlarına doğru
istiqamətləndirilmişdir.
Azərbaycan Elmlər Akademiyasında yaradılmış xüsusi konstruktor büroları ölkənin təbii resursları və elm
adamlarının səmərələşdirici ideyaları əsasında istehsalat yönlü problemlərin həllinə geniş yol açmışdır. Bu, dövlət
mülkiyyətinə və planlı təsərrüfata əsaslanan sosializm cəmiyyətində bazar iqtisadiyyatı əsasında elmi proseslərin
formalaşdırılması demək idi. Həmin istiqamətdə həyata keçirilmiş elm-istehsalat prosesləri fundamental və tətbiqi
elmin nailiyyətlərinin ölkənin inkişafında özünəməxsus yer tutmasını şərtləndirmişdir.
XX əsrin 70–80-ci illərində Azərbaycanda ən müxtəlif sahələr üzrə böyük elmi məktəblər yaranmışdır.
Əvvəlcə ölkə miqyasında ön mövqeyə çəkilən elm xadimləri tədricən məqsədyönlü dövlət siaysəti nəticəsində
keçmiş Sovetlər İttifaqı miqyasında qəbul olunan görkəmli alimlər kimi tanıdılmışlar. Onların adı və fəaliyyət
dairəsi ilə bağlı olan elm sahələrinin inkişaf etdirilməsi üçün zəruri maddi-texniki baza yaradılmış, siyasi dəstək
verilmişdir. Nəticədə, görkəmli elm xadimlərinin layiqli yetirmələri və davamçıları yetişmiş, yeni elmi nəsil
formalaşdırılmışdır. Bu isə öz növbəsində müxtəlif istiqamətlər üzrə elmi məktəblərin yaranması ilə
nəticələnmişdir.
Qeyd edilən dövrdə Azərbaycanda yarımkeçiricilər fizikası – selen məktəbi, molekulyar biologiya –
fotosintez məktəbi, geologiya – Yer elmləri məktəbi, neft kimyası və aşqarlar kimyası, riyaziyyat, nəbatat,
torpaqşünaslıq, kristalloqrafiya mktəbləri yaranıb inkiaf etmişdir. Azərbaycanda şərqşünaslıq, ədəbiyyatşünaslıq,
dilçilik-dialektologiya, tarixçi-mətnşünaslıq məktəblərinin yaratdıqları çoxcildlik elmi nəşrlər, ölkə əhəmiyyətli
ümummilli problemlərə həsr olunmuş monoqrafiyalar, aktual mövzularda keçirilmiş elmi konfranslar
respublikadakı siyasi-ideoloji mühitin daha da qüvvətlənməsinə, milli şüurun dirçəldilməsinə xidmət etmişdir.
Ulu öndər Heydər Əliyev görkəmli elm xadimləri, akademik Ziya Bünyadovun və professor Abbas
Zamanovun həyatı ilə bağlı ciddi problemləri nəinki aradan qaldırmış, həm də onların hərtərəfli fəaliyyətləri üçün
geniş meydan yaratmışdır. Ölkə maraqlarına həsr edilmiş elmi əsərlərin respublika Dövlət mükafatına layiq
görülməsi, ölkədə beynəlxalq simpoziumların təşkili də respublika miqyasında elmin inkişafına ciddi təkan
vermişdir. Nəhayət, ölkə rəhbəri Heydər Əliyevin təqdimatı əsasında 1975-ci ildə Azərbaycan Elmlər
Akademiyasının Sovet İttifaqının ən mühüm mükafatlarından olan “Xalqlar dostluğu” ordeni ilə təltif olunması
aparılan məqsədyönlü dövlət siyasətinin mühüm yekunu idi.
Müstəqillik illərində də Azərbaycan elminin yenidən milli dövlətçilik maraqları əsasında inkişaf etdirilməsi
ölkəyə ikinci dəfə rəhbərlik edən görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin adı ilə üzvi surətdə bağlıdır. Ulu
öndərin 21 sentyabr 1993-cü ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasında respublika ziyalıları ilə görüşündəki tarixi
nitqi geniş mənada elmin, ziyalılığın və akademik qurumların xilas edilməsi ilə əlaqədar səsləndirilmiş tarixi
bəyanatdır: “Mənə sədalar gəlir ki, Elmlər Akademiyasını, institutları dağıtmaq istəyirlər, elm ocaqlarına biganə
münasibət var. Biz bunların hamısına son qoyacağıq. Hansı iqtisadiyyat olursa-olsun, elm inkişaf etməlidir.
Elmlər Akademiyası Azərbaycan xalqının tarixi nailiyyətidir. Akademiyanın fəaliyyətini tənqid də etmək olar.
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Ancaq ümumən götürdükdə, şübhəsiz ki, elmin inkişaf yoluna yüksək qiymət verməli, onu əldə saxlamalı, yüksək
qiymətləndirməliyik”.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin 4 yanvar 2003-cü il tarixli sərəncamı ilə ölkənin baş elmi
mərkəzinə Milli Elmlər Akademiyası statusu verilmiş, həmin yolla bu akademik qurumun fəaliyyətində ölkə və
dövlət maraqları üstündə köklənmiş yeni epoxa başlanmışdır.
Müstəqillik illərində, xüsusən, 2013-cü ildən akademik Akif Əlizadənin Milli Elmlər Akademiyasının
prezidenti seçilməsindən sonra akademiyada genişmiqyaslı islahatlara start verilmişdir.
Prezident İlham Əliyevin xüsusi sərəncamı ilə 2016-cı ildə Milli Elmlər Akademiyasında Yüksək
Texnologiyalar Parkının yaradılması və inkişaf etdirilməsi, Akademiyada magistratura təhsilinin təşkili,
Molekulyar Biologiya, Biofizika, Qafqazşünaslıq, Elm Tarixi elmi-tədqiqat institutlarının fəaliyyətə başlaması
Prezident İlham Əliyevin yeni elm siyasətinin uğurlu nəticələridir.
Hazırda Azərbaycan Respublikasında Heydər Əliyevin müstəqil dövlətçilik təlimi, azərbaycançılıq
ideologiyası dünyada dəyişən və inkişaf edən reallıqlarla, zənginləşən yeni proseslərlə birlikdə ölkəmizdə yaradıcı
şəkildə ardıcıl olaraq həyata keçirilir. Beləliklə, möhkəm bünövrələr, böyük sütunlar üzərində yeni və möhtəşəm
Azərbaycan qurulur. Ölkəmizin Prezidenti möhtərəm cənab İlham Əliyevin çoxcəhətli, məqsədyönlü və yorulmaz
fəaliyyəti, dövlətçilik işinə çoxaspektli düşünülmüş yanaşmaları, analitik təfəkkürü, müdrik siyasəti, dərin
düşüncəsi ilə müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin yeni epoxası formalaşır.
Artıq hər kəsə yaxşı məlumdur ki, milli mənafenin, dövlətçilik maraqlarının daim üstün tutulması Prezident
İlham Əliyev siyasətinin təməl prinsipidir. Dövlət başçısı İlham Əliyevin siyasətində ən müxtəlif mövqelərdən,
fərqli bucaqlardan ifadə olunan siyasi yanaşmaların hamısı Azərbaycançılıq fəlsəfəsində, Azərbaycanın hərtərəfli
inkişafı naminə aparılan qlobal işlərdə tamamlanır. Yeni tarixi mərhələdə də azərbaycançılıq bu böyük və müdrik
siyasətin nüvəsini təşkil edir.
Ölkəmizin rəhbəri İlham Əliyev XXI əsrdə müstəqil Azərbaycanın yeni siyasətini müəyyən edən, təzə
istiqamətlər açan, yol göstərən, bələdçilik funksiyasını həyata keçirən görkəmli dövlət xadimidir. Bacarıqlı dövlət
başçısında bu miqyasda yüksək siyasətçi məharətinin, qəti və aydın mövqeyinin olması müstəqil dövlətin
inkişafının və xalqın xoşbəxt həyatının böyük təminatıdır. Bu mənada yeni tarixi epoxada məhz İlham Əliyev
kimi böyük siyasətlə yüksək idarəçiliyi, qətiyyət və geniş elmi dünyagörüşü özündə cəmləşdirən görkəmli bir
dövlət xadiminin və böyük siyasətçinin Azərbaycana rəhbərlik etməsi ölkənin və xalqın tarixi şansıdır.
Azərbaycançılıq ideyaları müstəqil Azərbaycan dövlətinin siyasi-ideoloji istiqamətinin ana xətti, elm,
ədəbiyyat və incəsənət isə bu idealların əsas hərəkətverici qüvvəsidir. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan
Respublikasını qətiyyətlə və yaradıcılıqla irəli aparan qüdrətli dövlət xadimi kimi çoxcəhətli və yorulmaz
fəaliyyəti ilə ölkəmizin sabahına gur işıq salır.
Müstəqil Azərbaycan dövləti milli-mənəvi dəyərlərlə bəşəri idealların vəhdəti işığında daha böyük gələcəyə
doğru inamla yol gedir. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin böyük idealları ölkəmizin və
xalqımızın sabahına gur işıq salır.
Xalq qəzeti.-2019.-11 may.-№102.-S.7.
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Heydər Əliyev Azərbaycanda konstitusion dövlət quruculuğunun banisidir
Ziyafət ƏSGƏROV,
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Sədrinin birinci müavini, Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə
mübarizə komitəsinin sədri, YAP Siyasi Şurasının üzvü
Müstəqillik illərində demokratik cəmiyyət quruculuğu sahəsində böyük inkişaf yolu keçən Azərbaycan bu
gün bölgədə və dünyada xüsusi nüfuza malikdir. Aparılan mütərəqqi islahatlar nəticəsində ölkəmizdə demokratik
və hüquqi dövlət qurulub. Ölkədə tam ictimai-siyasi sabitlik və əmin-amanlıq bərqərar olunub, qanunun aliliyinə
əsaslanan sivil vətəndaş cəmiyyəti formalaşıb.
Bu, müasir dünya tarixinə parlaq və silinməz iz qoymuş böyük şəxsiyyət, qeyri-adi zəka, fitri istedad sahibi,
ümummilli lider Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasətinin nəticəsidir. Vətəni və xalqı qarşısında misilsiz
xidmətlərinə görədir ki, bu gün ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümü ölkəmizin hər
yerində və onun hüdudlarından kənarda da hər bir azərbaycanlının yüksək ehtiram və dərin məhəbbət hissi ilə
geniş qeyd olunur.
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi birinci dövrdən (1969-1982-ci illər) ulu öndər Heydər Əliyev milli ruhun və
azərbaycançılığın dirçəlişi istiqamətində zəruri addımlar atdı. Eyni zamanda haqq-ədalət prinsipinin cəmiyyət
həyatının aparıcı qüvvəsinə çevrilməsi istiqamətində müstəsna xidmətləri oldu. Heydər Əliyev dövlət idarəçiliyi
sahəsində və siyasi fəaliyyətində bu prinsipi daim uca tutdu, qanunçuluğa hamı tərəfindən dürüst əməl edilməsini
sağlam cəmiyyətin formalaşması üçün başlıca meyar kimi müəyyən etdi. Həmin dövrdə qarşıya qoyulmuş bu
məqsədlərə nail olmaq üçün Azərbaycanın iqtisadi potensialının artırılması vacib idi. Ölkənin ittifaq məkanında
birincilər sırasına çıxarılmasının əhəmiyyətini əvvəlcədən görən Heydər Əliyev Azərbaycanda irimiqyaslı
dəyişikliklərə start verdi, iqtisadi və sosial sahələrdə böyük sturuktur islahatları apardı. Bu, xalqın maddi rifah
halının keyfiyyətcə yaxşılaşmasında əsaslı şəkildə özünü göstərdi. Təhlilçilərin qeyd etdiyi kimi, Heydər Əliyev
əmin idi ki, iqtisadi cəhətdən azad olmayan millətin siyasi müstəqilliyindən söhbət gedə bilməz. Məhz ulu öndərin
səyi ilə SSRİ hökuməti Azərbaycanla əlaqədar hərtərəfli yüksəlişi və intensiv inkişafı nəzərdə tutan mühüm
qərarlar qəbul etdi. Və o dövrdə Azərbaycan xalqı üçün, sözün əsl mənasında, tarixi əhəmiyyət daşıyan bu mühüm
qərarlar 1969-1982-ci illər arasında və daha sonrakı perspektivdə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının əsas
istiqamətləri üzrə kompleks məsələlərin həlli üçün zəmin yaratdı.
Ümummilli lider Heydər Əliyev dövlət idarəçiliyinin bütün mərhələlərində qanunun aliliyinin və sosial
ədalətin bərqərar edilməsi üçün məqsədyönlü addımlar atıb. 1969-cu ildən bu sahədə təkcə Azərbaycanda deyil,
ümumən keçmiş ittifaqda haqsızlığa, hüquqazidd əməllərə qarşı, özünün qətiyyətli və barışmaz mövqeyi ilə böyük
hörmət və ehtiram qazanan Heydər Əliyev daim qeyd edirdi ki, hüquq mühafizə orqanlarında sağlam mənəviəxlaqi mühitin yaradılması çox vacibdir. Cinayətkarlığa, xüsusən rüşvətxorluğa, korrupsiyaya qarşı kəskin və
səmərəli mübarizə aparılması o dövrün ən səciyyəvi xüsusiyyətlərindən idi. Heydər Əliyev dövlətçilik
konsepsiyasında ədalət, qanunçuluq və hüquq qaydalarının təminatına böyük üstünlük verirdi. Ümummilli lider
vəzifə səlahiyyətləri ilə bağlı cinayətlərə, rüşvətxorluğa qarşı barışmaz münasibət nümayiş etdirirdi.
Ulu öndər dərin zəkası, xarizması, milli ideallara, adət-ənənələrə sıx bağlılığı, zəngin idarəçilik
keyfiyyətləri ilə həmin dövrdə "Qoy ədalət zəfər çalsın!” şüarını o zamanın ictimai postulatına çevirməyi bacardı.
Heydər Əliyev qanunçuluğun, hüquq qaydalarının möhkəmləndirilməsi üçün prinsipial addımlar atdı. Doğma
xalqının bəşəri hüquqlarının əzmkar və cəfakeş müdafiəçisi kimi çıxış edən ulu öndər milli ruh, iradə və
özünüdərk meyillərinin ictimai fikirdə möhkəmlənməsinə nail oldu. Sovet dövründə Heydər Əliyevin
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərdə respublikanın uğur və inkişafının geniş təhlilini verən cənab İlham Əliyev
bildirib ki, 1969-cu ildə Azərbaycan sovet məkanında ən geridə qalmış respublikalardan biri idi: "Bunu sosialiqtisadi göstəricilər də təsdiq edir. On üç il ərzində yorulmaz fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan sovet məkanında
ən qabaqcıl respublikalardan birinə çevrilmişdir. Əgər sovet dövründə - 1980-ci illərdə iki donor respublika var
idisə, onlardan biri Azərbaycan idi. Azərbaycan ümumittifaq xəzinəsinə daha çox vəsait verirdi, nəinki alırdı.
Məhz o illərdə Azərbaycanda sənayenin inkişafı böyük templərlə təmin olunurdu. Yüngül sənayedə, ağır
sənayedə, neft sənayesində böyük işlər görülmüşdür. O vaxt yaradılmış infrastruktur bu gün müstəqil
Azərbaycanın inkişafına xidmət göstərir. Kənd təsərrüfatına böyük diqqət göstərilirdi. Azərbaycan böyük tikinti
meydançasına çevrilmişdi. Yəni 1982-ci ilin sosial-iqtisadi göstəricilərinə nəzər salsaq görərik ki, doğrudan da
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 13 il ərzində böyük işlər görülmüşdür və Azərbaycan, qeyd etdiyim kimi, qabaqcıl
yerlərdə idi”.
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1982-1987-cil illərdə Heydər Əliyevin Sovet İttifaqı kimi super gücə malik dövlətin rəhbərliyində Siyasi
Büronun üzvü, Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini kimi yüksək vəzifə və mövqe tutması qürurverici hadisə
idi. Heydər Əliyevin qətiyyəti, prinsipiallığı, şəxsi keyfiyyətləri yüksək qiymətləndirilirdi. Araşdırma və təhlillər
göstərir ki, Heydər Əliyevin siyasi elitanın zirvəsinə yüksəlməsi Azərbaycan üçün xüsusilə böyük əhəmiyyət kəsb
edirdi. Heydər Əliyev artan nüfuzundan və yüksək vəzifənin açdığı imkanlardan istifadə edərək ittifaq
büdcəsindən Azərbaycana daha çox vəsait ayrılmasına, bir sıra layihələrin respublikamıza yönəldirilməsinə nail
olurdu.
Lakin 1987-ci ildə heç bir əsas olmadan Heydər Əliyevin istefaya göndərilməsi ona qarşı edilən ədalətsizlik
idi.
1985-ci ildən Sovet İttifaqında vəziyyətin pisləşməyə doğru getməsi, qəbul edilən qərarların dövlətin
zəifləməsinə yol açması, milli münasibətlərin getdikcə pozulması prosesi gedirdi. Heydər Əliyev isə prinsipial
mövqeyi ilə seçilir, bu mənfi hallara qarşı qəti münasibətini bildirirdi. Yaranmış vəziyyətdən istifadə edən
ermənilər Azərbaycana qarşı yeni ərazi iddiaları irəli sürməyə başladılar. Azərbaycanın əzəli torpağı Dağlıq
Qarabağın başı üstünü qara buludlar aldı. Azadlıq hərəkatı dalğasında hakimiyyətə gələn AXC-Müsavat
cütlüyünün səriştəsizliyi ölkəni xaos və anarxiyaya sürükləyirdi. Cəbhədəki uğursuzluqlar, daxildəki siyasi və
hərbi qarşıdurmalar Azərbaycanı vətəndaş müharibəsi ilə üz-üzə qoymuşdu. Yenicə müstəqillik qazanan
Azərbaycan süquta uğramaq təhlükəsi içində çapalayırdı. Düşmən qüvvələrin təhriki ilə şimal və cənub
bölgələrində baş qaldıran separatçı meyillər ölkəni parçalamaq hədəfi güdürdü. Gəncə hadisələri, Əlikram
Hümbətov və Surət Hüseynovun silahlı dəstələri vəziyyəti daha da gərginləşdirirdi.
Azərbaycanın bu ağır günlərində xalq və artıq öz bacarıqsızlığını anlayan AXC-Müsavat iqtidarı da ulu
öndəri Bakıya dəvət edir və xilas yolunu yalnız onun siyasi hakimiyyətə qayıdışında görürdülər.
Xalqın təkidli dəvətini qəbul edən, harayına səs verən, çağırışını eşidən ulu öndər 1993-cü il iyun ayının 9da Bakıya gəldi. Qarşıdurmanı aradan qaldırmaq üçün Gəncədə oldu. Oradan qayıdan ulu öndər yaranmış
vəziyyətdən çıxış yolları barədə geniş məruzə etdi, məsləhət və tövsiyələrini verdi. 1993-cü il iyunun 15-də Milli
Məclis Heydər Əliyevi yekdil səslə Ali Sovetin Sədri seçdi. Və həmin gün ümummilli lider Milli Məclisdəki geniş
və əhatəli nitqində Azərbaycanın demokratik dövlət quruculuğunun gələcək inkişafının prioritet istiqamətlərini
müəyyən etdi: "Biz Azərbaycanda demokratik, müstəqil respublika quraraq, sivilizasiyalı cəmiyyət uğrunda
mübarizə apararaq, ümumi, dünyəvi, bəşəri dəyərlərin hamısından istifadə etməliyik. Biz çalışmalıyıq ki,
Azərbaycan uzun illərdən, əsrlərdən sonra, ilk dəfə müstəqilliyini qazandıqdan sonra bütün dünyaya öz tarixi
nailiyyətlərini, öz milli ənənələrini nümayiş etdirə bilsin. Güman edirəm ki, Azərbaycan xalqının bu barədə həm
tarixi, həm müasir potensialı olduqca böyükdür. Bunların hamısından səmərəli istifadə olunarsa, Azərbaycan tam
demokratik, hüquqi, ümumbəşəri dəyərlərin əsasında qurulan bir cəmiyyət olacaq”.
Azərbaycan ictimai fikrində xalqının və Vətəninin xilaskarı mücəssəməsinə çevrilən ulu öndər Heydər
Əliyev çox az müddətdə vətəndaş sülhünə və həmrəyliyinə, yenicə müstəqillik əldə edən ölkənin başı üstünü alan
bütün digər təhlükələrin qarşısının alınmasına nail oldu. Ümummilli liderin milli inkişaf konsepsiyası
Azərbaycanda dövlət quruculuğu prosesinin uğurla aparılması üçün aydın üfüqlər açdı. Bu konsepsiya spesifikliyi
və unikallığı ilə fərqlənməklə Azərbaycan xalqının gələcək yaşam fəlsəfəsini, milli inkişaf prioritetlərini
müəyyənləşdirir, demokratik dəyərləri özündə ehtiva edirdi. Beləliklə, insan hüquq və azadlıqlarının daha etibarlı
qorunmasına xidmət edən islahatlar, habelə demokratikləşmə prosesinin sürətlənməsi fikri cəmiyyətdə getdikcə
daha möhkəm əsaslarla intişar tapmağa başladı. Azərbaycanın inkişaf və uğur səmtini görən, duyan xalq bu yolun
alternativsizliyinə qəti əmin oldu. Heydər Əliyevin qətiyyəti sayəsində siyasi anarxiya və eksperimentlərə son
qoyuldu. Ölkədə cinayətkarlığın, özbaşınalığın qarşısı tam alındı, bütün qanunsuz silahlı dəstələr ləğv edildi.
Azərbaycan dövlətçiliyinin mövcudluğuna böyük təhlükə olan 1994-cü il oktyabr və 1995-ci il mart dövlət
çevrilişi cəhdlərinin qarşısı alındı. Bu bir daha təsdiq etdi ki, müstəqillik və Azərbaycanın suveren dövlət kimi
mövcud olması tarixi zərurətdən irəli gələn hadisə idisə, Azərbaycanın müstəqilliyi, əbədiliyi və dönməzliyi
ümummilli liderin adı və fəaliyyəti ilə bağlı olan müasir tariximizin inkaredilməz, pozulmaz səhifəsidir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanın əlverişli coğrafi-strateji mövqeyinin üstünlüklərindən və
ölkənin təbii sərvətlərindən milli mənafeyə uyğun şəkildə istifadə etmək yolunu seçdi. Bu məqsədlə irimiqyaslı
beynəlxalq iqtisadi sazişlər işlənib hazırlandı. Heydər Əliyevin apardığı uğurlu daxili və xarici siyasət nəticəsində
ölkəmizə artan inam və maraq müstəsna əhəmiyyət qazandı.
Heydər Əliyev tərəfindən işlənib hazırlanan və ölkənin iqtisadi inkişaf konsepsiyasını təşkil edən neft
strategiyası uğurla həyata keçirildi. 1994-cü il sentyabr ayının 20-də "Əsrin müqaviləsi” adlandırılan ilk neft
müqaviləsi imzalandı. "Əsrin müqaviləsi” çərçivəsində reallaşan Bakı- Tbilisi- Ceyhan əsas ixrac boru kəməri ilə
bu gün Azərbaycan nefti dünya bazarına çıxarılır. "Əsrin müqaviləsi” kimi bir sazişin imzalanması nəticəsində
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Azərbaycan ilk dəfə olaraq öz sərvətlərinin sahibi kimi çıxış etdi. Dünyanın ən aparıcı dövlətlərinin ən qabaqcıl
şirkətlərinin bu kontraktda iştirakı isə ölkəmizin regionda və dünyada nüfuzunu, əhəmiyyətini artırdı. Bunun
uğurlu davamı Azərbaycanın iri regional layihələrlə Avropanın və bütövlükdə dünya enerji təhlükəsizliyi
sisteminə qoşulması oldu.
Dövlət quruculuğu nəzəriyyəsini və praktikasını mükəmməl bilən Heydər Əliyev ədalətli idarəçilik sistemi
yaratmadan cəmiyyətin dövlətə etimad və inamının formalaşdırılmasını qeyri-mümkün hesab edirdi. Bunun üçün
ilk növbədə məhkəmə-hüquq sistemində dövrün tələblərinə cavab verən mütərəqqi islahatların aparılmasına nail
oldu. Yüksək humanizm, şəxsiyyətə inam və hörmət, insanpərvərlik prinsiplərinə böyük önəm verən ulu öndər
Avratlantik məkana inteqrasiya yolunda qətiyyətli addımlar atdı. 1993-cü ildə ölüm cəzasının tətbiqi üzərində
moratoriumun qoyulması, 1998-ci ildə Şərqdə ilk dəfə olaraq bu cəzanın ləğv edilməsi və Avropa Şurasına üzvlük
istiqamətində ardıcıl tədbirlərin həyata keçirilməsi onun humanistliyinin təzahürü idi. Ulu öndərin 1994-cü ildə
imzaladığı cinayətkarlıqla mübarizəyə yönəlmiş tarixi fərmanı qanunçuluğun və hüquq qaydalarının
möhkəmləndirilməsində əsaslı dönüş yaratdı.
1995-ci il noyabrın 12-də Azərbaycan xalqı ümumxalq səsverməsi ilə - referendum yolu ilə ölkənin
müstəqilliyi dövründə ilk Konstitusiyasını qəbul etdi. Bu Azərbaycan dövlətinin və xalqının tarixində müstəsna
əhəmiyyətə malik bir hadisə idi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin müəllifi olduğu yeni Konstitusiya çoxəsrlik
dövlətçilik ənənələrimizə və qabaqcıl dünya təcrübəsinə əsaslanmaqla yanaşı, milli və ümumbəşəri dəyərləri də
özündə əks etdirirdi. Əsas Qanun Azərbaycanda demokratik, hüquqi dövlət quruculuğuna, ictimai-siyasi, iqtisadi
və mədəni həyatın inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərdi. Heydər Əliyev demokratik, hüquqi dövlətin
Azərbaycan modelini ilk milli Konstitusiyanı yaratmaqla gerçəkləşdirdi. Konstitusiyanın qəbul edilməsi sadəcə
yeni ictimai sistemin hüquqi tanınmasını təsdiq edən fakt deyil, həm də ölkəmizin inkişafının yeni mərhələyə
qədəm qoymasının göstəricisi idi. Bu mərhələ siyasi sistemin mərkəzində insanın, onun hüquq və azadlıqlarının,
demokratik və hüquqi dövlət ideallarının durması ilə səciyyələnir. İnsanın, onun hüquqlarının və azadlıqlarının
ali dəyər kimi qəbul olunması ölkə konstitusiyasının əsas qayəsini təşkil edir.
Əsas Qanunun preambulasında Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini, suverenliyini və ərazi bütövlüyünü
qorumaq, Konstitusiya çərçivəsində demokratik quruluşa təminat vermək, vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar
edilməsinə nail olmaq, xalqın iradəsinin ifadəsi kimi qanunların aliliyini təmin edən hüquqi, dünyəvi dövlət
qurmaq, ədalətli iqtisadi və sosial qaydalara uyğun olaraq hamının layiqli həyat səviyyəsini təmin etmək,
ümumbəşəri qaydalara sadiq qalıb bütün dünya xalqları ilə dostluq, sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşamaq və
bu məqsədlə qarşılıqlı münasibətlər qurmaq Azərbaycan xalqının istəkləri sırasında bəyan edilir. Konstitusiya
Azərbaycan Respublikasında ən yüksək və birbaşa hüquqi qüvvəyə malik sənəddir və dövlətin qanunvericilik
sisteminin əsasını təşkil edir. Bu ali sənəddə müasir sivil cəmiyyətlərin inkişaf istiqamətlərini müəyyən edən
mütərəqqi ideya və dəyərlər geniş şəkildə əksini tapıb. Əsas qanun Azərbaycanın konstitusiya quruluşunun vacib
əsası kimi xalq hakimiyyətini bəyan edir, ölkədə dövlət hakimiyyətinin yeganə mənbəyi kimi Azərbaycan xalqını
elan edir, sərbəst və müstəqil öz müqəddəratını və idarəetmə formasını müəyyən etməyi Azərbaycan xalqının
suveren hüququ kimi təsbit edir.
Konstitusiyada nəzərdə tutulur ki, Azərbaycan xalqı öz suveren hüququnu bilavasitə ümumxalq səsverməsi
- referendum və ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında sərbəst, gizli və şəxsi səsvermə yolu ilə seçilmiş
nümayəndələri vasitəsilə həyata keçirir. Konstitusiya Azərbaycan dövlətini demokratik, dünyəvi, hüquqi, unitar
respublika elan edir, insan və vətəndaş hüquqlarının, azadlıqlarının təmin olunmasını dövlətin ali məqsədi kimi
təsbit edir. Dövlət hakimiyyətinin təşkilinin hakimiyyətlərin bölünməsi prinsipinə əsasən aparılması hüquqi
dövlətin təməl prinsiplərindəndir. Konstitusiyaya əsasən, qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti qarşılıqlı
fəaliyyət göstərir və öz səlahiyyətləri çərçivəsində müstəqildirlər. Azərbaycan Respublikasında sağlam siyasi
mühitin formalaşmasına imkan verən, vətəndaşların cəmiyyətin siyasi həyatında və dövlətin idarə olunmasında
iştirakını nəzərdə tutan siyasi plüralizm kimi mühüm prinsip də Konstitusiyada öz əksini tapır.
Qeyd edək ki, ilk dəfə 2002-ci ildə Azərbaycanda konstitusion dəyişikliklərə yaranan ehtiyac məhz bütün
sahələrdə qabarıq nəzərə çarpan sürətli inkişafdan irəli gəlirdi. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin "Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında dəyişikliklər edilməsi məqsədilə ümumxalq səsverməsi
keçirilməsi haqqında” 22 iyun 2002-ci il tarixli fərmanına əsasən, 2002-ci il avqustun 24-də keçirilən
referendumun nəticəsi kimi Konstitusiyaya obyektiv reallıqdan irəli gələn bir sıra mütərəqqi dəyişikliklər edildi.
Bu əlavə və dəyişikliklər Konstitusiyanın qəbulundan sonrakı dövrdə demokratiyanın sürətli inkişafından irəli
gəlməklə, ölkənin insan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyasına
qoşulmasından, məhkəmə islahatlarının həyata keçirilməsindən irəli gələn öhdəliklərə əməl edilməsinə Milli
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Məclisin fəaliyyətinin, seçki sisteminin təkmilləşdirilməsinə, insan hüquq və azadlıqlarının daha səmərəli
müdafiəsinə xidmət edirdi.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin dövlət başçısı imicini şərtləndirən ən başlıca amillərdən biri də
bağışlamağı bacaran, böyük qəlbə malik, humanist və nəcib şəxsiyyət olması idi. Ulu öndər respublika
rəhbərliyinə qayıtdıqdan çox az sonra əfvetmə institutunu bərpa etməklə, vətəndaşların dövlətə, onun rəhbərinə
güvənini, ümid və etimadını artırdı. 1993-2003-cü illərdə 32 əfv, 8 amnistiya aktı imzalamaqla cəzanın adekvatlığı
və humanistliyi məsələlərinə xüsusi diqqətlə yanaşdığını sübuta yetirdi. Bu məqsədlə eyni zamanda məhkəməhüquq sistemində işlək və çevik mexanizmlərin tədbiqini, habelə ədalət mühakiməsinin səmərəliliyini təmin etdi.
Ölkəmizdə insan haqlarının müdafiəsinə dair mühüm normativ aktlar qəbul olundu. İnsan hüquqları üzrə
müvəkkil (Ombudsman) institutu yaradıldı. Hüquqi dövlət quruculuğu prosesi çərçivəsində ədliyyə orqanlarında
əsaslı islahatlar aparıldı. İlk növbədə, penitensiar müəssisələrin Ədliyyə Nazirliyinin tabeliyinə verilməsi işi başa
çatdırıldı. Bu addımın atılmasında məqsəd məhkəmə qərarlarının icrası sistemini təkmilləşdirmək, cəza-tərbiyə
işini daha da humanistləşdirmək, ən əsası isə insan hüquqlarının, azadlıqlarının gözlənilməsini təmin etmək idi.
Azərbaycanda köklü məhkəmə-hüquq islahatlarının aparılmasının zəruriliyini nəzərə alan ümummilli
liderin təşəbbüsü ilə 1997-ci ildə zəngin demokratik ənənələri olan ölkələrin təcrübəsinə əsaslanan "Məhkəmələr
və hakimlər haqqında” yeni qanun qəbul olundu və məhkəmə islahatlarına dair proqram xarakterli fərman
imzalandı. Ümummilli liderin rəhbərliyi ilə aparılan məhkəmə-hüquq islahatı nəticəsində keçmiş sovet məhkəmə
sistemi ləğv edilərək 2000-ci ildən yeni, insan haqlarının müdafiəsinə daha etibarlı təminat verən üçpilləli
müstəqil məhkəmə sistemi fəaliyyətə başladı.
Heydər Əliyevin xarici ölkələrə səfərləri, beynəlxalq təşkilatlardakı çıxışları, yaxud ölkəmizə gələn dövlət
rəhbərləri, rəsmi şəxslərlə görüşləri müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin ən yaxşı təqdimatı idi. Ulu öndər
Azərbaycan həqiqətlərini, ölkəmizin Ermənistan tərəfindən işğala məruz qaldığını, bir milyondan çox qaçqın və
məcburi köçkünün problemləri ilə üzləşdiyi, lakin bunlara baxmayaraq, demokratik prinsiplərə və hüquqi dövlət
quruculuğuna sadiq qaldığını, bölgəmizdə və dünyada sülhə və təhlükəsizliyə töhfə verdiyini dəfələrlə şərh
etməkdən yorulmurdu.
Heydər Əliyevin "İqtisadiyyatı qüdrətli olan dövlət hər şeyə qadirdir” fikri bir daha təsdiq edir ki,
ümummilli lider ölkə iqtisadiyyatının inkişafına dövlət quruculuğunun mühüm tərkib hissəsi kimi böyük önəm
verirdi. Bu strategiya çərçivəsində həyata keçirilən islahatlar dövlətin iqtisadi və sosial dayaqlarının
möhkəmləndirilməsində əsaslı rol oynadı. Ulu öndərin rəhbərliyi altında reallaşdırılan siyasi, sosial, iqtisadi
islahatlar nəticəsində Azərbaycan dövlətçiliyin əsası və möhkəm təməllər üzərində qurulan baza sonrakı illərdə
müstəqil Azərbaycanın daha da qüdrətlənməsini və tərəqqisini təmin etdi.
Heydər Əliyevin strategiyasını uğurla reallaşdıran ulu öndərin layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev
2003-cü ilin oktyabrından xarakterindəki qətiyyəti və xarizması, praqmatik və müdrik siyasəti ilə ölkəni irəli
aparır. Ötən on altı il ərzində elə bir sahə olmamışdır ki, orada islahatlar aparılmasın və davamlı inkişaf müşahidə
edilməsin. Bu gün iqtisadi sahədə rəqabətqabiliyyətliliyinə görə Azərbaycan Davos Dünya İqtisadi Forumunun,
Dünya Bankının hesabatlarında ön sıralarda yer alır və islahatçı dövlət kimi tanınır. Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə Azərbaycanda nəhəng transmilli energetika və nəqliyyat layihələri həyata keçirilir. 2006-cı ildə
Xəzər və Aralıq dənizlərini birləşdirən Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft kəməri, 2007-ci ildə Bakı-TbilisiƏrzurum qaz kəməri istifadəyə verilib. 2014-cü il sentyabrın 20-də Avropanın enerji təhlükəsizliyinin, həmçinin
Azərbaycanın perspektiv inkişafının və iqtisadi maraqlarının təmin edilməsində böyük rol oynayacaq "Cənub qaz
dəhlizi”nin təməli qoyulub. 2018-ci ilin iyul ayında isə həmin dəhlizin tərkib hissəsi olan TANAP boru kəmərinin
rəsmi açılış mərasimi keçirilib. 1994-cü il sentyabrın 20-də Bakıda imzalanan "Xəzər dənizində yerləşən "Azəri”,
"Çıraq” və "Günəşli” yataqlarının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü
haqqında” Sazişin ("Əsrin müqaviləsi”) müddəti 2017-ci il sentyabrın 14-də 2050-ci ilə qədər uzadılıb. Yeni
şərtlərə görə, SOCAR-ın payının 11 faizdən 25 faizə qaldırılması, mənfəət neftinin 75 faizinin Azərbaycana
verilməsi nəzərdə tutulub. Bundan əlavə, 8 il ərzində xarici investorlar tərəfindən ölkəyə bərabər hissələrlə bonus
kimi 3,6 milyard dollar ödəniləcəyi qərara alınıb. Müqavilənin müddətinin uzadılması Azərbaycanda uzun illər
bundan sonra da neftin hasilat səviyyəsinin sabit qalmasına, neft sektoruna xarici investisiya qoyuluşunun təmin
olunmasına imkan yaradıb.
Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Avropa və Asiyanı birləşdirən Şərq-Qərb və Şimal-Cənub
beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılması istiqamətində də böyük işlər görülüb. Təməli 2007-ci ildə qoyulan
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun 2017-ci il oktyabrın 30-da Bakıda rəsmi açılışı olub. Azərbaycanın Rusiya
Federasiyası, İran, Gürcüstanla sərhədinə qədər yeni magistral avtomobil yolları tikilib. 2018-ci il sentyabrın 18də İran İslam Respublikası ilə yeni Ələt-Astara dövlət sərhədi magistral avtomobil yolunun istifadəyə verilməsi
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ilə Azərbaycan "Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi” layihəsinin reallaşması üçün bütün işlər başa çatdırılıb.
Azərbaycan siyasi, iqtisadi və strateji baxımdan böyük əhəmiyyətə malik həmin beynəlxalq nəqliyyat
dəhlizlərində fəal iştirak etməklə Avrasiyada mühüm tranzit və logistika mərkəzlərindən birinə çevrilib. Xəzər
dənizində ən böyük beynəlxalq dəniz limanı - Ələt Dəniz Ticarət Limanının fəaliyyətə başlaması da
respublikamızın mühüm tranzit və logistika mərkəzi kimi tanınmasında mühüm rol oynayır. Eyni zamanda, İlham
Əliyevin prezidentliyi dövründə Azərbaycan dünyada sayı məhdud olan kosmik ölkələr sırasına qoşulub. 2013cu il fevralın 8-də Azərbaycanın ilk telekommunikasiya peyki "Azerspace-1”, 2014-cü ildə ikinci - Yer səthini
müşahidə edən "Azer-sky” peyki, 2018-ci ilin sentyabrında isə daha bir telekommunikasiya peyki "Azerspace-2”
orbitə çıxarılıb.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusunun döyüş qabiliyyətinin artırılması, silahlı
qüvvələrin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi sahəsində ötən illər ərzində məqsədyönlü, davamlı
tədbirlər həyata keçirilib. Beynəlxalq reytinqlərə görə, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri hazırda dünyada ən güclü
50 ordu sırasında yer tutur. Bu gün Azərbaycan Ordusu regionun güclü müasir silahlı qüvvəsidir və işğal olunmuş
torpaqlarımızı hər an azad etməyə hazırdır. Azərbaycanın hərbi gücünü və qüdrətini Silahlı Qüvvələrimizin 100
illiyi münasibətilə 2018-ci ilin iyun ayında keçirilən hərbi parad əyani formada nümayiş etdirdi.
Praqmatik liderlik keyfiyyətlərinə malik dövlət başçısı cənab İlham Əliyev ölkəmizi müasir və qüdrətli
dövlətə çevirmək məqsədini sadəcə bəyanatlarla ifadə etməyib, qarşıya qoyduğu vəzifələrin yüksək səviyyədə
həyata keçirilməsi üçün konkret icra mexanizmləri müəyyənləşdirib. "Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf
Konsepsiyası və "Milli İqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsi” kimi konseptual əhəmiyyətli
sənədlər qəbul edilib. Bütün bunlarla yanaşı, regionların sosial-iqtisadi inkişafına, biznes mühitinin
liberallaşdırılmasına istiqamətlənən dövlət siyasətinin uğurla davam etdirilməsi istər ümumi daxili məhsulun,
istərsə də ölkənin valyuta ehtiyatlarının artımına əlverişli şərait yaradıb.
Azərbaycanda sosial-iqtisadi inkişafa paralel şəkildə hüquqi və siyasi islahatlar da Prezident İlham Əliyev
tərəfindən uğurla aparılır. Dövlət başçısının insan haqlarının etibarlı qorunması, hüquqi xidmətin
yaxşılaşdırılması, ədalət mühakiməsinin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə imzaladığı çoxsaylı fərman və
sərəncamların, verdiyi tapşırıqların icrası üzrə görülmüş tədbirlərin sayəsində Azərbaycan hüquq sistemi öz
inkişafının keyfiyyətcə yeni, daha yüksək mərhələsinə qədəm qoyub. Azərbaycan Respublikası 2006-cı ilin may
ayında BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasına üzv seçilib. Bu, Azərbaycan dövlətinin insan hüquq və azadlıqları
sahəsində apardığı ardıcıl işin beynəlxalq əhəmiyyət kəsb etdiyini və imicinin artdığını göstərir. Dövlət başçısı
İlham Əliyev "Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə Milli fəaliyyət planının təsdiq
edilməsi haqqında” 28 dekabr 2006-cı il tarixdə imzaladığı sərəncamda Azərbaycanın müasir inkişaf dövrünün
hüququ dövlət quruculuğu və insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində səylərinin gücləndirilməsi dövlət siyasətinin
əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyən edilib. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə cəmiyyət həyatının bütün
sahələrində əldə edilən uğurlar - sosial-iqtisadi islahatların dərinləşməsi, demokratikləşmə prosesinin
sürətlənməsi, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının, qeyri-dövlət təşkilatlarının dövlət dəstəyi ilə əhatə olunması,
Avratlantik məkana inteqrasiya prosesinin yüksək dinamizmlə davam etdirilməsi və digər pozitiv yeniliklər
Azərbaycan Konstitusiyasında yenidən bir sıra əlavə və dəyişikliklərin edilməsini tələb edirdi. 2009-cu il martın
18-də Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərə münasibəti öyrənən ümumxalq səsverməsi insan hüquqlarının
qorunmasında əlavə imkanlar açan islahatları dəstəklədiyini bir daha təsdiqlədi.
Respublikamızda sosial-iqtisadi inkişafa paralel şəkildə hüquqi və siyasi islahatların da genişləndirilməsinə
təminat yaradan bu konstitusiya islahatı həm də xalqın hakimiyyətə olan inamının bariz təzahürüdür.
2016-cı il sentyabrın 26-da baş tutan referendumla Konstitusiyaya edilmiş əlavə və dəyişikliklərin
məğzində insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi, insanların şərəf və ləyaqətinin qorunması, ayrı-ayrı orqanlarda
vətəndaşların müraciətlərinə baxılması, onların təhlükəsizliyinin təmin olunması və s. dururdu. Bundan əlavə,
konstitusiyaya edilmiş yeni normalarla idarəetmə institutlarında yeni keyfiyyət dəyişikliklərinin yaradılması
məqsədi daşıyırdı.
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin yürütdüyü siyasətin məqsədyönlülüyü, ardıcıllığı, obyektiv
gerçəkliyə adekvatlığı, bu siyasətin ölkənin milli mənafelərini əks etdirməsi respublikanın hər bir vətəndaşında
gələcəyə böyük inam və əminlik yaradır. Xalq Azərbaycanı firavan və xoş gələcəyə aparan dövlət başçısının
siyasətini birmənalı şəkildə dəstəkləyir.
Azərbaycan.-2019.- 11 may.- № 102.-S.5.
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HEYDƏR ƏLİYEV - fədakarlıq və qətiyyət nümunəsi
Oqtay ƏSƏDOV,
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Bu günlərdə xalqımız onun ən ümdə istək və arzularını gerçəkliyə çevirmiş öz Böyük oğlu - Heydər
Əliyevin 96-cı doğum gününü və siyasi fəaliyyətə başlamasının yarım əsrlik yubileyini böyük coşqu ilə qeyd edir.
Bütün şüurlu həyatını Vətəninə, canından artıq sevdiyi millətinə həsr etmiş ulu öndər xalqının bu tükənməz
sevgisini özünün cahanşümul əməlləri ilə qazanaraq, hələ sağlığında ikən canlı əfsanəyə çevrilmişdir. Bu nadir
düha milli dəyərlər zəminində çağdaş dövlətçilik sistemimizin əsaslarını yaradaraq, müstəqilliyimizi dönməz və
əbədi etmişdir. Belə bir fövqəladə missiyanı müvəffəqiyyətlə həyata keçirmiş tarixi şəxsiyyət kimi Heydər Əliyev
xalqının siyasi və dövlətçilik şüurunda ümummilli lider zirvəsini fəth etmiş qüdrətli dövlət xadimidir.
Dünya azərbaycanlılarının və bütün türk dünyasının fəxri olan Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin hər bir
anı xalqının, Vətəninin taleyi ilə bağlı olmuşdur. O, respublikaya ilk dəfə rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci illərdə,
sonralar keçmiş Sovetlər birliyinin ali rəhbərliyində təmsil olunduğu dövrdə də Azərbaycanın tərəqqisi üçün
səylərini əsirgəməmiş, lazım gəldikdə xalqının gələcək taleyi, milli mənliyi ilə bağlı məsələlərdə qətiyyət
göstərərək prinsipial vətənpərvərlik mövqeyi sərgiləmişdir.
Ulu öndərin Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə hər iki gəlişi millətimiz, ölkəmiz üçün çox mürəkkəb
dövrlərə təsadüf etmişdir. Müdrik siyasətçi kimi Heydər Əliyev hər dəfə xalqının ona bəslədiyi ümidləri
doğruldaraq, qarşıya çıxan, çətin görünən problemləri müvəffəqiyyətlə həll etmiş, əsl fədakarlıq və qətiyyət
nümunəsi göstərmişdir.
Heydər Əliyevin 34 illik siyasi hakimiyyət dövrü milli dövlətçilik tariximizin ən parlaq səhifəsini, ölkənin
tərəqqisi, xalqın təbii haqqına sahib çıxması kimi şanlı bir mərhələni əhatə edir. Onun 1969-cu ildə respublikanın
rəhbəri seçilməsi ilə əsası qoyulan və mahiyyətcə gələcəyə köklənmiş inkişaf strategiyasının əsas məğzini
iqtisadiyyatın tezliklə dirçəldilməsi, Azərbaycanın təbii ehtiyatlarından, iqtisadi, elmi və mədəni potensialından
xalqın bəhrələnməsi üçün ən əlverişli şəraitin yaradılması təşkil edirdi.
Yeni düşüncəli rəhbər qısa müddətdə respublikada idarəçilik sistemini xeyli möhkəmləndirdi. Tezliklə
respublikanın dinamik inkişafı üçün kompleks proqramların işlənib hazırlanmasına başlandı. Ulu öndər böyük
uzaqgörənliklə bütün dövlət hakimiyyəti orqanlarının, parlamentin işini xalqın iqtisadi, sosial-mədəni tərəqqisi və
milli oyanışı siyasətinin reallaşmasına yönəltdi. Partiya lideri olmaqla yanaşı, o, dəfələrlə SSRİ və Azərbaycan
SSR ali sovetlərinin deputatı olmuşdu. Onun təşəbbüsü ilə SSRİ rəhbərliyi Azərbaycanın iqtisadi inkişafı üçün
olduqca böyük əhəmiyyətə malik bir neçə mühüm qərar qəbul etmişdi. Bu qərarların hər biri Azərbaycanın xalq
təsərrüfatının inkişafına ittifaq fondundan külli miqdarda vəsait ayrılmasına əsas vermişdi.
1970-ci illərdə və 1980-ci illərin əvvəllərində Heydər Əliyevin titanik fəaliyyəti nəticəsində
respublikamızda iqtisadi infrastruktur köklü surətdə dəyişdi. Azərbaycanın aqrar yönümlü respublikadan sənaye
yönümlü respublikaya çevrilməsi üçün zəmin hazırlandı. İqtisadiyyatda böyük bir canlanma baş verdi. Yüzlərlə
zavod və fabrik inşa edildi. Neft və neft avadanlıqları, polad borular, əlvan metallar, sintetik kauçuk, elektrik
mühərrikləri, tikinti materialları, məişət kondisionerləri, avtomobil hissələri, mineral gübrələr, çini-saxsı qablar,
xalça və xalçaçılıq məmulatı istehsalı üzrə Azərbaycan keçmiş SSRİ-də ön sıraya çıxdı. Bu dövrdə 213 yeni iri
sənaye müəssisəsi istismara verildi. Azərbaycanda istehsal olunan 350 adda məhsul dünyanın 65 ölkəsinə ixrac
olunurdu.
Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti, müdrik və səriştəli rəhbərliyi nəticəsində Azərbaycan o zaman bütün
Sovet İttifaqında qabaqcıl pambıqçılıq və üzümçülük diyarına çevrildi. Yeni maddi-texniki bazaya və sənaye
xarakterli texnologiyalara əsaslanaraq kənd təsərrüfatının tərəvəzçilik, çayçılıq, tütünçülük, meyvəçilik, quşçuluq
və digər sahələri dinamik inkişaf etdi, bağçılıq-bostançılıq sahələrində də güclü artıma nail olundu.
Məhz bu illərdə Azərbaycanın iqtisadi sahədə əldə etdiyi nailiyyətlər gələcəkdə siyasi müstəqilliyə aparan
yolda mühüm rol oynadı. Prezident İlham Əliyev milli tariximizin bu dövrünü belə xarakterizə edir: "1969-cu ildə
Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən etibarən respublikamızın həyatında geniş vüsət alan ictimai-siyasi
proseslər və iqtisadi islahatlar müsbətə doğru radikal dəyişikliklərə təkan vermişdi... O illərdə Heydər Əliyev
idarəetmə fəlsəfəsinin başlıca ideya istiqamətini milli özünüdərkin güclənməsinə imkan verən sürətli inkişaf
strategiyası təşkil etmişdir”.
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1970-1982-ci illərdə Azərbaycan 12 dəfə müxtəlif ümumittifaq yarışlarının qalibi oldu, keçici Qırmızı
bayraqlara layiq görüldü. 1970-ci ildə Oktyabr İnqilabı, 1972-ci ildə Xalqlar Dostluğu, 1980-ci ildə Lenin
ordenləri ilə təltif edildi.
Heydər Əliyevin ilk hakimiyyəti dövründə yüksək ixtisaslı kadr hazırlığına böyük əhəmiyyət verilirdi, bu
sahəyə olan ehtiyacı ödəmək üçün Azərbaycanın daxilində hazırlanan ali təhsilli mütəxəssislərlə yanaşı, Moskva
və Leninqradın, eləcə də keçmiş SSRİ-nin digər şəhərlərinin 170 aparıcı elm və təhsil ocaqlarına 3500
azərbaycanlı oğlan və qız göndərildi. Milli hərbi kadrlar hazırlanmasına böyük qayğı göstərildi. 1971-ci ildə
respublika orta hərbi internat məktəbi təşkil edildi. Ulu öndər Azərbaycanın nə vaxtsa müstəqillik əldə edəcəyini
öncədən görərək bunun üçün iqtisadi-siyasi, intellektual baza formalaşdırırdı.
Ulu öndər mahir siyasətçi kimi Azərbaycanın maraqları naminə bütün imkanlardan bacarıqla istifadə edirdi.
Məhz onun möhkəm iradəsi sayəsində 1977-ci ildə SSRİ-nin yeni Konstitusiyası hazırlanarkən bədxahlarımızın
Dağlıq Qarabağın statusu məsələsinə yenidən baxılması cəhdlərinin qarşısı qətiyyətlə alındı. Azərbaycan SSR-in
1978-ci il Konstitusiyasında isə Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təsbit olunmasına nail oldu. 1969-1982-ci
illərdə, Sovet ideologiyasının tüğyan etdiyi bir vaxtda Heydər Əliyev milli ruhun sıxışdırılmasına nəinki yol
vermədi, əksinə, onu yüksəltmək üçün məqsədyönlü addımlar atdı.
Heydər Əliyev Moskvada 1982-1987-ci illərdə Sov.İKP Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun üzvü, SSRİ
Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifələrində çalışdığı dövrdə də doğma Azərbaycanı unutmurdu, onun
inkişafı üçün səylərini əsirgəmirdi. Onun təşəbbüsü ilə Bakıda, Gəncədə, Sumqayıtda, Mingəçevirdə,
Azərbaycanın digər bölgələrində yeni zavodlar, fabriklər, milli memarlıq üslubu ilə fərqlənən yaraşıqlı inzibati və
yaşayış binaları tikilirdi.
Ulu öndərin ittifaq mərkəzində siyasi hakimiyyətdə təmsil olunması Azərbaycana qarşı təxribatların
qarşısının alınmasında əhəmiyyətli rol oynadı. 1987-ci ildə onun Sovetlər birliyinin yüksək vəzifələrindən
uzaqlaşdırılması ilə ölkəmizə qarşı hazırlanmış məkrli planlara yenidən rəvac verildi. Bunun nəticəsi kimi 1990cı ilin yanvarında Bakıda öz haqqını tələb edən dinc əhalinin qanı axıdıldı. Bu hadisə ilə əlaqədar sərt bəyanat
verən Heydər Əliyev xalqla birlikdə olduğunu bir daha sübut etdi və tezliklə Vətənə - Naxçıvana döndü. Onun
siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü milli müstəqillik tariximizin ən şərəfli səhifələrindən birinə çevrildi. Ulu
öndər buradan azadlıq simvolu - üçrəngli bayrağımızı qaldıraraq, Milli Qurtuluş savaşına başladı.
Ötən əsrin 90-ci illərinin əvvəllərində Azərbaycan yenidən müstəqillik əldə etdikdən sonra o dövrkü
iqtidarın səbatsızlığı ucbatından məhv olmaq təhlükəsi ilə üzləşdi. Milli tariximizin belə bir çətin dönəmində xalq
öz böyük oğluna səsləndi. Bütün şüurlu həyatı boyu həmişə xidmətində dayandığı xalqının çağırışına cavab verən
Heydər Əliyev tezliklə Bakıya qayıtdı və 1993-cü il iyunun 15-də ölkənin Ali Sovetinə Sədr seçildi. Məhz bu
dövrdən çağdaş müstəqillik tariximizdə keyfiyyətcə yeni mərhələ başlandı. Sonralar Milli Məclis bu tarixi qayıdışı
Milli Qurtuluş Günü kimi dəyərləndirdi.
Ali Sovetin Sədri kimi Heydər Əliyev ölkənin gələcəyi naminə tezliklə xilaskarlıq fəaliyyətinə başladı,
müstəqilliyimizin qorunması - Azərbaycanı Xalq Cümhuriyyətinin aqibətindən xilas etmək üçün çox mühüm
təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirdi. Azərbaycanın strateji maraqlarını nəzərə alaraq, ölkənin yeni daxili və
xarici siyasət konsepsiyasını müəyyənləşdirdi.
Heydər Əliyev Prezident seçilənədək 4 ay parlamentə rəhbərlik etmişdir. Bu görkəmli dövlət xadiminin
qanunverici orqana sədr seçilməsi parlamentin nüfuzunu yüksəltdi. Onu real hakimiyyət orqanı kimi bütün ölkə
vətəndaşlarını narahat edən məsələlərin açıq şəkildə müzakirə edildiyi məkana çevirdi. Milli Məclisə siyasi
mədəniyyət gətirdi.
1993-2003-cü illərdə, Heydər Əliyevin ölkədə ikinci hakimiyyəti dövründə gördüyü işlər həqiqətən
heyrətamizdir. Bu, bir siyasi əzmkarlıq, Vətən, xalq qarşısında fədakarlıq nümunəsidir. O, xalqa arxalanaraq bütün
qüvvə və bacarığını səfərbər edib ölkənin siyasi varlığı üçün real təhlükəyə çevrilmiş dövlət və hakimiyyət
böhranına son qoydu. Vətəndaş müharibəsi təhlükəsini aradan qaldırdı. Ordu quruculuğu istiqamətində
məqsədyönlü addımlar atdı. Separatizm meyllərinə son qoyuldu. Cəbhə xəttində atəşkəs elan edildi. ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həlli üçün danışıqlara
başlandı. Ölkədə ictimai-siyasi sabitlik təmin edildi. Dünyanın aparıcı neft şirkətləri ilə onlarca saziş imzalandı.
Neft Fondu yaradıldı. Ölkəmizin iqtisadi və siyasi təhlükəsizliyində böyük əhəmiyyət kəsb edən Bakı-TbilisiCeyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum kimi neft və qaz kəmərlərinin çəkilişinə başlanıldı.
Kənd təsərrüfatında ciddi islahatlar aparıldı. Torpaq onu becərənə verildi. Qədim İpək Yolunun bərpası
istiqamətində görülən işlərin nəticəsi kimi Azərbaycan Xəzər regionunda əsas nəqliyyat qovşağına çevrildi.
Beynəlxalq əhəmiyyətli yükdaşımalar və neft-qaz tranziti ölkəsi imici qazandı.
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Prezident İlham Əliyev haqlı olaraq Heydər Əliyevin yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdışı - Qurtuluş Günü
barədə belə deyir: "Qurtuluş gününün Azərbaycanın müasir tarixində çox böyük rolu vardır. Müstəqilliyimizi əldə
etdikdən sonra ölkəmiz çox böyük problemlərlə üzləşmişdi. Demək olar ki, ölkəmiz idarəolunmaz vəziyyətə
düşmüşdü. Məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışı, fəaliyyəti nəticəsində ölkəmiz bu
çətin günlərdən şərəflə çıxa bildi”.
Bu nadir tarixi şəxsiyyətin hakimiyyətə yenidən qayıdışı ilə ölkədə genişmiqyaslı hüquqi, iqtisadi, sosial
islahatlara start verildi. İnsan hüquq və azadlıqlarının başlıca prinsiplərinin bərqərar olması üçün zəruri işlər
aparıldı. Yeni Konstitusiya qəbul olundu. Azərbaycanda demokratik, azad, ədalətli və şəffaf seçki sistemi
yaradıldı, dəfələrlə prezident, parlament və bələdiyyə seçkiləri keçirildi. Çoxpartiyalı, plüralist parlament işə
başladı. Siyasi partiyaların, qeyri-hökumət təşkilatlarının, kütləvi informasiya vasitələrinin tam sərbəst şəraitdə
fəaliyyəti üçün hər cür şərait yaradıldı. Şərq-müsəlman aləmində ilk dəfə olaraq ölüm cəzasının ləğv edilməsi ilə
dövlətimizin dünya miqyasında nüfuzu xeyli artdı.
Ümummilli liderin heyrətamiz xilaskarlıq missiyası nəticəsində Azərbaycan tezliklə təlatümlərdən,
sarsıntılardan uğurla çıxaraq gələcəyə inamla baxan bir dövlətə çevrildi. Ölkənin dünyanın aparıcı dövlətləri və
beynəlxalq təşkilatları ilə əlaqələri milli maraqlara və siyasi perspektivlərə əsaslanan xətlə inkişaf etməyə başladı.
Azərbaycanın haqq səsi dünyanın mötəbər kürsülərindən eşidildi.
Ulu öndərin rəhbərliyi ilə milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması, mədəniyyətin inkişafı üçün düşünülmüş
tədbirlər həyata keçirildi. Milli dövlətçilik ideologiyası, azərbaycançılıq məfkurəsi formalaşdı. Diaspor
təşkilatlarının ümumi məqsədlər naminə fəaliyyəti üçün əməli addımlar atıldı. Dünya azərbaycanlılarının
qurultayları keçirildi.
İslahatların ardıcıl və sistemli şəkildə həyata keçirilməsi məqsədilə ulu öndər beynəlxalq tələblərə uyğun
qanunvericilik bazasının yaradılmasını təmin etdi. Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə iqtisadi sahələrin
tənzimlənməsi ilə bağlı 70-dən artıq qanun qəbul edildi, 100-dən çox fərman və sərəncam imzalandı, 30-a yaxın
dövlət proqramı təsdiq edildi.
Beləliklə, Heydər Əliyev strategiyasının həyata keçirilməsi nəticəsində 1995-ci ildən Azərbaycanda
inkişafın yeni mərhələsi - bərpa və dinamik inkişaf dövrü başlandı. 1995-2003-cü illər ərzində Ümumi Daxili
Məhsul 90,1 faiz, dövlət büdcəsinin gəlirləri 3,9 dəfə, ölkənin valyuta ehtiyatları 85 dəfə, sənaye məhsulunun
həcmi 22,4 faiz, kənd təsərrüfatı istehsalı 52,8 faiz, xarici ticarət dövriyyəsi 4 dəfə, iqtisadiyyatda məşğul olanların
orta aylıq əməkhaqqı 6,2 dəfə artdı, inflyasiya səviyyəsi 2-3 faizə qədər endirildi. Bu dövrdə iqtisadiyyata bütün
maliyyə mənbələri hesabına 20 milyard ABŞ dolları həcmində investisiyanın qoyulması təmin olundu.
Bu nailiyyətlərin əldə edilməsində ölkənin Milli Məclisi həmişə ulu öndərin yanında olmuş, onun apardığı
siyasəti dəstəkləmişdir. Heydər Əliyevin dönəmində formalaşmış yüksək səviyyəli Prezident-Parlament
münasibətləri bu gün də xalqımızın rifahı və gələcəyi naminə uğurla davam etdirilir.
Ölkə parlamenti ulu öndərin təşəbbüsü ilə respublika əhəmiyyətli bir çox mühüm qanunvericilik aktları
qəbul etmişdir. Ümumiyyətlə, 1500-ə qədər qanun, qərar və digər aktlar onun tərəfindən parlamentə təqdim
edilmiş və müzakirələrdən sonra qəbul olunmuşdur. Bu gün əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycanın bütün sahələr
üzrə möhkəm qanunvericilik bazası vardır. Ölkəmizin bu yolda ardıcıl inkişafı üçün bütün təminatlar
yaradılmışdır desək, yanılmarıq.
Prezident İlham Əliyev ulu öndərin müstəqil Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illəri belə xarakterizə edir: "Bu
illər ərzində Azərbaycanın dövlətçiliyi quruldu. Azərbaycanın inkişaf strategiyası müəyyən olundu. Bütün
ölkələrlə xarici əlaqələrimiz qarşılıqlı hörmət və maraqlar əsasında qurulubdur və bu gün də bu belədir. 1993-cü
ildən başlanmış və bugünə qədər davam edən iqtisadi və siyasi islahatlar ölkəmizin dünya birliyinə layiqli üzv
kimi daxil edilməsində çox mühüm rol oynadı”.
Bu gün ulu öndərin milli dövlətçilik ideologiyasını doğma Azərbaycanın uğur faktoruna çevirmiş Prezident
İlham Əliyev ümummilli liderin yolunu inamla davam etdirir. Məhz İlham Əliyevin qətiyyətli və düşünülmüş
siyasəti sayəsində ölkəmizin müstəqil dövlət kimi beynəlxalq arenada mövqeləri daha da möhkəmlənmiş,
regionda liderliyi təmin edilmişdir.
Əgər müstəqillik tariximizin Heydər Əliyev dövrü müasir dövlətimizin yaradılması, qorunması, iqtisadi,
siyasi və sosial inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi dövrü idisə, İlham Əliyevin rəhbərliyi dövrü həmin
kursun daha da genişlənməsi, sürətlənməsi və innovasiyalı inkişaf mərhələsinə qədəm qoyması dövrü kimi
xarakterizə edilir.
Xalqımızın qürurverici uğurlara imza atması, ölkəmizin kosmik kluba üzv olması, Bakının beynəlxalq
əməkdaşlıq paytaxtına çevrilməsi dövlət başçısı tərəfindən ölkə qarşısındakı strateji hədəflərin və prioritetlərin
düzgün müəyyənləşdirilməsinin və dünya dövlətlərinin Azərbaycana günbəgün artan inamının ifadəsidir.
371

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Reallaşdırılan siyasət nəticəsində bu gün "Azərbaycan dünyanın müxtəlif kürsülərindən öz sözünü açıq deyir, öz
müstəqil siyasətini aparır və öz maraqlarını tam şəkildə qoruyur”.
Düşünülmüş siyasət, operativ dəqiq mexanizmlərlə icra olunan regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət
proqramlarının icrası, davamlı surətdə yaradılan müasir infrastrukturlar ölkənin daha yüksək mərhələyə çatmasına
güclü və möhkəm zəmin yaradır.
Rəqəmlərə müraciət etsək görərik ki, son 15 il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatı dünya miqyasında rekord
templərlə inkişaf etmiş, ümumi daxili məhsul 3,3 dəfə artmışdır. Sənaye istehsalı 2,6 dəfə, ixracımız 4,7 dəfə,
valyuta ehtiyatlarımız 24 dəfə artıb və bu gün 45 milyard dollar təşkil edir. Bu göstəricilər iqtisadiyyatımızın
dayanıqlı olduğunun göstəricisi olmaqla yanaşı, gələcəyə böyük ümidlərlə baxmağa əsas verir.
Uğurla həyata keçirilmiş neft-qaz sektoruna aid transmilli layihələr ölkənin real iqtisadiyyatını inkişaf
etdirməklə yanaşı, olduqca geniş regional əməkdaşlıq üçün də möhkəm baza yaradıb. Təsadüfi deyil ki, məhz bu
neft və qaz kəmərlərinin müvəffəqiyyətlə istismara verilməsi TANAP və TAP kimi qaz kəmərlərinin tikintisinə
möhkəm zəmin olmuşdur.
Dövlət başçısı Azərbaycanın təşəbbüsçüsü olduğu transmilli layihələrin ölkəmizi regionun iqtisadi, tranzit
və nəqliyyat mərkəzinə çevirdiyi barədə haqlı olaraq qeyd edir: "Bu gün "Şərq-Qərb” və "Şimal-Cənub” nəqliyyat
dəhlizlərində birləşən ölkələrin sayı 10-dan çoxdur və onların sayı daha da artacaq. Amma hər iki layihədə iştirak
edən ölkə tək Azərbaycandır. Ona görə biz Avrasiyada çox strateji nəqliyyat mərkəzinə çevrilirik. Bakı-TbilisiQars dəmir yolu, Ələt Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı, bizim yol infrastrukturlarımız, müasir və müasirləşən
infrastruktur, bütün bunlar son illər ərzində yaradılıb”.
Bu uğurların əldə olunmasında ölkə parlamenti həmişə dövlət başçısının yanında olmuş, mühüm
əhəmiyyətli qlobal layihələrin reallaşmasında üzərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirmişdir. Milli Məclis
xalqımızın rifahı naminə bundan sonra da Prezident İlham Əliyevin apardığı daxili və xarici siyasətə öz
səlahiyyətləri çərçivəsində dəstək verəcəkdir!
Doğma Azərbaycanımızın son illərdə əldə etdiyi bu nailiyyətlər, sözün həqiqi mənasında, əsası ulu öndər
tərəfindən qoyulmuş ölkənin inkişaf strategiyasının yeni mərhələdə, dövrün çağırışlarına uyğun onun layiqli varisi
tərəfindən inamlı davamının nəticəsidir.
Ölkə vətəndaşları, bütün dünya azərbaycanlıları ürəkdən inanırlar ki, Heydər Əliyevin bizlərə ərməğan
etdiyi bugünkü müstəqil Azərbaycan öz uğurları ilə hələ uzun illər dünyanı heyrətləndirməkdə davam edəcək.
Azərbaycan.-2019.- 9 may.- № 101.-S.1-2.
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Zəmanəni qabaqlayan fenomen – Heydər Əliyev dühası
Novruz Məmmədov
Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri
Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi tarixi hadisədir, Azərbaycan xalqının
tarixi nailiyyətidir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi dönməzdir, əbədidir və bizim borcumuz dövlət
müstəqilliyini, əldə etdiyimiz milli azadlığı daim qoruyub saxlamaqdır. Bizim borcumuz bu müstəqilliyi
möhkəmləndirməkdən və gələcək nəsillərə müstəqil, qüdrətli Azərbaycan dövləti çatdırmaqdan ibarətdir.
Heydər Əliyev
Ümummilli lider
Bu gün dünyada elə bir xalq tapmaq olmaz ki, tarixinin taleyüklü və mürəkkəb mərhələsində onun
taleyində müstəsna rol oynamış, dövlətçilik ənənələri formalaşdırmış milli lideri olmasın. Belə liderlərin
mənalı və zəngin həyat səhifələrini vərəqləyərkən, onların mənsub olduğu xalqların da dövlətçilik
ənənələri, tarixi, inkişaf səviyyəsi barədə aydın təsəvvür yaranır. Bu dahi şəxsiyyətlər yüksək mənəvi
aləmləri ilə, ali bəşəri və milli ideallara, ümummilli mənafelərə ürəkdən bağlılıqları ilə milyonların
qəlbində özləri üçün möhtəşəm abidə ucaldırlar.
Hər bir xalqın tarixdəki yeri və rolu mürəkkəb siyasi şəraitdə məsuliyyəti üzərinə götürərək onun taleyində
misilsiz rol oynamış, mütərəqqi ideyaları, qeyri-adi idarəçilik keyfiyyətləri ilə müdrikcəsinə və uzaqgörənliklə
sabit dövlətçilik ənənələri yaratmış dahi şəxsiyyətin fövqəladə missiyası ilə şərtlənir. Tanrının bəxş etdiyi belə
seçilmiş şəxsiyyətlər xalqlarının əsrlər boyu cilalanmış dövlətçilik təfəkkürü, siyasi dünyagörüşü, milli dəyərləri
əsasında optimal dövlət modeli və siyasi varislik ənənələri yaradırlar. Ruslar üçün bu şəxsiyyət I Pyotr,
amerikalılar üçün Corc Vaşinqton, ingilislər üçün Uinston Çörçil, fransızlar üçün Şarl de Qoll, almanlar üçün Otto
fon Bismark, çinlilər üçün Mao Tszedun, türklər üçün Mustafa Kamal Atatürkdürsə, azərbaycanlılar üçün Heydər
Əliyevdir!
XX əsr tariximizin parlaq siması, böyük şəxsiyyəti olan Ümummilli Lider Heydər Əliyevin siyasi portreti
də Azərbaycan xalqının dövlətçilik təfəkkürünün, tarixin sınağından şərəflə çıxmış unikal idarəçilik məktəbinin,
müasir ictimai-siyasi, fəlsəfi fikrin ən davamlı keyfiyyətlərinin canlı təcəssümüdür. Tarixşünaslıq elmi Heydər
Əliyev şəxsiyyətini öyrəndikcə, əslində, müstəqil Azərbaycan dövlətinin tarixi keçmişini, bugününü, ölkəmizdə
həyata keçirilən dövlət quruculuğu prosesini öyrənir.
Tarixi gerçəkliklərin müqayisəsi böyük şəxsiyyətlərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsində ən obyektiv
istinad yeridir. Bu mənada, Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi Azərbaycan istisnasız olaraq daim
irəliləyən, iqtisadi, sosial, humanitar və mədəni sahələrdə intibaha can atan, hər addımda insan və şəxsiyyət
amilini uca tutan ölkə kimi görünür.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin müdrik və uzaqgörən idarəçiliyi sayəsində müstəqil Azərbaycan xarici
siyasətində etibarlı tərəfdaşlıq və sabitlik mərkəzi kimi çıxış edən, iqtisadi və sosial rifah yolunda qətiyyətli
addımlarla irəliləyən, “dövlət-vətəndaş” birliyinin təşəkkül tapdığı bir ölkəyə çevrilib.
Ötən yüzillikdə cərəyan edən hadisələrin təhlili göstərir ki, respublikanın müstəqilliyə gedən yolu 1969-cu
ildən başlayaraq Ulu Öndər Heydər Əliyevin ikinci dəfə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə həyata keçirilən
məqsədyönlü siyasətlə tamamlanıb. Zaman və ictimai-iqtisadi formasiya baxımından kifayət qədər fərqli olan
hər iki tarixi dövrün əsas bənzər cəhətləri isə Ulu Öndərin Azərbaycana böyük nailiyyətlər qazandıran fədakar
xidməti, eləcə də ölkənin inkişafında yeni impuls və tərəqqi meyillərinin geniş vüsət alması olub. Beləliklə, ulu
öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi və tarixi şərait baxımından tamam fərqli olan dövrlər sadəcə
eyni missiyanın, biri-birini tamamlayan iki mərhələsi kimi qiymətləndirilə bilər.
Dünya siyasət arenasında unudulmaz şəxsiyyətlərdən olan Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında uzun müddət
işləməyim mənim üçün böyük şərəfdir. Ümumiyyətlə, dünyanın böyük şəxsiyyətləri həmişə adi insanların
yaşadığı həyat tərzinin fövqündə dururlar. Ulu Öndər insanların həyat yoluna işıq saçan təfəkkür və mənəviyyat
sahibi idi. Hərəkətləri sadə olsa da, bunun arxasında həmişə böyük məna durardı. Ulu Öndər böyük ideyaya malik
idi. Atdığı addımlar, yeritdiyi siyasət, istifadə etdiyi diplomatik üsullar onun uzaqgörənliyini, strateji təfəkkürə
sahib olduğunu təsdiq edirdi. Beynəlxalq müstəvidə dünya liderləri də Heydər Əliyevi zəmanəni qabaqlayan
dünya miqyaslı dövlət xadimi kimi qəbul edirlər.
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Gələcək müstəqilliyə etibarlı zəmin
İdarəçilik fəlsəfəsi fərqli və özünəməxsus cəhətlərlə zəngin olan Ümummilli Liderin Sovet Azərbaycanına
rəhbərlik mərhələsi ölkəni sürətli inkişaf yoluna çıxarmaqla yanaşı, milli müstəqilliyə etibarlı zəmin
formalaşdıran amillərlə də zəngin olub. Milli özünəqayıdış və özünüdərkin məhz bu dövrdə başlanğıcını qoyan,
azərbaycançılıq məfkurəsinin keçən əsrdə yazılan ən parlaq səhifələrinin müəllifi olan Ulu Öndər Heydər Əliyevin
Azərbaycana gətirdiyi ideyalar ölkə həyatını tamamilə müasirləşdirib.
Tarixin axarını dəyişən ideya və prinsiplərin daşıyıcısı olan Heydər Əliyevin nadir idarəçilik keyfiyyətləri,
xarizmatik liderlik cəhətləri, böyük vətənpərvərliyi ötən əsrin 70-ci illərindən etibarən milli ideyanın yüksəlişinin
təmin edilməsində misilsiz rol oynayıb. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin idarəçiliyinin ən mühüm xüsusiyyəti
Azərbaycanın bütün sahələr üzrə inkişafının yeni mərhələsinə qədəm qoyması, sözün əsl mənasında, öz intibah
dövrünü yaşaması olub. İqtisadi asılılığın aradan qaldırılmasının siyasi müstəqilliyin təməlində duran əsas
amillərdən biri olduğunu aydın görən Ulu Öndər ölkənin istehsal potensialının mühüm hissəsinin ittifaq
şəbəkəsindən ayrılaraq əsaslı şəkildə müstəqilləşdirilməsi, sənaye potensialının gücləndirilməsi, təhsil sahəsində
yeni inkişaf mərhələsinin əsasının qoyulması, xalqın gələcəyini nəzərdə tutan milli kadr potensialının, o cümlədən
nadir ixtisaslar üzrə mütəxəssis kontingentinin yaradılması kimi möhtəşəm nailiyyətlərə imza atıb.
Ulu öndər həmin dövrdə azərbaycanlıların keçmiş SSRİ-nin nüfuzlu ali təhsil ocaqlarında təhsili üçün səylə
çalışır, respublikamız üçün ayrılmış müsabiqədənkənar yerlərin sayının artırılmasını Moskvadan israrla tələb edir,
əksər hallarda buna nail olurdu. 1970-ci ildə respublikadan kənara oxumağa göndərilən belə tələbələrin sayı əgər
60 nəfər idisə, 1975-ci ildə onların sayı 600 nəfərə, 1978-ci ildə 800-900 nəfərə çatmışdı. Beləliklə, SSRİ-nin
müxtəlif ali təhsil müəssisələrinə göndərilənlərin sayı o zaman təxminən Azərbaycan Dövlət Universitetinə bir il
ərzində qəbul olunanların sayına bərabər idi. Ümummilli Lider Heydər Əliyev çox sonralar – 1997-ci ildə keçmiş
SSRİ-nin müxtəlif universitetlərində ali təhsil almış məzunlarla görüşündə bununla bağlı xatırlamışdı:
"Azərbaycanda kadr hazırlığı məsələsi ilə şəxsən, bilavasitə ciddi məşğul olarkən və o cümlədən, sizləri
respublikamızdan kənarda ali məktəblərə göndərərkən mütləq və mütləq Azərbaycanın gələcəyini, müstəqilliyini
düşünürdüm. O vaxt mən inanırdım: vaxt gələcək ki, bu kadrlar müstəqil Azərbaycana lazım olacaq. Vaxt gələcək
ki, nəhayət, Azərbaycan müstəqil olacaq və bu kadrlar Azərbaycanın müstəqilliyini təmin edəcəklər".
Həmin illərdə Heydər Əliyevin qətiyyəti, iradəsi və təşəbbüskarlığı ilə keçmiş SSRİ-nin bir sıra strateji
əhəmiyyətli müəssisələri məhz Azərbaycanda inşa olunmuş, bununla da respublikamızın gələcək müstəqilliyinin
iqtisadi əsası formalaşdırılıb. Ulu öndər Heydər Əliyev bu məsələdə daim qətiyyətli mövqe tutub, keçmiş ittifaqın
rəhbərliyi qarşısında israrlı tələblərlə çıxış edib, prinsipiallıq göstərib.
Neft sənayesinin iqtisadi inkişafdakı rolunu müdrikliklə nəzərə alan Ulu Öndər Heydər Əliyev 70-ci illərdə
bu sahənin dinamik inkişafına, neft-kimya sənayesinin tamamilə modernləşdirilməsinə nail olub. Həmin dövrdə
neft sənayesinin inkişafında tamamilə yeni mərhələ başlanıb, bu zəngin milli sərvətin Azərbaycanın rifahına
xidmət edən vasitəyə çevrilməsi prosesinin əsası qoyulub. Heydər Əliyevin müəllifliyi ilə tərtib olunan
"Azərbaycanda neftayırma sənayesinin yenidən qurulması" planı əsasında bu tipli müəssisələrin, iri komplekslərin
tikilməsi və yeni fəaliyyət prinsiplərinə keçməsi prosesi sürətlə başa çatdırılıb və gələcək yeni neft strategiyasının
yol xəritəsi müəyyən edilib.
Milli inkişaf modelinin müəllifi
Azərbaycançılıq məfkurəsinin parlaq daşıyıcısı olan Ulu Öndər öz müdrik siyasəti, dönməz əqidəsi və tarixi
uzaqgörənliyi sayəsində milli dövlətçilik ideyasının gerçəkləşdirilməsinə, müasir Azərbaycan dövlətinin
qurulmasına və xalqımızın müstəqillik arzusuna çatmasına nail olub. Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan
dövlətçiliyinin siyasi, ideoloji, iqtisadi əsaslarını yaradıb, xalqı müstəqil, güclü dövlətə sahib olmaq arzusuna
qovuşdurub və çağdaş tariximizdə əbədiyaşarlıq qazanaraq sağlığında canlı əfsanəyə çevrilmiş dahi şəxsiyyətdir.
Müasir, müstəqil Azərbaycan Respublikasının qurucusu Heydər Əliyevin müəllifi olduğu Azərbaycançılıq
ideologiyası bütün dünya azərbaycanlılarını əhatə edərək, onların milli istinad mənbəyinə çevrilib. Hələ keçən
əsrin 70-ci illərindən başlayaraq Ulu Öndərin uzaqgörənliklə milli zabit kadrlarının yetişdirilməsi məqsədini
hədəfləyən indiki Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyi yaratması, Azərbaycan dilinin o vaxtlar Azərbaycan
SSR-nin Konstitusiyasında dövlət dili kimi təsbit edilməsinə nail olması kimi bir çox müasirlərinin xəyalına belə
gəlməyən tarixi addımlar Azərbaycanın gələcək nəsillərinin vətənpərvər insan kimi yetişməsi üçün əvəzolunmaz
töhfələrdir.
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Milli-mənəvi dəyərlərimizə qayıdışın və milli oyanışın xalqımız üçün gərəkliliyini nəzərə alan Heydər
Əliyev hər zaman bu məsələni diqqət mərkəzində saxlayırdı. O, dəyərlərimizi təkcə milli varlığımızın yox, həm
də siyasi varlığımızın – dövlət quruculuğu prosesinin mühüm atributu hesab edirdi. Əminliklə deyə bilərik ki, Ulu
Öndərin bu münasibəti hər birimiz üçün böyük məktəbdir.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin lider kimi böyüklüyü onun daim strateji hədəflərə hesablanmış və milli
məqsədləri önə çəkən siyasət yürütməsi olub. Məhz ötən əsrin 70-80-ci illərində formalaşdırılmış iqtisadi
potensial 90-cı illərin sonlarına doğru dünyada cərəyan edən mürəkkəb proseslərin nəticəsi kimi istiqlaliyyət
qazanmış Azərbaycanın sonrakı mərhələdə müstəqil yaşamasını təmin edib.
Müdrik xalqımızın XX əsrdə dünya siyasi arenasına bəxş etdiyi nadir şəxsiyyət kimi ümummilli liderlik
zirvəsinə ucalmış Heydər Əliyev bu gün həm də müstəqil respublikamızın milli inkişaf modelinin banisi kimi
ehtiramla xatırlanır. Ümummilli Lider mərkəzi planlaşdırma və bölgü prinsiplərinin hakim olduğu bir ictimaiiqtisadi formasiyadan azad bazar iqtisadiyyatına optimal keçid modelini irəli sürərək, onun həyata keçirilməsinə
çalışıb.
Dövlət mülkiyyətinin xalqın mənafeyinə uyğun formada özəlləşdirilməsi sərbəst bazar rəqabəti
prinsiplərinin, xüsusi mülkiyyətçiliyin bərqərar olmasına, habelə milli iqtisadiyyatın dünya iqtisadi sisteminə
inteqrasiyasına, insanların şüurunda, həyat tərzində əsaslı dəyişikliklərin baş verməsinə səbəb olub. Ölkədə həyata
keçirilmiş aqrar islahat, özəlləşdirmə prosesi hər bir vətəndaşın marağını təmin etmək, əhalinin həyat səviyyəsini
yaxşılaşdırmaq, sağlam rəqabətə əsaslanan istehsal üçün şərait yaratmaq niyyətinə xidmət edib.
Ümummilli Liderin rəhbərliyi altında həyata keçirilmiş struktur islahatları Azərbaycanda iqtisadiyyatın
bütün sahələrinin sürətli inkişafına, o cümlədən yerli və xarici investisiyalar, müasir texnologiyalar, idarəetmə
təcrübəsi cəlb etməklə, rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsal edən müəssisələrin yaradılmasına, infrastrukturun
yeniləşməsinə, yeni iş yerlərinin açılmasına imkan verib. Ümummilli Lider respublika iqtisadiyyatının
keyfiyyətcə yeni mərhələsində özəl sektoru sosial-iqtisadi inkişafın başlıca təminatçısı kimi dəyərləndirmiş, güclü
sahibkarlar təbəqəsinin formalaşmasına, onların cəmiyyətdəki mövqelərinin güclənməsinə çalışıb.
İnvestisiyaların təşviqi üçün respublikada daha münbit şərait yaratmaq, daxili və xarici sərmayəni
stimullaşdıran səmərəli metodlardan istifadə etmək, xarici kapital qoyuluşunun başlıca istiqamətini qeyri-neft
sektorunun, regionların inkişafına yönəltmək, habelə maddiləşən işgüzar fəallığı gücləndirmək üçün kompleks
tədbirlər həyata keçirilib.
Ümumilikdə, 1993-2003-cü illərdə ölkədə həyata keçirilən siyasət belə deməyə əsas verir ki, Ulu Öndər
Heydər Əliyev müstəqillik amilinin əyani şəkildə bərqərar olması üçün ilk növbədə iqtisadiyyatda çoxşaxəli
islahatların aparılmasını, davamlı inkişaf üçün möhkəm iqtisadi bazanın formalaşmasını vacib sayıb. Ulu Öndərin
müstəqil Azərbaycana rəhbərliyi illərində milli iqtisadiyyatda köklü islahatlar aparılıb, sosialyönümlü bazar
iqtisadiyyatına keçidin ümdə prinsipləri müəyyənləşdirilib, torpaq islahatı kimi çətin və ağrılı proses, habelə
özəlləşdirmənin birinci mərhələsi uğurla başa çatdırılıb, milli sahibkarlığın inkişafı üçün zəruri qanunvericilik
bazası yaradılıb, respublikanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası sürətlənib.
İslahatlarda müasirləşmə və novatorluq
Fəaliyyəti ilə zaman və məkanın fövqündə dayanan tarixin yetişdirdiyi ən böyük şəxsiyyətlərdən biri kimi
Ulu Öndər Azərbaycanın inkişafında qazandığı uğur və nailiyyətlərin davamlı olmasını təmin etmək üçün böyük
fədakarlıq göstərib. Bunun ən bariz nümunələrindən biri də Ulu Öndərin özündən sonra ölkəmizə layiqincə
rəhbərlik edərək qazanılan uğurların davamlılığı təmin edəcək, xalqın alternativsiz liderinə çevriləcək davamçıvaris yetişdirməsindədir.
Bu gün Ümummilli Liderin ideyaları Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin gərgin əməyi
və fəaliyyəti nəticəsində yaşayır və uğurla inkişaf edir. Əminliklə demək olar ki, dövlət başçısının apardığı həm
xarici, həm də daxili siyasət Heydər Əliyev kursunun davamıdır. Bu siyasətin təməlində isə Azərbaycan dövlətinin
güclənməsi, onun müstəqilliyinin qorunması, iqtisadiyyatının inkişafı və əhalisinin maddi rifah halının
yaxşılaşması durur.
XX əsrin sonlarına doğru müstəqil dövlətçiliyin bərpasına nail olmuş, onu möhkəmləndirərək yeni inkişaf
magistralına çıxarmış müdrik xalqımız taleyini məhz qəlbən inandığı, etimad göstərdiyi siyasi liderə etibar edib.
“Əsl siyasət – konkret, real iş görməkdən ibarətdir” – deyərək fəaliyyətə başlayan Prezident İlham Əliyev hələ
2003-cü ildə verdiyi vədə sadiq qalaraq, öz fəaliyyəti ilə hər bir Azərbaycan vətəndaşının layiqli Prezidenti
olduğunu sübuta yetirib.
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2018-ci ilin 11 aprel seçkilərində xalqın böyük dəstəyi ilə Azərbaycana rəhbərlik kimi məsuliyyətli
missiyanı növbəti mərhələdə də üzərinə götürmüş İlham Əliyev ona göstərilən etimadı fəaliyyəti ilə hər zaman
doğruldur, Azərbaycanı daha qüdrətli dövlətə çevirmək üçün əzmlə, qətiyyətlə çalışır. Təkcə onu demək
kifayətdir ki, respublikamız son Prezident seçkilərindən sonra daha da güclənib, zənginləşib, hərtərəfli inkişaf
yolunda yeni uğurlara imza atıb, insan amili faktoru isə həyata keçirilən siyasətin ana xəttində yer almaqdadır.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin idarəçilik ənənələrini yeni dövrün tələblərinə uyğun daha da zənginləşdirən
cənab İlham Əliyev xalqın problemlərinə, arzu və istəklərinə həssaslıqla yanaşır və bunu bütün məmurların
qarşısında zəruri tələb kimi qoyur. Fəaliyyətində xalqına güvənən, arxalanan dövlət başçısı xalqa xidmətdən
böyük şərəf duyur. “Mənim işim ondan ibarətdir ki, xalqa xidmət etməliyəm. Onu da edirəm və bundan sonra da
edəcəyəm. Bütün işlərimdə mən xalqa arxalanıram. Əgər təşəbbüslərimiz xalq tərəfindən dəstəklənməsəydi, bütün
bu işləri görmək mümkün olmazdı” – deyən ölkə başçısı idarəçilikdə, fəaliyyətdə, düşüncədə yenilik və sivil
dəyərlərin tətbiqini zəruri sayır.
Dövlət başçısının gerçəkləşdirdiyi uğurlu diplomatiya son 15 ildə Azərbaycanın bölgədə və dünyada layiqli
yerini tapmasını, regional liderliyini təmin edib. Ulu Öndərin imzalanmasına nail olduğu tarixi əhəmiyyətli “Əsrin
müqaviləsi”nin davamı olaraq Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərlərinin
istismara verilməsi, TAP, TANAP layihələrinin reallaşdırılması, üç süni peykin orbitə buraxılması Azərbaycanın
beynəlxalq münasibətlər sistemindəki mövqelərini daha da gücləndirib. Dövlətimizin başçısı cənab İlham
Əliyevin diplomatik səyləri nəticəsində Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu layihəsi də uğurla gerçəkləşib,
respublikamızın Şərqlə Qərb arasında tranzit-kommunikasiya imkanları genişlənib. Xatırlatmaq yerinə düşər ki,
2018-ci il mayın 29-da “Cənub Qaz Dəhlizi”nin, iyunun 12-də isə onun tərkib hissəsi olan TANAP boru kəmərinin
rəsmi açılış mərasimi olub, bu layihələrin icrası Azərbaycanın regionda və Avropada geoiqtisadi əhəmiyyətini
artırıb. Eyni zamanda, 2018-ci ildə Ələt-Astara-İran İslam Respublikası magistral avtomobil yolunun istifadəyə
verilməsi mühüm hadisələrdən biridir. Bir sözlə Azərbaycan Avrasiya məkanında enerji və nəqliyyat xəritələrini
dəyişən bir ölkədir.
Regionların inkişafında tarazlıq
Ulu Öndər hələ sovet dövründə Azərbaycanı qarış-qarış gəzməyə üstünlük verirdi. Respublikanın hər bir
guşəsinə səfər edən, inkişafla maraqlanan, insanların həyat tərzi ilə tanış olan Heydər Əliyev bu siyasəti
yorulmadan həyata keçirirdi. Bununla da o, Azərbaycan insanını daha yaxından tanıdı, onların ənənələrini, mənəvi
dəyərlərini və digər milli keyfiyyətlərini ümumiləşdirərək bu ideologiyanın əsasını qoydu. Təbii ki, bunların
hamısı Azərbaycanın gələcək müstəqilliyinə, regionların iqtisadi inkişafına hesablanmışdı. Prezident İlham
Əliyevin 2003-cü ildən etibarən iqtisadi sahədə həyata keçirdiyi siyasətin uğurlarını şərtləndirən əsas amillərdən
biri də məhz inkişafın mərkəz və regionlar üzrə tarazlı xarakter daşıması, rentabelli istehsal sahələrinin ölkənin
bütün regionlarını əhatə etməsi, yerli resurslardan istifadənin səmərəliliyinin artırılması, infrastrukturun
yeniləşdirilməsi tədbirləri ilə sıx şəkildə bağlıdır. Məhz bu iqtisadi strategiya regionlarda sahibkarlığın inkişafını
sürətləndirməklə, oradakı əmək ehtiyatlarından, təbii və iqtisadi potensialdan səmərəli istifadə edilməsinə imkan
yaradıb.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən Azərbaycan
Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramları 2004-cü ildən başlayaraq regionların iqtisadi
inkişafında tamamilə yeni səhifə açmış, insanların kəndlərdən şəhərlərə axınının qarşısını almış, xüsusilə də qeyrineft sektorunun, sahibkarlığın inkişafına xüsusi təkan verib.
2004-2018-ci illər ərzində reallaşdırılan regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının təhlili
göstərir ki, ötən müddətdə ölkənin makroiqtisadi göstəricilərində regionların xüsusi çəkisi əhəmiyyətli dərəcədə
yüksəlib. Yerlərdə sahibkarlığın inkişafının sürətləndirilməsi, yerli istehsal və emal müəssisələrinin fəaliyyətinin
bərpası və genişləndirilməsi, iqtisadi və sosial-mədəni infrastruktur obyektlərinin yenidən qurulması, yoxsulluğun
azaldılması, yeni iş yerlərinin açılması nəticəsində əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində böyük
uğurlar əldə olunub. Azərbaycan Prezidentinin 2019-cu il 29 yanvar tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” qarşıdakı illərdə də
bölgələrin inkişafında yeni mərhələ olacaqdır.
Statistik göstəricilər son 15 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafını və dayanıqlılığını bir daha təsdiq
edir. Ötən dövrdə ölkənin strateji valyuta ehtiyatları 27 dəfə artaraq 46,7 mlrd. ABŞ dollarına çatmışdır. 20042018-ci illərdə ümumi daxili məhsul real ifadədə 3,2 dəfə, o cümlədən qeyri-neft sektoru 2,7 dəfə artıb. Davamlı
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sosial-iqtisadi inkişafın təmin edilməsi məqsədilə dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərcləri dinamik
olaraq artıb, investisiya xərcləri dövlət büdcəsində əhəmiyyətli çəkiyə malik olub.
Dövlət proqramlarının icrası nəticəsində regionların tərəqqisinə 50 milyard manatdan çox vəsaitin
yatırılması inkişafdakı tarazlığı təmin edib. Son 15 ildə açılmış 1,9 milyona yaxın iş yerinin 50 faizdən çoxunun
məhz regionların payına düşməsi də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin regional
siyasətinin uğurlarının əyani təcəssümüdür.
Daimi prioritet – insan amili
Nazirlər Kabinetinin 2019-cu ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran
vəzifələrin müzakirəsinə həsr olunmuş iclası respublikamızın dinamik inkişaf yolunda olduğunu bir daha
təsdiqləyir. İclasda səslənən statistik rəqəmlər dövlətimizin başçısının rəhbərliyi ilə həyata keçirilən islahatların
səmərəliliyini və insan amilinin yüksəlişinə xidmət etdiyini bir daha nümayiş etdirir. Hesabat dövründə dövlət
büdcəsinə vergi və gömrük orqanlarının xəttilə 200 milyon manatdan əlavə vəsait toplanıb, ümumi daxili məhsul
3 faiz, sənaye istehsalı 4,4 faiz, qeyri-neft sektorunda sənaye istehsalı 15,6 faiz artıb. Hesabat dövründə kənd
təsərrüfatının 3,6 faiz, əhalinin gəlirlərinin 5,5 faiz artması, inflyasiyanın aşağı həddə – 2,1 faiz olması, ölkə
iqtisadiyyatına 2,8 milyard dollar sərmayənin qoyulması inkişafdakı müsbət dinamikanın əyani göstəriciləri kimi
qeyd olunmalıdır.
Azərbaycanda sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı aparılan siyasət, görülmüş işlər nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir. Dünya Bankının “Doing Business” hesabatında Azərbaycan
Respublikası 2016-cı ildəki 63-cü yerdən 2019-cu ildə 25-ci yerə yüksəlməyə nail olub. Davos İqtisadi
Forumunun hesabatına əsasən, Azərbaycan iqtisadiyyatı 2018-ci ildə rəqabət qabiliyyətinə görə 138 ölkə arasında
35-ci yerdədir və ardıcıl olaraq 8 ildir ki, MDB ölkələri arasında birincidir. Forumun “İnklüziv İnkişaf İndeksi
2018” hesabatında Azərbaycan ən yaxşı inkişaf etməkdə olan ölkələr sırasında üçüncü, MDB məkanında isə
birinci yerdə qərarlaşıb. BMT İnkişaf Proqramının insan inkişafı indeksinə görə Azərbaycan “orta insan inkişafı”
qrupu ölkələrini tərk edərək, “yüksək insan inkişafı” ölkələri kateqoriyasına daxil olub.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin son 15 ildə yürütdüyü sosialyönümlü
siyasətin məqsədi təkcə sosial bərabərsizliyi aradan götürmək deyil, həm də onu tarazlaşdırmaq, vətəndaşların
maddi vəziyyətindəki fərqliliyi aradan qaldırmaq, kəskin təbəqələşməyə yol verməmək, cəmiyyətin bütün
üzvlərinin layiqli həyat səviyyəsini təmin etməkdən ibarətdir. Dövlət başçısı tərəfindən son 10 ildə imzalanmış
sərəncamlar sosial təminat və yoxsulluğun səviyyəsinin aşağı salınması baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Bu və digər faktlar göstərir ki, ölkədə bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin cəmiyyətdə möhkəm dayaqlar
tapması, iqtisadiyyatın liberallaşdırılması sosial himayəyə ehtiyacı olan vətəndaşların maraqları ilə qətiyyən
ziddiyyət təşkil etmir. Əksinə, əldə edilən dividendlər insanların sosial problemlərinin həllinə, vətəndaşların həyat
səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilir. 2018-ci ilin 11 aprel seçkilərindən sonra sosialyönümlü islahatlarda
keyfiyyətcə yeni mərhələnin başlanması, xüsusən də bu ilin əvvəlindən başlayaraq əhalinin aztəminatlı
təbəqələrinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə xidmət edən kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi
Azərbaycanın “sosial dövlət” konsepsiyasına sadiqliyinin bariz göstəricisidir.
Uğurlu iqtisadi siyasət – çevik və şəffaf vergi-gömrük islahatları nəticəsində son aylarda ölkəmizin maliyyə
imkanlarının daha da artması ilə paralel dövlət başçısı uğurlu sosial islahatlar paketinin reallaşdırılmasının təmin
edilməsinə nail olub. Eyni zamanda, qeyd etmək lazımdır ki, bu prosesin əyani təzahürü olaraq icbari tibbi sığorta
sisteminin tətbiqi təmin edilmiş, bu sistemin 2020-ci ildən bütün ölkədə tətbiqi nəzərdə tutulmuşdur. İşsizlikdən
Sığorta Fondunun yaradılması, məşğulluq strategiyasının qəbulu, ünvanlı sosial yardımın əhatə dairəsinin
genişləndirilməsi, özünüməşğulluq proqramlarının təmin edilməsi də sosial islahatların mühüm tərkib hissəsi
olaraq ölkənin müasirləşməsinə güclü təkan verir.
Son aylarda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün müdafiəsi zamanı şəhid olmuş insanların ailələrinə 11 min
manat məbləğində birdəfəlik ödəniş edilib, minimum əməkhaqqı, sosial müavinət, pensiya və tələbə təqaüdləri
artırılıb, zəlzələdən ciddi zərərçəkmiş vətəndaşlar üçün evlərin inşa edilməsinə, devalvasiya nəticəsində banklara
borcu yaranmış vətəndaşların borclarının müəyyən şərtlər çərçivəsində kompensasiya edilməsinə başlanılıb,
yanğından zərərçəkmiş sahibkarlara kompensasiya ödənilib. Bu və digər sosialyönümlü addımlar, şübhəsiz,
vətəndaşlar tərəfindən də rəğbətlə qarşılanır.
İslahatların hazırkı mərhələsində mütərəqqi meyarlara söykənən çevik idarəetmə modelinin
formalaşdırılması Azərbaycan üçün də kifayət qədər aktualdır. Son illərdə həyata keçirilən kadr islahatlarının əsas
məqsədini əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması, neftdən asılı olmayan dayanıqlı inkişaf strategiyasının
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formalaşdırılması ilə yanaşı, ümumilikdə, dövlət idarəçilik fəlsəfəsinin dəyişdirilməsi təşkil edir. Prezident İlham
Əliyev, ilk növbədə, vətəndaşların mənafeyini düşünərək dövlət idarəetməsi ilə bağlı bu və digər qərarlar qəbul
edir, struktur islahatları həyata keçirir. Dövlət başçısının 2019-cu il 14 yanvar tarixli “Azərbaycan
Respublikasında dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Fərmanı idarəetmə
sistemində çevikliyin və səmərəliliyin təmin olunması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
2018-ci ilin 11 aprel seçkilərinin nəticələri bir daha sübut etdi ki, Azərbaycan cəmiyyəti uzun illərin sərt
sınaqlarından üzüağ çıxaraq yüksək etimad qazanmış Heydər Əliyev siyasətinə sadiqdir. Cəmiyyətdə mütləq
çoxluğun lider olaraq qəbul etdiyi Prezident İlham Əliyev ölkəmizin perspektiv inkişafı üçün qarşıda duran strateji
hədəfləri inamla gerçəkləşdirmək, Azərbaycanı yaxın illərdə ən müasir və inkişaf etmiş dövlətə çevirmək
istiqamətində əzmlə, yorulmadan, qətiyyətlə çalışır. Heç şübhə yoxdur ki, müstəqil Azərbaycanı qarşıdan gələn
illərdə daha böyük nailiyyətlər gözləyir.
Xalq qəzeti.-2019.-9 may.-№101.-S.1-2.
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Ulu öndər Heydər Əliyev hər bir insanın qəlbində özünə bir abidə ucaldıb
İradə Hüseynova,
YAP Siyasi Şurasının üzvü, BDU-nun Qafqaz xalqları tarixi kafedrasının müdiri,
tarix elmləri doktoru, professor, Əməkdar müəllim
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, ulu öndər Heydər Əliyevin bu günümüzə və gələcəyimizə edilən
bu çağırışını, ən əsası reallığa söykənən və bütün dövrlər üçün öz təsdiqini tapan bu fikrini xatırlatmaq istərdik:
“Nə qədərki Azərbaycan var, mən də varam.
Mən isə Azərbaycanda əbədi olacağam!” Dahi şəxsiyyət bu fikri ilə bir daha hakimiyyətinin hər iki
dövründə Azərbaycan dövləti, xalqı qarşısındakı xidmətlərinə aydınlıq gətirdi. İnkaredilməz olan bu həqiqəti
böyük inamla qeyd edirik ki, ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanı azərbaycanlılara, azərbaycanlıları isə özünə
qaytardı. 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdan Ulu Öndər düşünülmüş və məqsədyönlü
siyasəti ilə yeni Azərbaycanı qurdu. Bu fikri əminliklə söyləməyə mühüm əsaslar mövcuddur. Müstəqilliyimizin
ilk illərində ölkəyə rəhbərlik edənlərin səriştəsizliyi, siyasi savadsızlığı, idarəçilik qabiliyyətlərinin yoxluğu, şəxsi
ambisiyalarını dövlət maraqlarından öndə saxlamaları ucbatından Azərbaycanda xaos, anarxiya, özbaşınalıq,
iqtisadi tənəzzül baş alıb gedir, silahlı qüvvələr torpaqlarımızın deyil, ayrı-ayrı qrupların maraqlarının
müdafiəsinə xidmət edirdi. Ümummilli Lider hakimiyyətə qayıdışı ilə Azərbaycanı bir dövlət olaraq dünyanın
siyasi xəritəsindən silinmək, parçalanmaq təhlükəsindən xilas etdi.
Azərbaycanın müstəqillik yolunun heç də hamar olmadığını önə çəkən ulu öndər Heydər Əliyev daim bu
çağırışı edirdi ki, bugünkü və gələcək nəsillər ölkəmizin müstəqillik yolunda hansı çətinliklərlə rastlaşmasından
və onları necə dəf etməsindən məlumatlı olmalıdırlar.
Bu günümüzün reallıqlarından bəhs edərkən ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətinin hər iki dövründə
Azərbaycan üçün gördüyü işlərin statistikasına diqqət yetirmək bir zərurət kimi ortaya qoyulur. Bu fikir daim önə
çəkilir ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin təkcə Sovet hakimiyyəti illərində fəaliyyəti böyük dövlətçilik
akademiyasıdır. Əbəs yerə deyilmir ki, zaman hadisələrə düzgün dəyər vermək üçün ən böyük yaddaşdır. İllər
biri-birini əvəzlədikcə tarixdə şəxsiyyətlərin rolunu daha aydın görür, eyni zamanda, bu fikri təsdiqləyirik ki, tarix
şəxsiyyətləri yetişdirməklə yanaşı, bəzən şəxsiyyətlərin özü tarix yaradır. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin
qurucusu, ulu öndər Heydər Əliyev tarix yaradan şəxsiyyətlərdəndir. O, 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdışından
sonra 1969-82-ci illərdə görülən işləri belə səciyyələndirmişdir: “O dövrlərdə yaranmış iqtisadi potensial da bizim
böyük sərvətimizdir. Bu sərvət də Azərbaycanın tam sərbəst, heç bir dövlətdən asılı olmayaraq yaşamasına imkan
verir. Güman edirəm ki, biz müstəqilliyimizi tam bərqərar etdikdən və qarşıda duran vəzifələri həyata keçirdikdən
sonra ölkəmizin bu iqtisadi potensialının bəhrələrini Azərbaycanın hər bir vətəndaşı görəcək və bunun sayəsində
şən, firavan yaşayacaqdır.” 1993-cü ildən başlanan inkişaf yolu məhz 1969-82-ci illərdə yaradılan möhkəm
bazaya əsaslanır. Görülən işlərin mahiyyətində dahi şəxsiyyətin bu tezisi dayanırdı: “Mənim həyatımın məqsədi
Azərbaycandır, Azərbaycan xalqıdır, Azərbaycan Respublikasıdır, Azərbaycan vətəndaşıdır. Əgər mən buna nail
ola bilsəm, ən xoşbəxt adam kimi həyatımı başa çatdıracağam. Buna da nail olmağa çalışıram və çalışacağam.”
Ulu öndər Heydər Əliyev hakimiyyətinin birinci dövründə ölkəmizi geridə qalmış respublikadan çiçəklənən bir
diyara çevirmişdi. Həmin illərdə ən böyük sənaye obyektlərinin tikilib istifadəyə verilməsi, sosial infrastrukturun
formalaşması, yüksək səviyyədə elmi tədqiqatların aparılması, kadr hazırlığı, gənclərin respublikanın elmi-texniki
və mədəni potensialını yüksəltmək üçün son dərəcə vacib olan ixtisaslara yiyələnməsi məqsədilə keçmiş İttifaqın
ən nüfuzlu ali məktəblərində təhsil almağa göndərilməsi və s. kimi biri-birindən vacib addımlar Heydər Əliyevin
əzmkar fəaliyyətinin nəticəsidir.
Müstəqillik tarixində 27 ildən artıq yolu qət edən Azərbaycanın bu gün dünyaya səs salan uğurları
ümummilli lider Heydər Əliyevin xidmətlərinin miqyasının, bu günümüz və gələcəyimiz üçün hazırlanmış inkişaf
strategiyasının əsl mahiyyətinin aydın ifadəsini yaradır. Uğurlu daxili siyasəti ilə ölkədə sabitliyi yaradan Ulu
Öndər Azərbaycanın malik olduğu iqtisadi resurslardan səmərəli isifadəni təmin etmək məqsədilə 1994-cü il
sentyabrın 20-də “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanasına nail oldu. Bu saziş Azərbaycanın malik olduğu imkanların
təqdimatında əhəmiyyətli rol oynamaqla yanaşı, ölkəmizin dünya birliyində yeri və rolunu möhkəmləndirdi,
etibarlı tərəfdaş kimi nüfuzunu artırdı. “Əsrin müqaviləsi”ndən sonra imzalanan neft və qaz sazişləri, Anlaşma
memorandumları bu günümüz üçün möhkəm baza formalaşdırdı. Məhz görülən işlərin nəticəsi olaraq Azərbaycan
dünyanın enerji təhlükəsizliyinin təminatçısı kimi mövqeyini möhkəmləndirdi, əlaqələr regional çərçivədən
beynəlxalq əməkdaşlığa doğru inkişaf etdi. Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi açılışı, TANAP-ın istifadəyə verilməsi,
379

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

ən əsası 2017-ci ildə “Yeni əsrin müqaviləsi”nin imzalanması ulu öndər Heydər Əliyevin müəllifi olduğu neft
strategiyasının uğurlarının davamlılığından xəbər verir.
Bu mühüm məqamı da xüsusi qeyd etməliyik ki, Azərbaycanda sabitliyin, iqtisadi tərəqqinin geniş vüsət
almasında ulu öndər Heydər Əliyevin gərgin səylərinin nəticəsi olaraq 12 may 1994-cü ildə atəşkəs sazişinin
imzalanmasının xüsusi yeri vardır. Sabitliyi bütün inkişafın əsası kimi dəyərləndirən Ümummilli Liderin bu
mühüm addımı müharibə şəratində yaşayan ölkəmizin qarşısında yeni imkanlar açdı.
Ümumilikdə Ümummilli Liderin apardığı daxili siyasət Azərbaycanın hər bir vətəndaşının azad, sərbəst
yaşamaq hüququnu təmin etdi. 1995-ci ilin noyabrın 12-də qəbul olunan Konstitusiyamız Azərbaycanın hüquqi,
demokratik dövlət quruculuğu yolunda mayak rolunu oynadı. İnsan hüquq və azadlıqlarının, mətbuat azadlığının
təmin olunması, çoxpartiyalı sistemin yaradılması və s. kimi demokratik təsisatların formalaşdırılması
istiqamətində mühüm addımlar atıldı. Senzuranın, ölüm hökmünün ləğvi, 1995-ci ildən etibarən əfv
sərəncamlarının imzalanması və Amnistiya aktlarının qəbulu ulu öndər Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətin
əsas tərkib hissəsi olan humanist ideyaların qorunmasının təsdiqidir.
Dahi şəxsiyyət Azərbaycanın dünya birliyinin layiqli üzvünə çevrilməsi, əsl söz sahibi kimi dünyada
cərəyan edən proseslərə təsir imkanlarının genişləndirilməsi üçün ciddi addımlar atdı. Ayrı-ayrı ölkələrdə
soydaşlarımızın birliyinə nail olduqdan, mərkəzlər yaradıldıqdan sonra onların vahid mərkəzdən idarə olunması
məsələsi gündəmə gətirildi. Məhz Ümummilli Liderin təşəbbüsü ilə 2001-ci ilin noyabrında ölkəmizdə Dünya
Azərbaycanlılarının I qurultayı keçirildi. Bu qurultay soydaşlarımızın birliyi, həmrəyliyi istiqamətində mühüm
hadisə oldu. Məhz o zamandan başlayaraq ənənəvi olaraq hər 5 ildən bir Dünya Azərbaycanlılarının qurultayı
keçirilir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin xidmətləri sırasında bu gün sıralarında 730 mindən artıq üzvü birləşdirən
Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması xüsusi yer tutur. Partiyanın hansı zərurətdən yarandığı məlumdur.
Qeyd etdiyimiz kimi, bu o dövr idi ki, Azərbaycan bir dövlət olaraq dünyanın siyasi xəritəsindən silinmək
təhlükəsini yaşayırdı. Xalqın sabaha ümidi itmişdi. Xalqın böyük əksəriyyətinin istəyini özündə ehtiva edən 91
nəfər ziyalının ulu öndər Heydər Əliyevə Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması ilə bağlı müraciəti,
Ümummilli Liderin bu müraciətə müsbət cavabı bugünkü uğurlarımızın əsası kimi dəyərləndirilir. Heydər Əliyev
ideyalarının, Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətin təbliğatçıları olan partiyanın hər bir üzvü
günbəgün möhkəmlənən, qüdrətini artıran, davamlı uğurlara imza atan Azərbaycanın yeni hədəflərə çatmasına öz
töhfələrini vermək üçün birlik, həmrəylik nümayiş etdirirlər.
Son 15 ildə Heydər Əliyevin siyasi kursunun Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsi
nəticəsində Azərbaycan daha yüksək zirvələri fəth edir. Ulu öndər Heydər Əliyevin 1 oktyabr 2003-cü ildə
Azərbaycan xalqına müraciətini xatırlatmaq istərdim: “Üzümü Sizə - həmvətənlərimə tutaraq, qarşıdan gələn
prezident seçkilərində prezidentliyə namizəd, mənim siyasi varisim, Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin I müavini
İlham Əliyevi dəstəkləməyə çağırıram. O, yüksək intellektli, praqmatik düşüncəli, müasir dünya siyasətini və
iqtisadiyyatını gözəl bilən, enerjili və təşəbbüskar bir şəxsiyyətdir. Sizi əmin edirəm ki, həm İlham Əliyev, həm
də Yeni Azərbaycan Partiyası bundan sonra da xalqımızın ən layiqli övladlarını öz ətrafında sıx birləşdirərək
Azərbaycan dövlətinin inkişafı və xalqımızın firavanlığı yolunda çox işlər görəcəklər. İnanıram ki, mənim axıra
çatdıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri, planları, işləri Sizin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra
biləcək. Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm.” 2003-cü il prezident
seçkilərində xalqın böyük əksəriyyətinin səsini qazanaraq Prezident seçilən cənab İlham Əliyev hər bir vədini
konkret əməli işdə təsdiqləməklə növbəti - 2008, 2013 və 2018-ci illər prezident seçkilərində qələbəsini təmin
etdi. Son 15 ildə möhkəm təmələ əsaslanaraq həyata keçirilən təkmil islahatlar Azərbaycanın yeni-yeni hədəflərə
doğru addımlamasını bir zərurətə çevirdi. Neft kapitalının insan kapitalına çevrilməsi artıq reallıqdır. İqtisadi və
siyasi islahatların vəhdətliyi fonunda Azərbaycana beynəlxalq baxış daha da yüksəlir.
Diplomatik mübarizədə qələbə və iqtisadi imkanların artması fonunda ordumuzun maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi, gücünün, qüdrətinin artması yeganə problemimiz olan Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllinə inamı artırır.
Heydər Əliyev yolunun Azərbaycana qazandırdığı uğurlara qısa baxış bir daha bu fikri böyük fəxr hissi ilə
deməyə əsas verir ki, bu yol uğur, tərəqqi yoludur. Heydər Əliyevin ideyaları Azərbaycanın qarşısında yeni
üfüqlər açır.
Ulu öndər Heydər Əliyevin xalqımız, dövlətimiz qarşısında xidmətlərinə həsr olunan kitablar, elmi əsərlər
yazılıb, yeni-yeni araşdırmalar aparılıb. Dahi şəxsiyyətin fəaliyyətinin hər bir sahəsi bir tədqiqat, araşdırma
mövzusudur. Dünya tarixşünaslığında Heydər Əliyev haqqında ilk doktorluq dissertasiyasının müəllifi kimi deyə
bilərəm ki, onun hakimiyyətinin hansı dövrünə nəzər salsaq, hər bir mərhələ səciyyəvidir, maraqlıdır, öz xalqı,
380

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

dövlətinə bağlılığı ilə fərqlənir. Doktorluq dissertasiyasını yazarkən, dərk edirdim ki, üzərimə çox böyük
məsuliyyət düşür. Heydər Əliyev haqqında kimsə elmi əsər yazmaq istəyirsə, sanballı tədbiqat işi olmasını qarşıya
məqsəd qoyursa, hər şey ölçülüb biçilməli, arqumentlərə, faktlara, onun gördüyü real işlərə söykənməlidir. Bu
gün fəxr edirəm ki, dissertasiyamı ulu öndər Heydər Əliyevin birbaşa xeyir-duası ilə yazmışam. Heydər Əliyevin
fəaliyyəti, Azərbaycan xalqı üçün qoyduğu irs çox zəngindir. Onun irsi qiymətli xəzinə, ucu-bucağı görünməyən
bir ümmandır. Heydər Əliyevin fəaliyyəti tükənməzdir. Onun haqqında nə qədər elmi işlər yazılsa, nə qədər
kitablar çap olunsa yenə də kifayət etməyəcək. Heydər Əliyev bu gün cismən bizimlə olmasa da, onun
Azərbaycanımız, xalqımız üçün gördüyü işlər yüksək zirvə kimi gözümüzün önündədir. Heydər Əliyev hər bir
insanın qəlbində özünə bir abidə ucaldıb. O abidənin adı müstəqil Azərbaycan dövlətidir. Heydər Əliyev
ocağından bəhrələnən, onun ideyalarının qüdrətli daşıyıcısı, siyasi kursunun layiqli davamçısı cənab İlham Əliyev
uğurlu siyasəti, təkmil islahatları ilə Azərbaycanın adının dünyanın 10 ən islahatçı ölkəsi, xalqımızı 10 ən xoşbəxt
xalq sırasında daxil edib. Bu gün hər bir Azərbaycan vətəndaşı, ziyalısı dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin
ətrafında daha sıx birləşməli, qürür mənbəyimiz olan müasir müstəqil Azərbaycanımızı daha da qüdrətli, güclü
dövlətə çevirməliyik.
İki sahil. - 2019.- 9 may. - № 84. - S. 15.
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Heydər Əliyev və müasir universitet modeli
Ədalət Muradov,
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) rektoru, iqtisad elmləri doktoru, professor
İqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üzrə milli kadrların hazırlanması üzrə hələ sovet dönəmindən başlayaraq
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin siyasəti ölkənin inkişafına xidmət edəcək güclü milli kadr
potensialını formalaşdırmış, iqtisad elmi və təhsilinin inkişafı hər zaman prioritetliyi ilə seçilmişdir.
Təsadüfi deyil ki, ümummilli lider 13 iyun 2002-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 70 illik
yubileyinə həsr olunmuş mərasimdəki çıxışında cəmiyyətin bünövrəsində iqtisadiyyatın dayandığını qeyd
etmişdir. Bu, müasir Azərbaycanda iqtisad elmi və təhsilinin inkişafı və milli iqtisadçı kadrların formalaşdırılması
prosesinin başlıca vəzifələrini özündə ehtiva edən proqram xarakterli çıxışdır. Bu çıxışda xüsusi vurğulamışdır
ki: "Mən bu gün sizin qarşınızda Azərbaycan iqtisadiyyatının bugünkü vəziyyəti ...haqqında söhbət açmaq
fikrində deyiləm. Sadəcə, bu mövzulara toxunuram və bununla bağlı iqtisadçının vəzifəsi, iqtisad elminin vəzifəsi
və İqtisad Universitetinin vəzifələri haqqında danışıram”. Dahi rəhbərin qarşımızda qoyduğu vəzifələr bu gün
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini müəyyən edir.
"...ictimai elmlər çox dəyişir... Elmdə, təhsildə, kadrların hazırlanmasında bu dəyişikliklər gərək yeni
Azərbaycanın yaranmasına xidmət etsin. O cümlədən də iqtisad elmi”.
Bazar iqtisadiyyatına keçid digər ictimai elmlərdə olduğu kimi, iqtisad elmində də köklü dəyişiklikləri tələb
edir və bu dəyişiklər həm aparılan tədqiqatlara, həm də iqtisadçı kadr hazırlığı prosesinə yanaşmada özünü
göstərir. Bu baxımdan UNEC-də dünyanın yüksək reytinqli universitetlərinin təcrübəsi və ölkə iqtisadiyyatının
tələbləri əsasında tədris plan və proqramlarının təkmilləşdirilməsi, kadr hazırlığı üzrə yeni ixtisasların
formalaşdırılması, təhsilverənlərin peşə bacarıqlarının artırılması, elmi-pedaqoji kadr potensialının
gücləndirilməsi və ən əsası elmi-tədqiqatların keyfiyyətinin yüksəldilməsi istiqamətlərində əhəmiyyətli işlər
görülmüşdür.
Heç kimə sirr deyil ki, istənilən universitetdə yüksəksəviyyəli tədrisin və biznes dünyası ilə səmərəli
əlaqələrin qurulması üçün ilk növbədə yüksək elmi-tədqiqat potensialı tələb olunur. Bu baxımdan UNEC-də artıq
dördüncü tədris ilidir ki, ölkədə ilk dəfə "Azərbaycan Respublikasında Təhsilin İnkişafı üzrə Dövlət
Strategiyası”nın 2.3.1 və 5.10-cu bəndlərinə uyğun olaraq Diferensial Əmək Haqqı Sistemi tətbiq edilir.
Professor-müəllim heyətinin elmi fəaliyyətlərinə 70 faiz payın ayrıldığı bu sistemin tətbiqi nəticəsində UNEC-in
elmi-pedaqoji göstəriciləri əvvəlki illərlə müqayisədə ciddi şəkildə yaxşılaşmış və bu yaxşılaşma müvafiq
beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında və reytinq siyahılarında da öz əksini tapmışdır.
Diferensial Əmək Haqqı Sisteminin tətbiqi ilə yanaşı, UNEC-də nüfuzlu beynəlxalq elmi nəşrlərdə əsərləri
çap edilən əməkdaşlar üçün mükafatlandırma sistemi də fəaliyyət göstərir. Bu mükafatlandırma sisteminə əsasən,
hazırda nüfuzlu "Web of Science” və "Scopus” elmi bazalarına daxil olan elmi nəşrlərdə əsərləri çap edilən UNEC
əməkdaşları və təhsilalanlar nəşrin təsir dərəcəsindən (impact factor) asılı olaraq 4000 manata qədər mükafat
almaq imkanına malikdirlər.
Atılan addımların nəticəsində UNEC əməkdaşlarının müstəqillik illərində "Web of Science” bazasına daxil
olan elmi nəşrlərdə çap etdirdikləri elmi əsərlərin 70 faizə qədəri məhz son beş ilin payına düşür. Nüfuzlu
"Clarivate Analytics” şirkətinin UNEC-i "Web of Science Awards-2018” və "Most Progressive Universities in
Web of Science for the Last 3 Years” mükafatlarına layiq görməsi də bunu bir daha sübut edir.
Universitetimiz qarşıdakı illərdə tədqiqat universiteti statusunu əldə etməyi özünün başlıca strateji
məqsədlərindən biri kimi müəyyən etmişdir. UNEC bu məqsədə nail olmaq üçün qarşıdakı illərdə magistratura
və doktorantura təhsilini tamamilə mütərəqqi dünya təcrübəsinə uyğunlaşdırmağı, milli və beynəlxalq səviyyədə
yüksək reytinq qazanmış ən azı bir "beyin mərkəzi” formalaşdırmağı, sifarişlər və qrantlar əsasında yerinə
yetirilən tədqiqat layihələrinin və "Web of Science” və "Scopus” bazalarındakı məqalələrinin sayını davamlı
artırmağı, bu bazalara daxil olan ən azı 2 nüfuzlu konfransa və ən azı 3 elmi jurnala sahib olmağı və hər il iqtisadçı
tələbələrin nüfuzlu beynəlxalq tələbə konfransını təşkil etməyi özünün əsas hədəfləri kimi seçmişdir.
"... bazar iqtisadiyyatı özü-özünü tənzimləyən bir iqtisadiyyatdır. Bunun da kökü bazardır. Bazar varsa,
iqtisadiyyat var. İqtisadiyyat bazar üçündür”.
Ümummilli lider universitet kollektivi qarşısındakı tarixi çıxışında bir neçə dəfə bazar iqtisadiyyatının
önəmi və əsas xüsusiyyətləri üzərində dayanmaqla, iqtisadçılara elm və tədris fəaliyyətlərində yol göstərmişdir.
O, yeni iqtisadi sistemin təməlində bazarın dayandığını, bazarın özünütənzimləmə mexanizmi olduğunu və bütün
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iqtisadi fəaliyyətlərin də məhz bazarın tələblərinə uyğun həyata keçirilməsinin zəruriliyini vurğulamışdır. Bu
istiqamətdə son illər atılan addımlar arasında UNEC-də tədris olunan fənlərin sillabuslarının tamamilə
yenilənməsini, kitabxana fondunun müasir dərslik və dərs vəsaitləri hesabına zənginləşdirilməsini və dünya
universitetlərində tədris edilən fundamental dərsliklərin Azərbaycan dilinə tərcümə edilməsi qeyd edilməlidir.
Bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun keyfiyyətli tədqiqatların və tədris prosesinin təşkilində son illər
dünyanın inkişaf etmiş universitetlərindən məzun olan 400-dən çox gəncin müəllim və ya tədqiqatçı kimi UNECə cəlb edilməsinin də böyük rolu olmuşdur. Bu gənclərin əksəriyyəti "2007-2015-ci illərdə Azərbaycan
gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı” çərçivəsində inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatına malik
ölkələrin nüfuzlu universitetlərindən magistr və ya fəlsəfə doktoru dərəcəsi almışdır. "Gənc müəllim-1” və "Gənc
müəllim-2” layihələri çərçivəsində müsabiqə əsasında UNEC-də əmək fəaliyyətinə başlayan gənclər təhsil
aldıqları universitetlərlə UNEC arasında səmərəli əməkdaşlıq əlaqələrinin, o cümlədən də təcrübə mübadiləsinin
qurulmasında əhəmiyyətli rol oynayırlar.
UNEC kadr hazırlığında bazarın tələblərini daha dolğun şəkildə öyrənmək və onlara uyğunlaşmaq
məqsədilə "Tələb işəgötürənlərdən - təklif UNEC-dən” mövzusunda konfrans keçirmiş və həmin konfransda
"UNEC - iş dünyası strateji əməkdaşlıq platforması: UNEC2B” təqdim edilmişdir. "UNEC2B” Platforması
tədrisin əmək bazarının tələbələrinə uyğunlaşdırılması, sahibkarlıq universiteti modelinin yaradılması və
məzunların işlə təmin olunmasında UNEC və iş dünyasının birgə fəaliyyətini nəzərdə tutur. Platformaya əsasən,
UNEC məzunlarını işə qəbul edən işəgötürənlər qarşısında 3 il ərzində "servis xidməti”, yəni məzunlar üçün
UNEC tərəfindən ödənişsiz ixtisasartırma kursları təşkil etmək öhdəliyi götürmüşdür.
"Dünya təcrübəsini siz... toplamalısınız. Nəzəriyyəni - yeni nəzəriyyə icad etməyə ehtiyac yoxdur ümumiləşdirmək, bizim iqtisadiyyatımıza uyğunlaşdırmaq sizin vəzifənizdir”.
Heydər Əliyev Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi və modernləşdirilməsi prosesinin mütərəqqi
dünya təcrübəsi və müasir iqtisadi nəzəriyyələr əsasında həyata keçirilməli olduğunu vurğulayır, bu təcrübə və
nəzəriyyələrin ölkə reallıqlarına uyğunlaşdırılmasını iqtisadçı alimlərin başlıca vəzifəsi kimi görürdü. Qeyd edilən
vəzifədən irəli gələrək UNEC Tədqiqat Fondu, 26 tədqiqat mərkəzi yaradılmış, elmi tədqiqatların milli
iqtisadiyyatın problemləri ilə əlaqələndirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli işlər görülmüşdür. Hazırda UNEC-də
Azərbaycan iqtisadiyyatının müxtəlif problemlərinin tədqiqi ilə məşğul olan "Empirik tədqiqatlar mərkəzi”,
"Digital marketinq mərkəzi”, "Ermənistan iqtisadiyyatının araşdırma mərkəzi”, "İnkişaf iqtisadiyyatı
laboratoriyası”, "Rəqəmsal iqtisadiyyat tədqiqat mərkəzi”, "İslam iqtisadiyyatı mərkəzi”, "Elektron pul araşdırma
mərkəzi” kimi mərkəzlər fəaliyyət göstərir. Yeni yaradılmış bu mərkəzlərdə UNEC-in professor-müəllim heyəti
ilə birgə tələbə, magistr və doktorantlar da tədqiqat aparmaq imkanı əldə etmişdir. Sevindirici haldır ki, bu
yaxınlarda "Empirik tədqiqatlar mərkəzi”ndə tələbələrimizin müəllimləri ilə birgə hazırladığı məqalə nüfuzlu
"Scopus” bazasında yerləşən "International Journal of Housing Markets and Analysis” jurnalında nəşr edilmişdir.
Yeni yaradılmış "İnkişaf iqtisadiyyatı laboratoriyası”nda isə SOCAR-ın sifarişi əsasında dünyada ilk dəfə olaraq
"Azərbaycan neftinin (Azerilight) dünya bazar qiymətinin proqnozlaşdırılması” mövzusunda geniş tədqiqat
layihəsi həyata keçirilmiş, müvafiq model qurulmuş və tədqiqat nəticələri əsasında "Springer” kimi nüfuzlu
beynəlxalq elmi nəşriyyat tərəfindən monoqrafiya dərc edilmişdir.
Bu sahədə uğurlu addımlardan biri də milli iqtisadiyyatın və qlobal iqtisadi proseslərin müxtəlif aspektləri
ilə bağlı müzakirələrin aparıldığı nüfuzlu elmi tədbirlərin təşkil edilməsidir. Bu baxımdan UNEC-də Nobel
mükafatı laureatı Aziz Sancarın da iştirakı ilə "Universitetlərdə elmi fəaliyyətin müasir idarəetmə modeli”,
materialları "Web of Science” bazasında indeksləşən "Davamlı inkişafın sosial-iqtisadi problemləri”, "Elektron
pullar: mövcud vəziyyət və perspektivlər”, universitet və biznes nümayəndələrinin iştirakı ilə "Bilik əsaslı
iqtisadiyyata keçid: potensial imkanlar”, Dünya Bankı ekspertinin iştirakı ilə "İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi:
özəl sektorun rolu” və digər aktual mövzuları əhatə edən nüfuzlu elmi tədbirlər keçirilmiş, yerli və beynəlxalq
ekspertlərlə birlikdə ölkə iqtisadiyyatının gələcək inkişaf perspektivləri müzakirə edilmişdir.
UNEC-də hər il keçirilən "Elm aylığı” da xüsusi vurğulanmalıdır. Geniş tədbirlər planı əsasında
reallaşdırılan "elm aylığı”nda iqtisad elminin müasir problemlərinə, milli iqtisadiyyatın aktual məsələlərinə həsr
edilmiş müxtəlif formatlı elmi müzakirələr təşkil edilir. Cari ildə də reallaşdırılan "elm aylığı”nda 22 elmi tədbir,
o cümlədən "Yeni elm sahələri-ekonofizika”, "Elm haqqında elm”, "İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatları”,
"Elmi fəaliyyətin institusional sistemi”, "Qeyri-müəyyənlik şəraitində makroiqtisadi göstəricilərin qarşılıqlı
əlaqələrinin və vergi yükünün qiymətləndirilməsi”, "Azərbaycanda rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişaf
perspektivləri”, "İslam maliyyəsi”, "Ha-Joon Changın iqtisadiyyat kitabı” və digər maraqlı müzakirələr
aparılmışdır.
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"...iqtisadçılar gərək apardığımız islahatların hər birinin həm həyata keçirilmə prosesini, həm də nəticələrini
təhlil etsinlər. Ola bilər, bundan yaxşı əsərlər də yaza bilərsiniz”.
Ölkədə həyata keçirilən iqtisadi islahatların, onların nəticələrinin dərin elmi təhlillərinin aparılması ilk
növbədə iqtisadçıların işidir. UNEC əməkdaşları tərəfindən ölkədə aparılan iqtisadi islahatların və onların əldə
olunan uğurlu nəticələrinin təhlilinə həsr edilmiş çoxlu sayda elmi və analitik məqalələr ayrı-ayrı qəzet və
jurnallarda, o cümlədən də UNEC-in nəşr etdiyi "Economic sciences: Theory and Practice”, "Azərbaycan Dövlət
İqtisad Universitetinin Elmi Xəbərləri” və "UNEC Ekspert Jurnalı”ında çap edilmişdir. Xüsusilə də UNEC
ekspertlərinin analitik məqalələrinin nəşr olunduğu və 2016-cı ildən fəaliyyət göstərən "UNEC Ekspert”
jurnalında qeyri-neft sektorunun inkişafı, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, sosial müdafiənin gücləndirilməsi
və digər istiqamətlər üzrə Azərbaycanda həyata keçirilən islahatların təhlilinə və strateji yol xəritələrinə həsr
edilmiş çoxlu sayda analitik məqalələr nəşr edilmişdir.
UNEC əməkdaşlarının Azərbaycanda aparılan iqtisadi islahatlar və ölkə iqtisadiyyatının ayrı-ayrı
məsələlərinə həsr edilmiş elmi əsərləri nüfuzlu beynəlxalq nəşrlərdə də çap edilmişdir. Bu əsərlərə "Web of
Science” bazasının müvafiq indekslərinə daxil olan nüfuzlu nəşrlərdə son illər dərc edilən "Təhsilin keyfiyyətinin
statistik qiymətləndirməsinə ekspert yanaşması: Azərbaycan nümunəsi” (2016), "Türk Respublikalarının TransXəzər enerji əməkdaşlığının əhəmiyyəti” (2017), "Azərbaycanda elektrik enerjisinə tələbin modelləşdirilməsi”
(2017), "Dünya bazarında xam neftin qiymətinin proqnozlaşdırılması metodları” (2018), "Makroiqtisadi
stabilliyin fuzzy təhlili” (2018), "Azərbaycanda beynəlxalq miqrasiyanın ölçülməsi” (2018), "Azərbaycanda
iqtisadi artımın CO2 emissiyasına təsiri” (2018), "İnsan kapitalının inkişafı, iqtisadi göstəricilər və ətraf mühitin
keyfiyyətinin tədqiqi” (2019), "Sugeno-tipli fuzzy nəticəçıxarma metodu ilə dövlətin administrativ səylərinin
vergi potensialına təsirinin qiymətləndirilməsi” (2019) və digər əsərləri göstərmək mümkündür.
UNEC-in bu istiqamətdə əldə etdiyi uğurlardan biri də Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi və
"Baku Ekspo 2025” Əməliyyat Katibliyinin” İnsan kapitalını inkişaf etdirərək, daha yaxşı gələcək quraq”
mövzusunda birgə təşkil etdiyi məqalə müsabiqəsində UNEC-in gənc müəlliminin qalib olmasıdır. Təşkilatçılar
tərəfindən müsabiqənin qalibi kimi UNEC-in gənc müəlliminin Fransanın Paris şəhərində yerləşən Beynəlxalq
Sərgilər Bürosunun qərargahına səfəri də təşkil edilmişdir. UNEC müəlliminin qalib olan "Azərbaycanda
multikultural dəyərlərin inkişafında təhsil və elmin rolu” adlı elmi məqaləsində həm təsviri, həm də empirik
metodlardan istifadə edilərək ölkədə təhsil və elmin multikultural dəyərlərin inkişafındakı rolu ortaya
qoyulmuşdur.
"...mənim üçün daha çox maraqlıdır ki, iqtisadi siyasətimizi, islahatlarımızı geniş kütləyə izah etməkdə fəal
yardımçımız olasınız”.
Həqiqətən də bazar iqtisadiyyatı şəraitində iqtisadi subyektlərin gözləntiləri və davranışı iqtisadi siyasətin,
iqtisadi islahatların uğurunu şərtləndirən əsas amillərdən biridir. İqtisadi subyektlərin gözləntilərinin və
davranışlarının formalaşması isə heç şübhəsiz ki, ilk növbədə iqtisadi maarifləndirməni tələb edir. Son illər UNEC
çoxlu sayda iqtisadi ekspertləri ilə televiziyalar, radiolar, qəzetlər, jurnallar, sosial şəbəkələr, ictimai mühazirələr
və digər vasitələrlə iqtisadi subyektlərin maarifləndirilməsi işinə öz töhfəsini verməyə çalışır. Təkcə 2018-ci ildə
UNEC ekspertlərinin mediada 260-dan çox çıxışı olmuş, UNEC-in rəsmi sosial şəbəkə vasitəsilə 1300-dən çox
maarifləndirici məlumatlar yayılmış, UNEC Radioda maarifləndirici xarakterli proqramlar efirə çıxmışdır.
2017-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında
Elmin İnkişafı Fondu və Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq üzrə Əmanət Kassaları Fondunun "Gənc alimlər və
maliyyə savadlılığı” mövzusunda birgə təşkil etdikləri elmi məqalə müsabiqəsində də UNEC-in gənc alimləri
qalib olmuşlar. Onların yazdığı məqalələr əhalinin maliyyə savadlılığının artırılmasının müxtəlif nəzəri-metodiki
aspektlərinə həsr edilmişdir.
UNEC-in bu istiqamətdə gördüyü işlər arasında ölkədə ilk dəfə olaraq, TED təşkilatının rəsmi lisenziyası
əsasında beynəlxalq statuslu "TEDxUNEC” ictimai mühazirələrinə başlamasını da qeyd etmək lazımdır. Belə ki,
hər il keçirilən "TEDxUNEC” mühazirələrində ölkənin görkəmli alimləri, ictimai xadimləri geniş ictimaiyyət
üçün müxtəlif mövzularda çıxışlar edir və bu maarifləndirmə işinə öz töhfələrini verirlər. Bu il mayın 7-də
"Azərbaycan. Lider. Tərəqqi” mövzusunda keçirilmiş "TEDxUNEC” konfransı isə ümummilli lider Heydər
Əliyevə həsr edilmiş ilk TEDx konfransı kimi tarixə düşdü.
Yeni yaratdığı "UNEC Ekstern” vasitəsilə UNEC ölkədə iqtisadi maarifləndirmə işinə daha böyük töhfələr
verməyə iddialıdır. Bu mərkəzdə həyata keçiriləcək təlimlər və təhsil proqramları vasitəsilə əhalinin daha geniş
təbəqələrinin ayrı-ayrı iqtisadi mövzularda maarifləndirməsi mümkün olacaqdır. Artıq bu istiqamətdə ilk
təşəbbüslər reallaşmışdır, İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin
(KOBİA) təşkilatçılığı ilə "UNEC Ekstern” vasitəsilə sahibkarlar üçün silsilə onlayn təlimlər təşkil edilmişdir.
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"...dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunaraq iqtisadiyyatımızı çox sürətlə inkişaf etdirə bilərik. Belə
imkanlar mövcuddur və bizim böyük perspektivlərimiz var”.
Ümummilli liderin qarşıya qoyduğu bu vəzifəyə uyğun olaraq, UNEC qlobal təhsil və tədqiqat bazarına
inteqrasiya etmək, yüksəkkeyfiyyətli tədris və tədqiqatların həyata keçirildiyi universitetə çevrilmək məqsədilə
dünyanın müxtəlif ölkələrinin nüfuzlu universitetləri və beynəlxalq elm, təhsil təşkilatları ilə əməkdaşlıq edir,
təcrübə mübadiləsi həyata keçirir və birgə proqramlar reallaşdırır. Təkcə ötən il UNEC-in 81 tələbəsi, 165
müəllimi və 31 inzibati işçisi 25 ölkəni əhatə edən müxtəlif beynəlxalq mübadilə proqramlarında iştirak etmişdir.
Hazırda UNEC müxtəlif nüfuzlu xarici universitetlərlə birgə 4 beynəlxalq ikili diplom proqramı həyata keçirir,
Türkiyə Respublikasının "Mevlana”, Avropa İttifaqının "Erasmus+” və "TEMPUS”, Almaniya Federativ
Respublikasının "DAAD” kimi nüfuzlu beynəlxalq elm və təhsil proqramlarında fəal iştirak edir, TIKA, KOICA,
Dünya Bankı, Dünya Ticarət Təşkilatı, digər xarici və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq əlaqələrini
genişləndirir.
UNEC həm də təhsil xidmətləri ixrac edən ali təhsil ocağına çevrilmişdir. Artıq bir neçə ildir ki,
universitetimiz Yunanıstanın Qərbi Makedoniya Texniki Təhsil İnstitutu ilə birgə Yunanıstanda "Neft və qazın
idarə edilməsi və daşınması” (MOGMAT) magistr proqramı üzrə yüksəkixtisaslı kadrlar hazırlayır. Qeyd edilən
proqram üzrə tədris və tədqiqat fəaliyyətlərini UNEC müəllimləri tərəfdaş universitetin müəllimləri ilə birgə
Yunanıstanda həyata keçirirlər. Bundan başqa, UNEC ölkə xaricində filialı olan Azərbaycan universiteti kimi bu
imkanından geniş istifadə etməyə başlamışdır. Belə ki, Rusiya Federasiyasının (RF) Dərbənd şəhərində yerləşən
UNEC filialı RF-nin rəsmi lizenziyası əsasında fəaliyyət göstərən yeganə xarici universitetdir.
Müxtəlif nüfuzlu beynəlxalq reytinq təşkilatları ilə sıx əlaqələr qurulmuş, bu təşkilatların müəyyən etdiyi
parametrlər ətraflı şəkildə öyrənilmiş və UNEC-in qeyd edilən parametrlər üzrə göstəricilərinin yaxşılaşdırılması
məqsədilə müvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdir. Heç təsadüfi deyil ki, UNEC, "QS - Quacquarelli Symonds”
təşkilatı tərəfindən İnkişaf Etməkdə olan Avropa və Mərkəzi Asiya Regionunun iqtisadyönümlü 4-cü ən yaxşı
universiteti, 2018-2019-cu illərdə bu regionun ən yaxşı 200 universitetindən biri seçilmişdir. Dünya
universitetlərinin veb populyarlığını müəyyən edən "Webometrics” təşkilatının 2019-cu il hesabatına görə, UNEC
"Google scholar” bazasındakı istinadların sayına, "açıqlıq” və "iştirak” göstəricilərinə görə ölkəmizdə birincidir.
Bu sahədə digər bir təşkilat olan "UniRank”in 2019-cu il hesabatına görə isə UNEC Azərbaycan üzrə 1-ci, Asiya
regionunun "Top-200” universiteti arasında isə 122-ci yerdədir.
Qarşıdakı illərdə UNEC tələbələrin sayında əcnəbilərin payını 10%-ə çatdırmağı, beynəlxalq mübadilə
proqramlarında iştirak edən tələbə, müəllim və inzibati işçilərin sayını davamlı artırmağı, beynəlxalq ikili diplom
proqramlarının sayını 10-a yüksəltməyi, ingilis dilində təhsil proqramlarını davamlı inkişaf etdirməyi və 90
yaşında dünyanın ən yaxşı 1000, 100 yaşında isə ən yaxşı 500 universitetindən biri olmağı hədəfləyir.
"...ən əsası bizim gəncləri, gənc nəsli müasir bazar iqtisadiyyatı tələblərinə uyğun olaraq, müasir dünya
maliyyə sisteminin tələblərinə uyğun olaraq təhsilləndirin”.
İqtisadiyyat dinamik inkişaf edən, daim yeniliklərə, innovativ texnologiyalara açıq olan bir sahədir. Bu
baxımdan iqtisadçı kadrları yetişdirən ali təhsil müəssisələrinin də bütün bu yeniliklərə adekvat cavab verə biləcək
çevik təhsil proqramlarına, yüksəkkeyfiyyətli tədris prosesinə sahib çıxması tələb olunur. Bakalavr və
magistratura səviyyəsində yeni ixtisasların açılması, tədris prosesinin tamamilə elektronlaşdırılması, şəffaflığın
və hesabatlılığın yüksəldilməsi, əsas hissəsini xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramının məzunlarının təşkil etdiyi
çoxlu sayda gəncin elmi-pedaqoji fəaliyyətə cəlb edilməsi, ingilis və rus dillərində təhsil proqramlarını həyata
keçirən iki yeni məktəbin (fakültənin) yaradılması, türk dilində tədris aparan fakültənin inkişaf etdirilməsi,
Azərbaycan dilində tədris aparan fakültələrin bazasında keyfiyyətcə yeni meqafakültələrin formalaşdırılması,
gənc və peşəkar kadrların tədris prosesinin idarə olunmasına cəlb edilməsi, 24/7 kitabxananın yaradılması və yeni
tədris materiallarının formalaşdırılması hesabına tədris prosesinin informasiya təminatının yaxşılaşdırılması,
tədris planları və proqramlarının (sillabuslar) yeniləşdirilərək mütərəqqi dünya təcrübəsinə uyğunlaşdırılması və
digər tədbirlər nəticəsində UNEC iqtisadçı kadr hazırlığını təkmilləşdirmişdir.
Startap fəaliyyətlərinin dəstəklənməsi sahəsində də müvafiq işlər görülür. Belə ki, 2014-cü ildən UNEC-də
fəaliyyət göstərən İnnovativ Biznes İnkubatorun əsas məqsədi tələbələrin biznes ideyalarının reallaşdırılmasına
dəstək vermək və onların bazara çıxış imkanlarına kömək göstərməkdir. Bu günə qədər 20-yə yaxın tələbə startapı
UNEC İnnovativ Biznes İnkubator vasitəsilə ideya inkubasiyasını həyata keçirmişdir. Burada onlara risklərin
dəyərləndirilməsi, maliyyə analizi, marketinq araşdırmaları, komanda işi, təqdimat bacarıqları və s. kimi xüsusi
təlimlər təşkil edilir. Bir çoxu Respublika müsabiqələrinin də qalibi olan bu startaplardan "CanCarryYou”,
"Boomerang”, "ÖzünüSına”, "Misker.az” və "Yosun” hazırda da UNEC İnnovativ Biznes İnkubatorda
fəaliyyətlərini davam etdirirlər.
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Tələbələrin peşəkar kadr kimi formalaşmasında tələbə təşkilatlarının da böyük rolunun olduğunu nəzərə
alan UNEC bu istiqamətdə də fəal iş aparır. Belə ki, son illər UNEC-də "Tələbə-rektor”, "İqtisadçı tələbələrə
dəstək ictimai birliyi”, "İqtisadçı tələbələrin elmi fəaliyyətinə dəstək ictimai birliyi” və digər yeni tələbə
təşkilatları fəaliyyətə başlamış və tələbələr tərəfindən həyata keçirilən sosial layihələrin sayı əhəmiyyətli dərəcədə
artmışdır. UNEC tələbələri son illər ölkədə formalaşmış könüllülük hərəkatında da fəal iştirak edir, ölkəmizdə
həyata keçirilən beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərdə, idman yarışlarında UNEC-in minlərlə tələbəsinin könüllü
statusunda iştirak etməsi onların peşəkar kadr kimi yetişməsi işinə də böyük töhfə verir.
Sevindiricidir ki, II ixtisas qrupunda respublika üzrə prezident təqaüdçülərinin 2015-ci ildə yalnız 4 faizi
UNEC-i seçdiyi halda, bu rəqəm hər il artaraq 2018-ci ildə 68 faizə yüksəlmişdir. Eyni zamanda əvvəllər belə
fakt qeydə alınmasa da, son üç ildə 700 bal toplayan abituriyentlər arasında UNEC-i seçənlərin sayı artmışdır.
Bütövlükdə, ötən il II ixtisas qrupu üzrə 600 və daha yüksək bal toplayan 550 nəfərin 347-si, yəni 63 faizinin
seçimi məhz UNEC olmuş və 2014-cü illə müqayisədə 3,8 dəfə artmışdır. Nəticədə, universitet üzrə orta keçid
balı davamlı yüksələrək 2018-2019-cu tədris ilində 409 bala çatmışdır.
UNEC qarşıdakı illərdə qəbul olan abituriyentlərin orta keçid balını 500-ə yüksəltməyi, tədris prosesini
təhsilalanlarda zəruri bilik və bacarıqları - yetərli ixtisas bilikləri, analitik və empirik təhlil bacarığı, tənqidi və
həll istiqamətli düşüncə tərzi, yüksək akademik yazı qabiliyyəti, İKT-dən istifadə bacarığı, xarici dil bacarığı,
liderlik və komandada işləmə bacarığı - tam şəkildə formalaşdırmağa imkan verəcək səviyyədə daim
təkmilləşdirməyi, təhsil proqramlarının beynəlxalq akreditasiyadan keçməsini təmin etməyi, tələbələrin təqaüd
imkanlarını davamlı yaxşılaşdımağı, distant təhsil xidmətləri göstərməyi və professor-müəllim heyətinin
peşəkarlıq səviyyəsini daim artırmağı özünün əsas hədəfləri kimi qəbul etmişdir.
"İqtisadiyyatı irəliyə aparmaq üçün dünyanın mürəkkəb maliyyə sisteminə, iqtisadi sisteminə qoşulmaq
üçün bizə müasir, hazırlıqlı, xarici dilləri bilən, dünya təcrübəsini mənimsəmiş gənclər lazımdır. Bu isə sizin
qarşınızda duran əsas vəzifədir”.
MBA təhsili üzrə müasir UNEC Biznes Məktəbi, Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura Mərkəzi
yaradılmışdır. Son illər UNEC-də MBA təhsili üzrə tədris planları yeniləşdirilərək beynəlxalq standartlara
uyğunlaşdırılmış, əmək bazarının tələblərindən irəli gələrək, "biznes analitikası”, "sosial media”, "idmanın idarə
edilməsi”, "səhiyyənin idarəedilməsi”, "turizm və otelçilik” kimi yeni ixtisas və ixtisaslaşmalar açılmış, mübadilə
və ikili diplom proqramları həyata keçirilmişdir. UNEC Biznes məktəbi, 2016-cı ildən ABŞ-ın Biznes
Məktəblərinin İnkişafı Assosiasiyasının (AACSB) tamhüquqlu üzvü olmuş, İmtiyazlı Sertifikatlaşdırılmış
Mühasiblər Assosiasiyası (ACCA) tərəfindən akreditasiya edilərək "mühasibat uçotu” ixtisasının məzunları F1F9, digər ixtisasların məzunları isə F1-F4 sertifikatını əldə etmək hüququnu qazanmışdır. UNEC Biznes Məktəbi
56-cı proqramda ölkə üzrə payını 2014-2015-ci tədris ilindəki 43,5%-dən 2018-2019-cu tədris ilində 73%-ə
yüksəltmişdir.
Magistratura və doktoranturada elmi-tədqiqat potensialının gücləndirilməsi, plagiatçılıqla mübarizənin
genişləndirilməsi və dissertasiyaların yerinə yetirilməsi prosesinin ölkə iqtisadiyyatının inkişaf tələbləri ilə daha
da uzlaşdırılması istiqamətində əhəmiyyətli işlər görülmüşdür. Bunun üçün ilk növbədə magistratura pilləsində
təhsilin yeni standartları tətbiq edilmiş, ölkədə ilk dəfə olaraq magistraturada ikinci tədris ili bütövlükdə
magistrların elmi-tədqiqat təcrübəsinə və dissertasiyaları yerinə yetirməsinə ayrılmışdır.
Doktorantura pilləsi üzrə təhsilin yeni standartları hazırlanmaqla yanaşı, doktorantların xarici dil biliklərinə
olan tələb də əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldilmiş, doktoranturaya qəbul zamanı ingilis dili üzrə qəbul və minimum
imtahanları "British Council” tərəfindən götürülür.
Hazırda UNEC London Universiteti/London İqtisadiyyat Məktəbinin beynəlxalq proqramına qoşulmuş,
Fransanın Montpellier Universiteti ilə, Litvanın Mikolas və İsveçrənin UBIS Universiteti ilə ikili diplom proqramı
reallaşdırır. ABŞ-ın Linkoln Universiteti ilə magistrlar üçün ikili diplom proqramına sentyabr ayından start
veriləcəkdir.
Hazırda UNEC-də ingilis dilində 21 təhsil proqramı fəaliyyət göstərir ki, bu da ümummilli liderin
qarşımızda qoyduğu müasir, bacarıqlı, xarici dilləri bilən və dünya təcrübəsini mənimsəmiş gənclərin
yetişdirilməsi baxımdan əhəmiyyətlidir.
Təhsilalanlarla yanaşı, təhsilverənlərin də xarici dil bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi istiqamətində tədbirlər
həyata keçirilir. "British Council” ilə bağlanmış müqavilə əsasında hazırda UNEC müəllimləri üçün "Akademik
İngilis Dili Kursları” təşkil edilmişdir. Təlimlər UNEC müəllimlərinin ingilis dili bacarıqlarını təkmilləşdirməklə
onların qlobal elm və təhsil məkanına inteqrasiya imkanlarının daha da artırılması məqsədini daşıyır.
Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin potensialını yüksək
qiymətləndirərək demişdir: "... bu gün mən sizinlə görüşərkən, bu salona baxarkən, sizə baxarkən fəxr edirəm.
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Fəxr edirəm ki, bizim milli ali təhsilimiz var. İndi bizim yetişən gənc milli kadrlarımız var. Azərbaycan elminə
böyük töhfələr vermiş və xidmətlər göstərmiş qocaman professorlarımız var. Mən bununla fəxr edirəm. Bu, böyük
nemətdir. Gəlin, bundan sonra bu neməti əlimizdə möhkəm saxlayaq”.
Beləliklə, ölkəmizin inkişaf edən iqtisadiyyatı və güclənən beynəlxalq nüfuzu sayəsində yaxın gələcəkdə
UNEC-in dünya universitetlərinin reytinqində ölkəmizi daha yüksək yerlərdə təmsil edəcəyinə, ümummilli lider
Heydər Əliyevin Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti qarşısında qoyduğu vəzifələri layiqincə yerinə
yetirəcəyinə, sözün həqiqi mənasında, yüksəkkeyfiyyətli tədris və tədqiqat mərkəzinə çevriləcəyinə inanır və
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti böyük tarixi keçmişi və mövcud potensialına arxalanaraq, Prezident İlham
Əliyevin müəyyən etdiyi təhsilin, elmin və iqtisadiyyatın inkişaf strategiyalarının reallaşdırılması işinə layiqli
töhfələr vermək üçün bütün səylərini səfərbər edəcəkdir.
Azərbaycan.-2019.-9 may.-№101.-S.1,9.
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Müstəqil Azərbaycanın qurucusu
Şahin Mustafayev,
Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat naziri
Zamanın fövqündə duran dahi şəxsiyyətlər ictimai-siyasi fəaliyyəti və əməlləri ilə tarix yaradır, xalqını,
cəmiyyətini qüdrətləndirməklə, ona işıqlı yol göstərməklə təkcə yaşadığı dövrün deyil, özündən sonrakı tarixin
də müəllifi olurlar.
Müasir dövlətçiliyimizn memarı Heydər Əliyev məhz belə şəxsiyyətdir. Heydər Əliyev dühası sayəsində
müasir dövrdə Azərbaycan milli dövlətçiliyi real məzmun və məna kəsb etmiş, dövlət suverenliyimiz sarsılmaz
və dönməz gerçəkliyə çevrilmişdir. Uzaqgörənliyi, müdrikliyi, güclü fəhmi, yüksək təşkilatçılıq və idarəçilik
qabiliyyəti, ən başlıcası isə, ümumxalq sevgisi ilə əbədiyaşarlıq qazanmış Heydər Əliyev tarixi proseslərə
həlledici təsirə malik qüdrətli şəxsiyyət, milli liderdir.
Xilaskarlıq və quruculuq missiyası
1993-cü ildə Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışı bir əsrdə ikinci dəfə milli
dövlətçiliyi dağılmaq təhlükəsinə məruz qalan Azərbaycan xalqını siyasi uçurumdan, deqradasiyadan və sosialiqtisadi təlatümlərdən xilas etdi. Ötən əsrin sonunda ulu öndərin siyasi uzaqgörənliyi, yorulmaz fədakarlığı və
əzmkarlığı Azərbaycanda hökm sürən hərc-mərcliyə, tənəzzülə, vətəndaş qarşıdurmasına son qoydu.
Heydər Əliyevin siyasi liderlik keyfiyyətləri, fenomenal şəxsiyyəti, dünyada güclü nüfuzu və strateq
məharəti ilə Azərbaycan uğrunda gedən ən kəskin geosiyasi mübarizə və ziddiyyətləri, onların ölkəmizə mənfi
təsirlərini tam neytrallaşdırmağa və mübarizədən qalib çıxmağa müvəffəq oldu. Bununla da dövlətçiliyimizin
xilaskarının - Heydər Əliyevin dühası sayəsində Azərbaycan uğurlu dövlət modelini formalaşdırdı, gələcək
mövcudluğunu və yüksəlişini təmin etdi. Ulu öndərin hakimiyyətə qayıdışı ilə tərəqqi yoluna qədəm qoyan
Azərbaycanın suverenliyi, milli mənafeyə əsaslanan inkişafı əbədi, dönməz xarakter aldı, davamlı iqtisadi inkişaf
üçün möhkəm təməl yaradıldı, xalqın milli-mənəvi və özünüdərk ruhu, vətəndaşlıq və azərbaycançılıq məfkurəsi
yüksəldi. Heydər Əliyevin hakimiyyətinin ikinci dövründə Azərbaycanda ümumbəşəri dəyərlərə söykənən
demokratik, hüquqi, dünyəvi və müasir dövlətin ideoloji əsasları və strateji inkişaf istiqamətləri formalaşdırıldı.
Ulu öndərin fədakar və yorulmaz fəaliyyəti sayəsində müstəqil və milli maraqlara əsaslanan siyasət yürüdən
ölkəmiz dünya birliyində mövqeyini gücləndirdi və Cənubi Qafqazın liderinə, regionun sabit inkişaf edən nüfuzlu
dövlətinə, dünyada etibarlı tərəfdaşa çevrildi. Ümummilli liderin şah əsəri olan müstəqil Azərbaycan dünya
güclərinin hesablaşdığı, regionda gerçəkləşdirilən transmilli layihələrin təşəbbüskarı və fəal iştirakçısı olan dövlət
kimi bütün dünyanın diqqətini cəlb etməyə başladı. Ulu öndərin çoxsaylı xarici səfərləri, ikitərəfli və beynəlxalq
səviyyədə imzalanmış mühüm saziş və sənədlər, uğurlu neft diplomatiyası, beynəlxalq və regional təşkilatlarla
aparılan gərgin iş ölkəmizin inkişafının sürətləndirilməsinə mühüm töhfəsini verdi.
Milli iqtisadiyyatın inkişaf təməli
Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ilə ölkədə bərqərar olmuş ictimai-siyasi sabitlik müasir, müstəqil,
dünyəvi, demokratik, hüquqi dövlət quruculuğunun həyata keçirilməsi üçün münbit şərait yaratdı. Əsl siyasi lider
keyfiyyətlərini bütün parlaqlığı ilə nümayiş etdirən ümummilli lider xalqı səfərbər etməklə çox qısa müddətdə
müasir siyasi inkişaf ideyalarını reallaşdırmağa müvəffəq oldu. Milli dövlət quruculuğu islahatlarının uğurla
həyata keçirilməsi, qanunvericiliyin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması, demokratik dəyərlərə əsaslanan
hüquq və məhkəmə sisteminin formalaşdırılması, söz və vicdan azadlığının təmin edilməsi, çoxpartiyalı sistemin
bərqərar olması, sosial ədalət prinsipinə, bəşəri dəyərlərə, Azərbaycan xalqının milli mənafelərinə əsaslanan milli
dövlətçilik modelinin formalaşmasını şərtləndirdi.
Bu kontekstdə müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyasının qəbul olunması və ilk parlament seçkilərinin
keçirilməsi ulu öndərin dövlət quruculuğu islahatlarının əsas nailiyyətləri sırasında xüsusilə qeyd edilməlidir.
Müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyasının Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlanaraq 1995-ci il noyabrın 12də ümumxalq səsverməsində qəbul edilməsi dövlət quruculuğu tarixində keyfiyyətcə yeni mərhələnin başlanğıcı
oldu.
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Ümummilli liderin islahatlar yolu ilə Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının formalaşdırılması siyasəti hələ
Sovet İttifaqı zamanında - 1969-cu ildən Heydər Əliyevin ölkəyə rəhbərliyi ilə başlanan böyük tarixi missiyanın
əsas istiqamətlərindən idi. O zaman Azərbaycan Sovet İttifaqının tərkibində olsa da, ümummilli liderin milli
məfkurəyə əsaslanan siyasəti sayəsində sürətli inkişaf yolu keçmiş, bütün sahələr üzrə iqtisadi quruculuğa və
yüksək göstəricilərə nail olunmuşdur. Heydər Əliyev gələcəyə hesablanmış müdrik siyasət yürüdərək, Sovet
İttifaqı tərkibində müxtəlif əngəllərə baxmayaraq, milli iqtisadiyyatımızı formalaşdırmağa, inkişaf etdirməyə və
ittifaq tərkibində ən öncül yerlərdən birinə yüksəltməyə, güclü iqtisadi baza və infrastruktur, eləcə də bu sahədə
güclü milli kadr potensialı yaratmağa müvəffəq olmuşdur.
Ulu öndərin məqsədyönlü iqtisadi siyasəti xammal və kənd təsərrüfatı ölkəsi olan Azərbaycanın qabaqcıl
sənaye ölkəsinə çevrilməsi, aqrar sahədə irəliləyişlərə və yüksək göstəricilərə nail olunması, yeni sənaye
müəssisələrinin və istehsal sahələrinin yaradılması, qabaqcıl texnologiyaların tətbiqi və s. amillərə görə ittifaq
miqyasında uğurlarla fərqlənməsi ilə nəticələndi.
1969-1982-ci illərdə Azərbaycanda elektron maşınqayırması, radiosənaye, yüngül və yeyinti sənayesi üçün
maşın və avadanlıq istehsalı və digər mütərəqqi sahələr, 1971-1985-ci illərdə 581 adda yeni tipli maşın, avadanlıq,
aparat və cihaz nümunələri yaradıldı. Həmin illərdə yaradılmış modern neft-kimya sənayesi ölkənin sosial-iqtisadi
inkişafında mühüm rol oynadı, Azərbaycan neft məhsulları və avadanlığı, polad borular, əlvan metallar, sintetik
kauçuk, elektrik mühərrikləri, məişət kondisionerləri, mineral gübrələr, xalça və digər istehsal sahələri üzrə Sovet
İttifaqında aparıcı respublikalardan biri oldu.
Əvvəllər aqrar sahədə digər ittifaq respublikalarından geridə olan ölkəmiz səmərəli idarəçilik və mütərəqqi
texnologiyaların uğurlu tətbiqi sayəsində öncül kənd təsərrüfatı, o cümlədən pambıqçılıq və üzümçülük,
ümumilikdə aqrar-sənaye üzrə əsas respublikalardan birinə çevrildi, 1970-1985-ci illərdə ölkədə 213 iri sənaye
müəssisəsi işə salındı, Azərbaycanda istehsal olunan 350 adda məhsul dünyanın 65 ölkəsinə ixrac olunmağa
başladı.
Azərbaycanda infrastrukturun yenilənməsinə böyük diqqət yetirən ümummilli liderin rəhbərliyi illərində
paytaxt və regionlara gözəllik verən yüzlərlə yaşayış binası, mehmanxana, iqtisadi inkişafda önəm kəsb edən iri
istehsal kompleksləri, su anbarları, müasir yollar tikildi, yaşıllıq zonaları, istirahət ocaqları yaradıldı. Heydər
Əliyevin respublikaya rəhbərliyinin birinci dövründə həyata keçirilən quruculuq siyasəti, yaradılmış infrastruktur,
yeni sənaye sahələri, formalaşmış böyük iqtisadi potensial Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi gələcək inkişafında
mühüm rol oynadı.
Beləliklə, həmin dövrdə Heydər Əliyevin uzaqgörən dövlət quruculuğu konsepsiyası milli-mədəni dirçəliş,
suverenlik ruhunun yüksəlişi istiqamətində həyata keçirilən siyasətlə tamamlanırdı ki, bu da Azərbaycan xalqının
müstəqil dövlətçilik ideyalarının reallaşmasında və xalqın milli-azadlıq mübarizəsinin uğurla nəticələnməsində
həlledici rol oynadı.
Dayanıqlı inkişaf edən iqtisadiyyatın formalaşdırılması
Müstəqilliyin ilk illərində tənəzzülə uğramış iqtisadiyyat, idarəolunmaz inflyasiya, işsizlik və digər mənfi
faktorlara görə ölkə dərin sosial-iqtisadi böhran məngənəsində sıxılmaqda idi. Bir ictimai-iqtisadi formasiyadan
digərinə keçidin yaratdığı məhrumiyyətlər, yerli və ittifaq miqyasında formalaşmış qarşılıqlı mübadilə və istehsalkooperasiya əlaqələrinin qırılması, istehsalın kəskin azalması, uğursuz və yanlış sosial-iqtisadi siyasət nəticəsində
iqtisadiyyatın iflic vəziyyətinə düşməsinə görə işsizlik kütləviləşmiş, əhalinin güzəranı ağırlaşmışdı.
Məhz ölkənin belə ağır vəziyyətində ona rəhbərlik etməyə başlayan Heydər Əliyev Azərbaycanın müstəqil
iqtisadi inkişaf kursunu müəyyənləşdirdi. "İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir” reallığını dövlət
quruculuğu prosesinin bütün mərhələlərində əzmlə həyata keçirən dahi siyasət korifeyinin prinsipial mövqeyi,
iqtisadi manevr etmək bacarığı nəticəsində ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, humanitar sferada, beynəlxalq
münasibətlərdə dönüş yarandı, müstəqil dövlət quruculuğu prosesi başlandı. Bütün sahələrdə olduğu kimi,
iqtisadiyyatda da institusional islahatlar həyata keçirildi, azad bazar iqtisadiyyatının formalaşdırılması məqsədilə
hüquqi baza yaradıldı, məqsədli dövlət proqramları qəbul edildi, iqtisadi hədəflər və onlara nail olunması yolları
müəyyənləşdirildi, maliyyə vəziyyəti sabitləşdi. Növbəti addımlar kimi, Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya
iqtisadiyyatına inteqrasiyasına, ölkəmizə investisiyaların cəlb olunmasına başlandı, iqtisadi fəallıq bərpa olundu,
həyat səviyyəsi yüksəldi.
Bu dövrdə qəbul olunmuş iqtisadi qanunlar Azərbaycanın milli iqtisadi inkişaf modelinin formalaşmasına
və islahatların vətəndaşların mənafeyinə uyğun şəkildə həyata keçirilməsinə etibarlı zəmin yaratdı. Heydər
Əliyevin rəhbərliyi dövründə iqtisadi sahələrin tənzimlənməsi ilə bağlı 70-dən artıq qanun qəbul edildi, 100-dən
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çox fərman və sərəncam imzalandı, 30-a yaxın dövlət proqramı təsdiq edildi. Ümumilikdə 1993-2003-cü illərdə
qəbul edilmiş, ictimai-siyasi, iqtisadi-sosial, mədəni və digər sahələr üzrə 1715 qanun və qərardan 975-i
parlamentə ulu öndərin təşəbbüsü ilə təqdim olunmuşdu.
Beləliklə, ümummilli lider tərəfindən zamanın yeni çağırışlarını, azad bazar iqtisadiyyatının və
sahibkarlığın inkişaf tələblərini nəzərə almaqla həyata keçirilən islahatlar, qəbul edilən qanun və proqramlar,
qərarlar iqtisadiyyatın dövlət inhisarçılığından azad edilməsi, sahibkarlığın inkişafı, liberal iqtisadiyyatın, biznes
və investisiya mühitinin formalaşdırılmasını təmin etdi. Aparılan islahatlar nəticəsində 1991-ci ildən başlayan
iqtisadi resessiya dayandırıldı və müstəqillik dövrünün sabit iqtisadi inkişaf mərhələsi başlandı.
Ümumilikdə Heydər Əliyevin sosial-iqtisadi strategiyası 1995-ci ildən Azərbaycanda bu sahədə
keyfiyyətcə yeni mərhələnin başlanmasına səbəb oldu. Bərpa və dinamik inkişaf dövrü kimi xarakterizə olunan
1995-2003-cü illər ərzində ümumi daxili məhsul 1,7 dəfə, büdcə gəlirləri 3,9 dəfə, ölkənin valyuta ehtiyatları 85
dəfə, sənaye məhsulunun həcmi 22,4 faiz, kənd təsərrüfatı istehsalı 52,8 faiz, xarici ticarət dövriyyəsi 4 dəfə,
iqtisadiyyatda məşğul olanların orta aylıq əməkhaqqı 6,2 dəfə artdı, inflyasiya səviyyəsi 2-3 faizədək azaldı. Bu
dövrdə iqtisadiyyata bütün maliyyə mənbələri hesabına 20 milyard ABŞ dolları həcmində investisiya qoyuldu.
"Bütün XXI əsr Azərbaycan iqtisadiyyatının, ən əvvəl neft və qaz sənayesinin coşqun inkişafı əsri
olacaqdır”, - deyən ümummilli liderin siyasi əzmkarlığının təntənəsi olan "Əsrin müqaviləsi” ölkənin enerji
potensialının milli mənafelərimizə uyğun şəkildə dünya bazarına çıxarılmasına, iqtisadiyyatın digər sahələrinin
inkişafına imkan yaratmaqla yanaşı, dövlət müstəqilliyimizin möhkəmlənməsinin mühüm təminatına çevrildi. Ulu
öndərin müəllifi olduğu yeni neft strategiyası həm də Azərbaycanın postsovet məkanında Qərbin transmilli neft
şirkətləri ilə böyük miqyasda saziş imzalayan ilk dövlət kimi Xəzərdə beynəlxalq əməkdaşlığın əsasını qoyması
ilə əlamətdardır.
Neftin dünya bazarlarına çıxarılması üçün 1996-cı ildə Bakı-Novorossiysk, 1999-cu ildə Bakı-Supsa ixrac
neft kəmərlərinin istismara verilməsi, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəmərinin inşasına dair sazişin
imzalanması ilə karbohidrogen ehtiyatlarının ixrac marşrutlarının şaxələndirilməsi təmin edildi. Neft
strategiyasının ən böyük uğurlarından olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri ilə yanaşı, Azərbaycan qazının
ixracının təmin olunması üçün ümummilli liderin təşəbbüsü ilə Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin inşasına
başlanıldı.
1999-cu ildə Heydər Əliyevin fərmanı ilə neft yataqlarının xarici şirkətlərlə birgə işlənməsindən əldə edilən
mənfəət neftin satışından daxil olan vəsaitlərin səmərəli idarə edilməsi, həmin gəlirlərin prioritet sahələrin
inkişafına yönəldilməsini təmin etmək üçün Dövlət Neft Fondu yaradıldı. Ümummilli liderin "Neft-qaz yataqları
Azərbaycan xalqının böyük sərvətidir. Və həm bu gün, həm də uzun bir tarixi dövrdə ona xidmət edəcəkdir”
məfkurəsindən irəli gələn fond karbohidrogen ehtiyatlarının ölkə əhalisinin və gələcək nəsillərin yüksək rifahına,
hərtərəfli inkişafına yönəldilməsində effektli mexanizmə çevrildi. Təsadüfi deyildir ki, ümummilli liderin
təşəbbüsü ilə fondun ilk vəsaiti qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına
yönəldildi.
Beləliklə, ümummilli liderin müəllifi olduğu dəqiq düşünülmüş neft strategiyasının uğurla həyata
keçirilməsi ilə Azərbaycan xalqı müstəqil şəkildə öz sərvətlərindən olan neftdən tam bəhrələnmək imkanı qazandı
və ölkə iqtisadiyyatının hərtərəfli, sabit inkişafına, həmçinin neft gəlirlərinin sosial sahələrə, insan kapitalına
yönəldilməsinə başlandı.
Heydər Əliyevin uğurla həyata keçirdiyi köklü torpaq islahatı kəndlini onun əsl sahibinə çevirdi. 1996-cı
ildə qəbul edilmiş "Torpaq islahatı haqqında” qanunla postsovet ölkələri arasında ilk dəfə olaraq Azərbaycanda
torpaq üzərində xüsusi mülkiyyətçilik bərqərar oldu. Sahibkarlığın, rentabelli təsərrüfatçılığın inkişafının təmin
edilməsi məqsədilə mühüm tədbirlər həyata keçirildi, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının əvvəlki vergi
borcları silindi, müddətli vergi güzəştlərinin verilməsinə başlandı, onlar torpaq vergisindən başqa bütün digər
vergi ödənişlərindən azad edildilər və bu güzəştlər hazırda da davam etdirilir.
Milli sahibkarlığın formalaşdırılması
"Sahibkarlıq fəaliyyəti bizim üçün ən mühüm amillərdən biridir” prinsipini bazar iqtisadiyyatı və azad
sahibkarlıq şəraitində iqtisadi tərəqqinin əsas amalı olaraq görən ulu öndər özəl sektorun formalaşmasına böyük
diqqət və qayğı göstərirdi.
2002-ci ilin aprel-may aylarında Heydər Əliyevin yerli və xarici iş adamları ilə görüşləri özəl bölmənin
inkişafında yeni keyfiyyət mərhələsinin başlanması baxımından xüsusilə önəmlidir. Ulu öndərin sahibkarlarla
birbaşa təması, onların problem və istəklərini dinləməsi, aparılan fikir mübadiləsi və çətinliklərin qısa müddət
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ərzində həlli üçün konkret tapşırıqlar, fərman və sərəncamlar verməsi sahibkarlara göstərilən böyük diqqət və
etimadın, özəl sektorun inkişaf etdirilməsi yolu ilə Azərbaycanın iqtisadi qüdrətinin artırılması, qeyri-neft
sektorunda yüksək nəticələrin əldə olunacağına güclü inamın göstəricisi idi. Görüşlərin nəticəsi olaraq, biznes
mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, özəl bölmənin inkişafında mövcud olan problemlərin sistemli həlli,
sahibkarlığın sürətli inkişafı üçün əlverişli mühitin yaradılması məqsədilə imzalanmış bir sıra mühüm fərman və
sərəncamlar, o cümlədən "Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının Dövlət Proqramı
(2002-2005-ci illər)”, "Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkişafına dövlət himayəsi sahəsində əlavə
tədbirlər haqqında” 2002-ci il 10 sentyabr tarixli, "Sahibkarlığın inkişafına mane olan müdaxilələrin qarşısının
alınması haqqında” 2002-ci il 28 sentyabr tarixli fərmanlar ölkədə özəl sektorun keyfiyyətcə yeni mərhələsinin
əsasını qoydu. Ulu öndərin təşəbbüsü ilə qəbul olunmuş dövlət proqramları kiçik və orta sahibkarlığın inkişafını
iqtisadi siyasətin prioritet istiqamətlərindən birinə çevirdi, onlara maliyyə dəstəyi və zəruri texniki yardım
göstərən strukturlar formalaşdı, vergi yükü azaldıldı, kiçik sahibkarlıq subyektlərinə vahid vergi tətbiq edildi, özəl
bölməyə dövlət nəzarəti əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırıldı, dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin
qanunvericilik bazası yaradıldı.
Təsadüfi deyildir ki, ulu öndərin sahibkarlarla keçirilmiş görüşlərinin Azərbaycan sahibkarlığının
inkişafında mühüm tarixi əhəmiyyətini, habelə ölkənin iqtisadiyyatında sahibkarların artan rolunu, məşğulluğun
təmin olunmasında özəl sektorun inkişafının müstəsna əhəmiyyətini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin 21 aprel 2016-cı il tarixli sərəncamına əsasən, hər il aprelin 25-i Azərbaycanda
Sahibkarlar Günü kimi qeyd edilir.
Yeni inkişaf mərhələsinin əsası
Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf kursunun əsas
vektorlarından birini Azərbaycanın regionlarının tarazlı və harmonik inkişafı təşkil edirdi. Ölkənin gələcək
inkişafının həm də onun regionlarının harmonik inkişafı ilə bağlı olduğunu çox düzgün qiymətləndirən ulu öndər
bölgələrin davamlı inkişafının təmin edilməsində yerlərdəki potensialdan səmərəli istifadəni vacib hesab edirdi.
Bu baxımdan, 1995-2003-cü illər, həm də regionların sürətli sosial-iqtisadi inkişafına zəmin yaratmış mühüm
tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə xarakterizə edilə bilər. O dövrdə bazar münasibətlərinin geniş vüsət alması,
özəlləşdirmə proqramlarının həyata keçirilməsi, milli sahibkarlar sinfinin formalaşması, bölgələrdə fəaliyyət
göstərən sahibkar və fermerləri də əhatə edən hərtərəfli iqtisadi islahatların aparılması, regionların hazırkı
inkişafına əlverişli zəmin yaratdı.
Ümummilli lider tərəfindən müəyyənləşdirilən və uğurla həyata keçirilən regionların davamlı iqtisadi
yüksəlişi strategiyasının Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən inamla və ardıcıllıqla, sistemli
yanaşma tətbiq olunmaqla, ünvanlı və əhatəli proqramlarla davam etdirilməsi bölgələrin tarazlı və sürətli
inkişafına, tamamilə yeni sima əldə etməsinə, müasir sosial-iqtisadi infrastruktura yiyələnmələrinə geniş imkanlar
açdı.
Tranzit dəhlizlərinin və yolların, bütünlükdə yol-infrastruktur sahəsinin inkişafı, beynəlxalq bazarlara çıxış
imkanlarının təmin edilməsi məqsədilə etibarlı, rahat və effektiv nəqliyyat sisteminin formalaşdırılması sahəsində
həyata keçirilən tədbirlər xüsusilə əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata
keçirilən infrastrukturun inkişafı siyasətinin mərkəzində tranzit dəhlizlərinin və yolların, bütünlükdə yol-nəqliyyat
sahəsinin inkişafı, Azərbaycanın nəqliyyat sisteminin beynəlxalq sistemə sürətli və məqsədyönlü inteqrasiyası
dururdu. Bu istiqamətdə həyata keçirilmiş mühüm tədbirlər çərçivəsində ölkə ərazisindən keçən beynəlxalq
nəqliyyat dəhlizlərinin hüquqi çərçivəsinin formalaşdırılması və bu dəhlizlərə əlavə yük axınlarının cəlb
edilməsinə zəmin yaratmış TRASEKA ("Şərq-Qərb beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi”), Şimal-Cənub, İNOGEYT
təşəbbüsləri xüsusi qeyd edilməlidir. Bu layihələrin həyata keçirilməsi, eləcə də infrastrukturun daha da
müasirləşdirilməsi istiqamətində görülən sistemli işlər nəticəsində Xəzər bölgəsində Azərbaycan əsas logistiknəqliyyat qovşağına və beynəlxalq əhəmiyyətli neft-qaz tranziti ölkəsinə çevrilmişdir.
İnsan amili - inkişaf strategiyasının prioriteti
Azərbaycanda ictimai-siyasi, makroiqtisadi sabitliyin bərqərar olmasının ardınca ulu öndərin həyata
keçirdiyi dayanıqlı, mükəmməl və müsbət beynəlxalq təcrübəyə uyğun normativ hüquqi bazaya əsaslanan sosial
siyasət əhalinin həyat səviyyəsində və iş yerləri ilə təmin olunmasında əhəmiyyətli dəyişikliklərə səbəb oldu.
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Məqsədini insan amili və əhalinin yüksək sosial rifahı təşkil edən sosial siyasətin mahiyyəti Heydər Əliyev
tərəfindən çox dəqiqliklə ifadə edilmişdi: "Bizim apardığımız işlər, böyük layihələrimiz, neft müqavilələrimiz və
həyata keçirdiyimiz iqtisadi islahatlar Azərbaycanın iqtisadiyyatını qısa bir zamanda gücləndirəcək və insanların
rifah halı günü-gündən yaxşılaşacaqdır”.
Ümummilli liderin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən tədbirlər sayəsində artıq 1996-cı ildə sosial göstəricilərin
dinamikasında müsbət meyillər nəzərəçarpacaq dərəcədə özünü göstərməyə başladı. Əldə olunan irəliləyişlər
müxtəlif illərdə ayrı-ayrı kateqoriyalı şəxslərin sosial müdafiəsinin təmin olunması üçün iqtisadi zəmin yaratdı.
Bu məqsədlə çoxsaylı qanunlar qəbul edildi, şəhid ailələrinin, müharibə və 20 Yanvar əlillərinin, veteranların,
qaçqınların, məcburi köçkünlərin sosial təminatının gücləndirilməsi üçün fərman və sərəncamlar imzalandı.
Qeyd edilənlərdən əlavə, hərbi qulluqçuların, səhiyyə, təhsil, sosial müdafiə, elm, mədəniyyət sahəsində
çalışanların əməkhaqqı, pensiyaların minimum məbləği artırıldı, müxtəlif sahələrdə böyük xidmətləri olan
şəxslərin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə fərdi təqaüdlər təsis edildi.
Məhz ümummilli lider tərəfindən məcburi köçkünlərin çadırlardan yeni evlərə köçürülməsi, onların haqq
səsinin dünyaya və beynəlxalq təşkilatlara çatdırılması sahəsində addımlar atılması da sosial siyasət sahəsində
böyük əhəmiyyət kəsb etdi.
Beləliklə, ulu öndərin xilaskarlıq missiyası və Azərbaycanın hərtərəfli inkişaf strategiyası ölkəmizi
dağılmaq təhlükəsindən xilas etdi, iflic vəziyyətinə düşmüş iqtisadiyyatın bərpası və inkişafını, uğurlu neft
strategiyasının reallaşdırılmasını, müdrik diplomatiyanın həyata keçirilməsilə dünya birliyində Azərbaycanın
etibarlı tərəfdaşa çevrilməsini, beynəlxalq aləmdə layiqli yer tutmasını təmin etdi, Azərbaycanın suveren dövlət
olaraq gələcək uğurlarının reallaşmasına möhkəm təməl yaratdı.
Ulu öndərin gözləntiləri. Tarixin təsdiqi
Heydər Əliyevin müstəqil milli dövlətçiliyimizin formalaşdırılması və gücləndirilməsi strategiyası yeni
dövrdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən böyük uğur və yeni nailiyyətlərlə
davam etdirilir.
Prezident İlham Əliyev ümummilli liderin banisi olduğu möhkəm dövlətçilik təməli üzərində Azərbaycanın
dayaqlarını dövrün dinamik xarakterinə uyğun olaraq daha da möhkəmləndirmiş, Azərbaycanı dünyanın ən
sürətlə inkişaf edən ölkələrindən birinə çevirmişdir. Belə ki, 2003-cü ildən ötən dövr Azərbaycan dövlətinin daha
da modernləşməsi və qüdrətlənməsi, dövlət təsisatlarının və idarəetmənin yeni dövrün tələblərinə əsasən
təkmilləşdirilməsi, sosial-iqtisadi sahələrin, milli iqtisadiyyatın innovativ əsaslarla inkişafı, sosial siyasətin daha
da gücləndirilməsi ilə səciyyələnir. "Bütün planlarımızın həyata keçirilməsi üçün başlıca şərt iqtisadi
potensialdır”, - deyən Prezident İlham Əliyevin siyasəti məqsədyönlü, konkret hədəflərə istiqamətlənməklə
sosial-iqtisadi və ictimai-siyasi məsələlərin həllinə rasional, sistemli və kompleks yanaşmanı təmin edib, qarşıda
duran vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün ən effektiv metod və prinsiplərin tətbiqinə şərait yaradıb.
Makroiqtisadi sabitliyin qorunması, innovativ, rəqabətqabiliyyətli və ixracyönümlü məhsulların istehsalına
əsaslanan iqtisadiyyatın formalaşdırılması, nailiyyətlərin vətəndaşların həyat səviyyəsinin daha da
yüksəldilməsinə yönəldilməsi ölkəmizdə həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasətin prioritetləridir. Dövlət başçısı
tərəfindən təsdiq edilmiş, başlıca məqsədi uzunmüddətli perspektivdə davamlı və müasir tələblərə cavab verən
sosial-iqtisadi inkişafın təmin edilməsi ilə yüksək sosial rifaha çatmaq olan "Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış”
İnkişaf Konsepsiyası, məqsədyönlü dövlət proqramları, strateji yol xəritələri, strategiyalar, konkret tədbirlər
planları, əhatəli və davamlı iqtisadi islahatlar ölkədə innovativ iqtisadiyyatın formalaşması, ixracın
diversifikasiyası, idxaldan asılılığın maksimum dərəcədə azaldılması, biznes mühitinin əlverişliliyinin daha da
artırılması, investisiyaların cəlb edilməsi və digər istiqamətlərdə mühüm işlərin həyata keçirilməsinə hərtərəfli
şərait yaradır.
Bu tədbirlərin icrası kənd təsərrüfatından başlayaraq sənayeyə qədər bütün sahələri, həmçinin insan
kapitalının inkişafı, biznes mühitinin davamlı olaraq yaxşılaşdırılması və digər əsas istiqamətləri əhatə etməklə
iqtisadi modernləşmənin keyfiyyətcə yeni mərhələsinin reallaşdırılması, qlobal çağırışlara dayanıqlılığının
möhkəmləndirilməsi üçün imkanları daha da genişləndirir.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə sənayenin modernləşməsi, qeyri-neft sektorunun şaxələndirilməsi
ilə bağlı həyata keçirilmiş sistemli tədbirlər və kompleks islahatlar nəticəsində ölkədə sənaye parkları və
məhəllələri, rəqabətqabiliyyətli və innovativ sənaye məhsulları istehsalı müəssisələri yaradılıb, ixrac potensialı
dəfələrlə yüksəlib. Ölkənin dayanıqlı, ümumi və harmonik inkişafını təmin etmək, paytaxtla regionlar arasında
inkişaf fərqini aradan qaldırmaq və tarazlı inkişafına nail olmaq, əhalinin yüksək məşğulluq səviyyəsini təmin
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etmək məqsədilə həyata keçirilən Azərbaycan regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarında hər bir
sahə üzrə inkişafı hədəfləyən məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir, dövlət tərəfindən kənd təsərrüfatında
çalışanlara hər cür dəstək göstərilir.
Dünyanın enerji xəritəsini dəyişən Azərbaycan "Cənub qaz dəhlizi”, TANAP, TAP kimi irimiqyaslı
layihələrin təşəbbüskarı və fəal iştirakçıdır. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun, Ələt Beynəlxalq Dəniz Ticarət
Limanının, STAR Neft Emalı Zavodunun istifadəyə verilməsi, Şimal-Cənub və Şərq-Qərb beynəlxalq nəqliyyat
dəhlizlərinin inkişafının davam etdirilməsi, nəqliyyat-tranzit imkanlarının genişlənməsi ilə iqtisadi gücümüzə
yeni güclər əlavə olunub. Kosmik dövlətə çevrilmiş Azərbaycanın 2018-ci ilin sentyabrında orbitə buraxılan
üçüncü peyki - "Azerspace-2” kommersiya baxımından çox əlverişli layihə hesab edilir.
Azərbaycan iqtisadiyyatının əldə etdiyi uğurlar, iqtisadi dayanıqlılıq və sabit inkişaf konkret statistik
göstəricilər və rəqəmlərlə ifadə edilir. Belə ki, 2004-2018-ci illərdə ümumi daxili məhsul istehsalı real ifadədə 3,3
dəfə, o cümlədən qeyri-neft ÜDM 2,8 dəfə, sənaye məhsulu istehsalı 2,6 dəfə, o cümlədən qeyri-neft sənayesi 2,4
dəfə, kənd təsərrüfatı 1,7 dəfə, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı 3 dəfə, informasiya və rabitə xidmətləri 12,4 dəfə,
pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4 dəfə artıb. Bu dövrdə dövlət büdcəsinin gəlirləri 18,4 dəfə, əsas kapitala
yönəldilmiş vəsaitlər 4,6 dəfə artıb. 2004-cü ildən indiyədək ölkənin strateji valyuta ehtiyatları 29 dəfədən çox
artaraq 47 milyard ABŞ dollarını ötmüşdür. Hazırda Azərbaycan dünyanın 190-a yaxın ölkəsi ilə ticarət
əməliyyatları aparır. 2004-cü ildən indiyədək Azərbaycanda 1,5 milyonu daimi olmaqla, 2 milyondan çox yeni iş
yeri açılıb.
Ulu öndərin Azərbaycanda özəl bölmənin formalaşması ilə bağlı strateji xətti Prezident İlham Əliyevin
"Ölkəmizin inkişafı sahibkarlığın inkişafından asılıdır” prinsipial yanaşması ilə yeni dövrdə uğur və nailiyyətlərlə
davam etdirilir. Özəl bölmənin inkişafının sürətləndirilməsi məqsədilə aparılan sistemli və ardıcıl islahatlar
sahibkarlığı iqtisadiyyatın aparıcı qüvvəsinə çevirib. Bu islahatlara uyğun olaraq, lisenziyalaşdırma sisteminin
sadələşdirilməsi, sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması, investisiyaların və ixracın təşviqi
mexanizmlərinin tətbiqi, güzəştli kreditləşmə faizinin aşağı salınması, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı
tədbirləri, elektron xidmətlər şəbəkəsinin genişləndirilməsi, vergi, gömrük, sosial ödənişlər sisteminin
təkmilləşdirilməsi özəl bölmənin iqtisadiyyatda rolunu daha da artırıb.
Bu məqsədyönlü və ardıcıl tədbirlərin nəticəsidir ki, 2018-ci ildə özəl bölmənin ÜDM-də payı 85 faizə,
məşğulluqdakı payı isə 76 faizə çatıb.
İqtisadi inkişafın əsas məqsədi yüksək sosial rifahdır
Prezident İlham Əliyevin ardıcıl və davamlı islahatlar kursu, qazanılan iqtisadi nailiyyətlər sosial siyasətin
uğurlu tətbiqini şərtləndirməklə, ölkə vətəndaşlarının rifahında hərtərəfli əksini tapır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəhbərliyi ilə ölkədə aparılan iqtisadi islahatlar, bütün sahələrdə
şəffaflığın təmin edilməsi büdcə gəlirlərinin, maliyyə imkanlarının artmasına şərait yaratmaqla, ilk növbədə, bu
vəsaitlərin məhz sosial sferaya yönəldilməsini təmin edib. Bu baxımdan sosial sahədə atılan ardıcıl və sistemli
addımlar ölkədə uğurla həyata keçirilən və Azərbaycan xalqının mütləq əksəriyyətinin böyük məmnunluqla
qarşıladığı sosial paketin tərkib hissəsi kimi dəyərləndirilir.
Heydər Əliyevin banisi olduğu milli inkişaf strategiyasının həyata keçirilməsində, ölkədə aparılan
quruculuq tədbirlərinin və sosial islahatların reallaşdırılmasında, vətəndaşların həyat səviyyəsinin və sosial
təminatının yüksəldilməsində ümummilli liderin adını daşıyan Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Azərbaycanın
Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın mühüm xidmətləri xüsusilə qeyd edilməlidir.
Prezident cənab İlham Əliyevin "Azərbaycan dövlətinin siyasətinin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı
dayanır” prinsipial sosial siyasətində insan amilinin, ölkə vətəndaşlarının öncül yeri tam aydın şəkildə və bütün
qabarıqlığı ilə görünür.
Beləliklə, Azərbaycanın sosial-iqtisadi qüdrətə malik güclü dövlət olmasını təmin edən, milli maraqların
ön plana çəkildiyi ümummilli liderin sosial-iqtisadi və milli inkişaf siyasəti Prezident İlham Əliyev tərəfindən
uğurla davam etdirilir, dayanıqlı, innovativ və inklüziv yanaşmalara əsaslanan iqtisadi inkişafı əhalinin sosial
rifahını təmin edir, qarşıdakı illərdə də bu siyasi kursun uğurlu davamı üçün möhkəm təməl və əlverişli zəmin
yaradır.
Azərbaycan.-2019.-9 may.-№101.-S.1,4.
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Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın vətəndaş rifahına təminat
verən sosial dövlət modelinin müəllifidir
Sahil Babayev,
Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri.
Müasir dünyanın siyasət tarixinə siyasi müdriklik və əzəmətlə mənəvi kamilliyi şəxsiyyətində birləşdirən
lider nümunəsi gətirən, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin respublikamıza rəhbərlik etdiyi hər iki dövr möhtəşəm quruculuq, dinamik və hərtərəfli inkişaf
mərhələləri kimi tariximizin qızıl səhifələrinə çevrilib. Bu mərhələlərin hər biri Azərbaycanın müqəddəratının
tənəzzüldən tərəqqiyə doğru dəyişdiyi dövr olmaqla, Ulu öndərimizin dövlətçilik fəlsəfəsinin əsasını təşkil edən
sosial rifah amilinin də güclənməsi və etibarlı sosial müdafiə sisteminin formalaşması ilə müşaiyət olunub.
Ölkəmizin bütün sahələrdə uzunmüddətli inkişafına xidmət edən genişmiqyaslı islahatların sosial hədəflərlə
uğurlu şəkildə uzlaşdırılması təmin edilərək, milli iqtisadiyyatın inkişafında əhalinin sosial maraqlarının təminatı
prinsipi ön planda saxlanılıb.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin hələ ötən əsrin 70-80-ci illərində respublikamıza rəhbərliyi
dövründə onun dövlət idarəçiliyində təkrarsız məharəti, yüksək siyasi təşəbbüskarlığı, səy, qətiyyət və yorulmaz
fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan keçmiş İttifaq məkanında geridə qalan aqrar respublikadan qabaqcıl ölkələr
cərgəsində olan müasir sənaye ölkəsinə çevrilib. Haqlı olaraq, Azərbaycanın bir intibah dövrü kimi xarakterizə
edilən həmin illərdə ölkədə iqtisadi, ictimai-mədəni və digər sahələrdə qazanılan böyük uğurlarla yanaşı, böyük
sayda işçi tutumuna malik yüzlərlə müəssisənin yaradılması, xalq təsərrüfatında məşğul əhalinin sayının dəfələrlə
artırılması, əmək potensialının keyfiyyətcə yüksəldilməsi təmin edilib. Bu proseslər, digər tərəfdən
əməkhaqlarında mütəmadi artım əhalinin rifah səviyyəsinin yüksəlməsinə imkan verib. Eyni zamanda, məhz
həmin dövrdə Ulu öndərimiz respublikanın güclü iqtisadi və sosial infrastrukturunu, bütün vacib sahələr üzrə
yüksək ixtisaslı mütəxəssislər ordusunu yaratmaqla Azərbaycanın gələcək müstəqilliyi üçün hərtərəfli potensialın
formalaşmasını təmin edib.
1993-cü ilin iyun ayında dünya şöhrətli siyasi şəxsiyyət, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin xalqın
çağırışı ilə yenidən respublika rəhbərliyinə qayıdışı Azərbaycanın bir dövlət, bir ölkə kimi dünyanın siyasi
xəritəsindən silinməsinə aparan təhlükəli proseslərin, vətəndaş qarşıdurmasının, xaos və anarxiyanın, cəmiyyətdə
artan iqtisadi, siyasi və mənəvi-psixoloji gərginliyin qarşısını aldı. Bu tarixi qayıdış ölkədə ictimai-siyasi
sabiltiyin bərqərar olaraq möhkəmlənməsi şəraitində müstəqil dövlət quruculuğuna, respublikamızda sosialiqtisadi dirçəlişə, ölkəmizin müstəqil siyasət yürüdərək dünya birliyində mövqeyini gücləndirməsinə imkan verdi.
Ulu öndərimizin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda dövlət quruculuğu prosesləri ilə paralel olaraq, ölkədə sosial
müdafiə siyasətinin də formalaşması və həyata keçirilməsi istiqamətində mühüm addımların atılmasına başlanıldı.
Büdcə imkanlarının zəif olduğu həmin vaxtlarda mövcud maliyyə imkanlarının sosial müdafiə sahəsinə, planlı
təsərrüfatdan bazar iqtisadiyyatına keçidin, sərbəst qiymətlərin tətbiqinin doğurduğu çətinliklərdən əhalinin
müdafiəsinə yönəldilməsi, o cümlədən, işləməyən pensiyaçılara kompensasiya verilməsi, çörəyin və çörək
məmulatlarının qiymətlərinin tənzimlənməsi və əhalinin aztəminatlı təbəqələrinin sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi sahəsində görülən əlavə tədbirlər ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqa bağlılığını əyani təzahür
etdirməklə, eyni zamanda, sosial sahənin inkişafının onun fəaliyyətində əsas istiqamətləridən olduğunun daha bir
göstəricisi idi. “Sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı bizim iqtisadiyyatımızın əsas prinsipi olmalıdır” deyə bəyan
edən Ulu öndərin qəbul etdiyi qərarlar bu sözlərin dövlətin daimi güclənməsi prosesində əməli təsdiqini tapmasına
xidmət edirdi. Ulu öndərimizin uğurlu neft strategiyasının nailiyyəti kimi 1994-cü ilin 20 sentyabrında “Əsrin
müqaviləsi”nin imzalanması respublikada iqtisadiyyatının inkişafına təkan verməklə, sosial məqsədlərin də
uğurla reallaşması üçün mühüm addımların atılmasına imkan yaratdı.
Eyni zamanda, Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlanaraq 1995-ci ildə qəbul olunmuş müstəqil
Azərbaycanın ilk Konstitusiyasında Azərbaycan vətəndaşlarına layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi dövlətin
ali məqsədi kimi və Azərbaycan dövlətinin xalqın və hər bir vətəndaşın rifahının yüksəldilməsi, onun sosial
müdafiəsi və layiqli həyat səviyyəsinin qayğısına qaldığı ən yüksək səviyyədə bəyan edildi. Bu da dahi şəxsiyyət
Heydər Əliyevin sosial dövlət ideyasının Əsas Qanun səviyyəsində təsbit edilməklə, bu ideyanın dövlətin
inkişafında aparıcı amil kimi müəyyən edilməsini şərtləndirdi.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin qəbul etdiyi qərarlar nəticəsində sosial cəhətdən həssas
kateqoriyaların, o cümlədən şəhid ailələrinin, müharibə veteranlarının və əlilliyi olan şəxslərin, qaçqın və məcburi
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köçkünlərin, Çernobıl qəzasının ləğvində iştirak etmiş və həmin qəza nəticəsində zərər çəkmiş vətəndaşların sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsi, Milli Qəhrəmanlara, onlardan həlak olanların ailələrinə yardım edilməsi, minimum
əmək haqqı məbləğinin artırılması və s. kimi istiqamətlərdə ilk və mühüm addımlar atıldı. “Biz sosial cəhətdən
köməyə ehtiyacı olan insanların sosial təminatını gündən-günə yaxşılaşdırmağa çalışmalıyıq”, deyə qeyd edən
Ulu öndərin təşəbbüsü və tapşırığı əsasında sosial cəhətdən həssas qruplarla bağlı sosial müdafiə tədbirlərinin
əhatə dairəsi yeni sosial təminat və reabilitasiya məqsədli proqramlara başlanılmaqla xeyli genişləndirildi.
Qısa zaman ərzində respublikada nəinki sosial sabitliyə nail olundu, eyni zamanda, 1990-cı illərdə şəhid
ailələrinin və müharibə ilə əlaqədar əliliyi olan vətəndaşların dövlət hesabına mənzillərlə, müharibə ilə əlaqədar
əliliyi olan vətəndaşların minik avtomobilləri ilə təminatı, fiziki məhudiyyətli insanların qabiliyyət və
istedadlarının tanıdılması üçün ümumrespublika tədbirlərin təşkili işlərinə başlanılmaqla, bu işlər ildən-ilə
gücləndirildi.
Azərbaycanda sosial dövlətin möhkəm təməlinin formalaşması həm də artıq 2000-ci ildə ölkəmizin qlobal
səviyyədə yoxsulluğunun kəskin şəkildə azadlılmasını nəzərdə tutan beynəlxalq təşəbbüs və proqramlara fəal
şəkildə qoşulmasına imkan verdi. BMT-nin 2000-ci ilin sentyabrında Nyu-Yorkda keçirilən Minilliyin
sammitində 147 ölkənin qoşulduğu Minilliyin Bəyannaməsini Azərbaycan Respublikası adından imzalayan
ümummilli liderimiz Heydər Əliyev bu mühüm sənəddən irəli gələn öhdəliklərin ökəmizdə uğurla yerinə
yetirilməsi üçün uğurlu dövlət siyasətinin də formalaşmasını təmin edib. Bəyannamədə 8 qlobal məqsəddən
birincisi - ifrat yoxsulluq və aclıq içində yaşayan dünya əhalisinin sayının yarıyadək azaldılması idi. Ulu
öndərimizin müəllifi olduğu uğurlu sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası, yoxsulluğun azaldılmasına və iqtisadi
inkişafın təmin edilməsinə istiqamətlənən dövlət proqramları ölkəmizdə yoxsulluğun azaldılmasında mühüm
irəlilləyişlərə şərait yaratdı.
Ümumilikdə 1993-2003-cü illər Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə müstəqil Azərbaycan dövlətinin
qurulması və uzunmüddətli inkişaf yoluna səfərbər olunması təmin edilərək, Azərbaycan tarixinin bu şərəfli
dövründə güclü sosial siyasətin formalaşdırılmaqla daim gücləndirilməsinə, pensiya və müavinətlərin 8 dəfə,
muzdla işləyənlərin orta aylıq əməkhaqqının 6 dəfədən çox artırılmasına nail olundu. MDB məkanında ilk dəfə
Azərbaycanda yeni sosial-iqtisadi münasibətlər dövrünə uyğun Əmək Məcəlləsinin, Demoqrafik İnkişaf
Konsepsiyasının, məşğulluq, əmək miqrasiyası və s. sahələrlə bağlı qanunların, əlilliyin qarşısının alınması və
reabilitasiyası üzrə ilk dövlət proqramının qəbul edilməsi, pensiya təminatı sisteminin qabaqcıl beynəlxalq təcrübə
əsasında yenidən qurularaq təkmilləşdirilməsi üçün islahatlara başlanması təmin edildi.
Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən ölkəmizin davamlı tərəqqisi naminə əsası qoyulan milli inkişaf
strategiyası, o cümlədən uğurlu sosial islahatlar proqramı 2003-cü ildən etibarən Azərbaycan Prezidenti cənab
İlham Əliyev tərəfindən yüksək səviyyədə davam etdirilir. Ulu öndərimizin “Azərbaycan xalqının ən böyük tarixi
nailiyyəti” kimi qiymətləndirdiyi dövlət müstəqilliyimiz Prezident cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ötən dövrdə
atılan mühüm addımlar, güclü iqtisadiyyatın qurulması, uğurlu xarici siyasət nəticəsində ildən-ilə güclənib.
Cənubi Qafqazın güc mərkəzinə çevrilən, sabitlik, təhlükəsizlik, əmin-amanlıq məkanı olan Azərbaycan
ötən dövrdə iqtisadiyyatını dünya miqyasında rekord templərlə inkişaf etdirməklə, ümumi daxili məhsulunu 3,3
dəfə, o cümlədən sənaye istehsalını 2,6 dəfə, ixracını 4,7 dəfə, valyuta ehtiyatlarını 24 dəfə artırıb.
Biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, xarici sərmayədarlar üçün cəlbedici investisiya mühitinin yaradılması
milli iqtisadiyyata yarısı xarici sərmayədən ibarət olmaqla təqribən 250 milyard dollar sərmayə qoyulması ilə
nəticələnib. 2006-cı ildə Dünya Bankının “Doing Business” hesabatında 98-ci yerdə olmuş Azərbaycan aparılan
köklü islahatlar, investisiya iqliminin yaxşılaşdırılması nəticəsində bu gün həmin hesabatda 25-ci yerdədir və ən
islahatçı 10 ölkə sırasındadır. 2010-cu ildən Yüksək insan inkişafı kateqoriyalı ölkələr sırasına daxil edilən
Azərbaycan bu gün dünyada yoxsulluğun 5 faizədək endirilməsinə nail olan 29 ölkədən biridir. Həmçinin
Azərbaycan Minilliyin İnkişaf Məqsədləri üzrə yoxsulluğu yarıyadək azaldan 18 ölkədən biri olub. 2015-ci ildə
Minilliyin İnkişaf Məqsədlərinin icrasında əldə etdiyi nailiyyətlərə görə ölkəmiz “Cənub-Cənub” mükafatına
layiq görülüb.
Nazirlər Kabinetinin 2019-cu ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran
vəzifələrə həsr olunan iclasında Prezident cənab İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, “Son 15 il ərzində iqtisadi
baxımdan dünyada Azərbaycan qədər inkişaf edən ikinci ölkə olmamışdır. Ölkəmizdə çox böyük infrastruktur
layihələri icra edildi, insanların rifah halı yaxşılaşdı və respublikamızın gələcək inkişafı üçün möhkəm zəmin
yaradılmışdır”.
Azərbaycanın dayanıqlı inkişafı 2019-cu ildə də uğurla davam edib. Hələ 2018-ci ilin yekunları müzakirə
edilərkən dövlət başçısı 2019-cu ilin ölkəmiz üçün uğurlu il olacağına əminliyini ifadə etmişdi. Bunun əməli
təsdiqi olaraq, cari ilin ilk rübündə ölkəmizdə ÜDM-in 3 faiz, o cümlədən kənd təsərrüfatında 3,6 faiz, qeyri-neft
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sektorunda sənaye istehsalı 15,6 faiz, əhalinin gəlirləri 5,5 faiz artıb, ölkə iqtisadiyyatına 2,8 milyard manat (o
cümlədən qeyri-neft sektoruna 2 milyard manat) sərmayə yatırılıb.
Ötən dövrdə əhalisinin sayı hər il sabit şəkildə artaraq 10 milyona çatan Azərbaycan bununla özünün
dayanıqlı sosial-iqtisadi tərəqqisinin demoqrafik inkişaf tendensiyası ilə tamamlandığını təsdiq edir. Ölkəmizdə
doğulanların sayı da ölənlərin sayını 2 - 2,5 dəfə üstələməklə, müsbət miqrasiya saldosu da davam edir. İqtisadi
və hərbi cəhətdən olduğu kimi, əhali artımı ilə də güclənən ölkəmizdə əhalinin sayının artması müqabilində yeni
yaradılan iş yerlərinin sayı da 1 milyonu ötmüşdür. Bu isə Prezident cənab İlham Əliyevin sosial-iqtisadi inkişaf
strategiyasının respublikada məşğulluq imkanalarının əmək bazarına daxil olan işçi qüvvəsinin çoxalmasına
uyğun olaraq daim artırılmasına imkan yaratdığını göstərir.
Dövlətimizin başçısı “Biz bundan sonra da işimizi elə görməliyik ki, iqtisadi inkişaf, iş yerlərinin
yaradılması əhalinin artımından daha da sürətlə getsin, artan əhali işlə təmin olunsun” deyə vurğulayıb. Məhz bu
prinsipə uyğun olaraq “2019-2030-cu illər üçün Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyası” təsdiq
edilib. Sənəd demoqrafik inkişaf perspektivlərinə, ölkənin müəyyən olunmuş iqtisadi prioritetlərinə əsaslanmaqla
səmərəli məşğulluğun təmin edilməsinə yönəldilmiş uzunmüddətli dövlət məşğulluq siyasətini müəyyən edir.
Prezident cənab İlham Əliyev Azərbaycanın sosial sahəyə çox böyük diqqət göstərən ölkə olduğunu qeyd
edərək deyib: “Biz ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatı prinsiplərini sosial ədalət prinsipləri ilə birləşdirə bildik və hesab
edirəm ki, Azərbaycanın uğurlu inkişafı məhz buna söykənir”. Nəticədə bu gün Azərbaycan güclü iqtisadiyyata,
güclü orduya, dünya birliyində güclü mövqeyə sahib olmaqla yanaşı, güclü sosial siyasətə malik olan bir ölkədir.
Dövlət başçısının siyasətinin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı, vətəndaş rifahının təminatı prinsipi
dayanır və bu prinsip iqtisadi dividentlərin ilk növbədə əhalinin rifahına yönəldilməsi, əhalinin sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində ardıcıl addımların atılması ilə təsdiqini tapır. 2003-cü ildən ötən
dövrdə əməkhaqlarının 7 dəfə, pensiyaların 9 dəfə, həssas qruplara yönələn sosial ödənişlərin dəfələrlə artırılması
da bunu göstərir. Məşğulluq imkanlarının mütəmadi artırılması isə ölkədə işsizliyin kəskin şəkildə azalaraq 5 faizə
enməsinə imkan verib.
Prezident cənab İlham Əliyev: “2019-cu il sosial inkişaf, əhalinin sosial müdafiəsi baxımından başqa
illərdən fərqlənən il olacaqdır” deyə bəyan edib və bu sözlər sosial müdafiə sahəsində bir-birini əvəz edən inqilabi
addımlarda bir daha təsdiq edilir. Belə ki, dövlət başçısının sosial islahatlar paketinin nəticəsi kimi, təkcə bu ilin
ilk rübü ərzində minimum əməkhaqqının və minimum pensiyanın 40 faizədək artırılması 830 min insanı, sosial
müavinət və təqaüdlərin orta hesabla 100 faiz artırılması 300 min nəfərini əlilliyi olanlar təşkil edən 600 min
insanı əhatə edib. 500 mindən çox məcburi köçkünün aylıq müavinəti 50 faiz artırılıb, 800 mindən çox vətəndaşın
problemli kreditlərin həllinə nail olunub. Sosial təminat sisteminin əhatə dairəsi daha da genişləndirlib, bir sıra
kateqoriyalardan olanlara, həmçinin sayı 80 minədək olan müharibə veteranlarına aylıq təqaüdlər təsis olunub.
Ümumilikdə dövlət başçısının bu il imzaladığı digər sənədlər 100 minlərlə insanın, cari ilin ilk rübündə isə
reallaşdırılan sosial paket 3 milyona yaxın insanın rifahına mühüm dəstək olub. Şəhid ailələrinə, müharibə ilə
əlaqədar əlilliyi olanlara yönələn təqaüdlərin əhəmiyyətli şəkildə artırılması təmin edilməklə, bu kateqoriyalardan
vətəndaşların mənzillə təminatı işləri dəfələrlə gücləndirilib.
2018-ci ildə nəzərdə tutulduğundan 3 dəfə çox olmaqla 626 mənzil, ümumilikdə indiyədək 6654 mənzil
şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə təqdim edilib, 2019-cu ildə isə bu kateqoriyalardan
olanlara azı 800 mənzil veriləcək. Həmçinin müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə 2018-ci ildə 265
avtomobil, ötən dövrdə 6144 ədəd avtomobil təqdim olunub, 2019-cu ildə isə onlara nəzərdə tutulduğundan 3
dəfədən çox olmaqla 600-dək avtomobil veriləcək.
Prezident cənab İlham Əliyevin sosial siyasətində şəhid ailələrinə xüsusi qayğı mühüm yer tutur. Ötən il
prezident seçkilərində inamlı qələbəyə nail olduqdan sonra dövlət başçısının ilk imzaladığı Fərmanın - 19 aprel
2018-ci il tarixli Fərmanın şəhid ailələri ilə bağlı olması da bunu bir daha təsdiq edir. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın cari il yanvarın 28-də Prezident Sarayında şəhid
ailələri ilə görüşü də şəhid ailələrinə yüksək səviyyədə diqqət və qayğını ifadə edir. Həmin görüşdən sonra 28
yanvar 2019-cu il tarixli Fərman imzalanmaqla birdəfəlik ödəmə verilən şəhid vərəsələrinin əhatə dairəsi daha da
genişləndirilib. Mayın əvvəlinədək 6338 şəhidin 9300-ə yaxın vərəsəsinə birdəfəlik ödəniş edilib və Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindəki Komissiya tərəfindən bu günlərdə daha 2350 şəhid üzrə 3413 vərəsəyə
birdəfəlik ödəmə verilməsi barədə qərar qəbul edilib. Beləliklə, 12268 şəhidin vərəsələrinin birdəfəlik ödəmə
almaq hüququ müəyyən edilib ki, onlardan artıq 8688 şəhidin 12685 vərəsəsinə birdəfəlik ödəmənin verilməsinə
dair qərar qəbul olunmaqla, şəhid vərəsələrinin birdəfəlik ödəmə ilə təminatı proqramı artıq 70 faizdən çox icra
edilib.
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Prezident cənab İlham Əliyevin 9 avqust 2018-ci il tarixli Fərmanı ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyinin tabeliyində yaradılan “Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi” - DOST Agentliyinin
məqsədi məşğulluq, əmək, əlillik və sosial müdafiə sahələrində xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, bu
xidmətlərdə şəffaflığın artırılması, innovativ həllərin tətbiqi və vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsidir.
DOST Agentliyi Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti
Mehriban xanım Əliyevanın dövlət sosial xidmətlərinin vahid platformadan, bir pəncərədən, tam şəffaf və
operativ, vətəndaş rahatlığı və nəzakətlilik prinsipi və sadə prosedurlar əsasında təqdim olunması təşəbbüsünün
nəticəsidir. Agentliyin “DOST” mərkəzləri vasitəsilə “bir pəncərə” prinsipi ilə 2,8 milyon şəxsə 126 xidmət
göstəriləcəkdir. 2019-25-ci illərdə Bakıda və ölkəmizin regionlarında 31 “DOST” mərkəzi istifadəyə veriləcəkdir.
Hazırda dünya təcrübəsində oxşar layihələr olsa da, “DOST” mərkəzləri əhalinin məşğulluğu, əmək, sosial
müdafiə və təminat sahələri üzrə geniş spektrdə xidmətlərin bir pəncərədən təqdim edilməsinə imkan verən, əhatə
dairəsi geniş olan, innovativ yenilikləri özündə birləşdirən unikal bir layihədir. Ona görə də “DOST”
mərkəzlərinin ölkəmizin dövlət sosial xidmətləri sahəsində Azərbaycanın yeni brendinə çevriləcəyi gözlənilir.
Ötən dövrdə sosial təminat və reabilitasiya sisteminin əhatə dairəsi xeyli genişlənməklə, Bakıda və
bölgələrdə yeni reabilitasiya mərkəzləri, sığınacaqlar kompleksi, sosial əhəmiyyətli digər bir sıra yeni müəssisələr
yaradılaraq istifadəyə verilib. Penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslər üçün Sosial
Adaptasiya Mərkəzi tikilib. Sosial xidmət üzrə çoxsaylı layihələrin icrasına başlanılıb, o cümlədən bölgələrdə 50dək günərzi və icma əsaslı reabilitasiya mərkəzləri yaradılıb. Reabilitasiya mərkəzləri şəbəkəsi bölgələr üzrə
genişləndirlib və infrastrukturu təkmilləşdirilib, Respublika Əlillərin Bərpa Mərkəzində, Uşaq Bərpa Mərkəzində,
digər bir sıra bərpa və sosial xidmət müəssisələrində müasir tələblərə uyğun şərait yaradılıb. Cari ildə də yeni
bərpa və sosial xidmət mərkəzlərinin açılışı, həmçinin ayrı-ayrı regionlarda yeni reabilitasiya müəssisələrinin
tikintisinə başlanması nəzərdə tutulub.
Ölkəmizdə sosial sahənin inkişafında Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın xidmətləri, onun nəcib təşəbbüsləri, sosial əhəmiyyət kəsb edən
layihələri mühüm rola malikdir. Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Heydər Əliyev Fondunun layihəsi
kimi, Abşeron rayonunda iki çoxmənzilli yaşayış binası tikilərək dövlət uşaq müəssisələrinin məzunlarına təqdim
edilib və yeni binaların da tikintisi aparılır.
Həmçinin Mehriban xanım Əliyevanın dəstəyi ilə xüsusi qayğıya ehtiyac duyan uşaqlar üçün yeni
reabilitasiya müəssəsi, məhdud fiziki imkanlı insanlar üçün regional informasiya mərkəzləri yaradılıb, uşaqlar
üçün sosial xidmət müəssisələri müasir tələblərə uyğun yenidən qurulub, aprel döyüşlərində yaralanmış əsgər və
zabitlərin yüksək texnologiyalı protezlərlə təminatı həyata keçirilib. Ümumilikdə, bu gün sosial müdafiə
sisteminin əhatə etdiyi bütün əhali kateqoriyaları, o cümlədən əlilliyi olan insanlar, sağlamlıq imkanları məhdud
şəxslər, ahıl vətəndaşlar, valideyn himayəsindən məhrum gənclər, aztəminatlı ailələr, şəhid ailələri və digərləri ilə
bağlı Heydər Əliyev Fondu tərəfindən çox mühüm dəstək layihələri mövcuddur və bu layihələrin hər biri ölkədə
aparılan və ildən-ilə güclənən sosial siyasətin icrasında öz dəyərli töhfələrini verir.
Bu gün ölkədə 52,5 min aztəminatlı ailə ünvanlı dövlət sosial yardımı ilə təmin edilir. Dövlət başçısının
tapşırığına uyğun olaraq, aztəminatlı ailələrin sosial yardım proqramından asılılığının aradan qaldırılmasına və
kiçik biznesə çıxışına imkan yaradan özünüməşğulluq proqramının əhatə dairəsi 2017-ci illə nisbətən 2018-ci ildə
6,5 dəfə genişləndirilmiş və 7267 nəfər özünüməşğulluğa cəlb edilmişdir.
2019-cu ilin ötən dövründə isə artıq 1600-dən çox ailə bu proqrama cəlb edilib ki, onların əksəriyyətini
əlilliyi olan şəxslər, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqları olan valideynlər, məcburi köçkünlər, şəhid ailəsi
üzvləri, ünvanlı sosial yardım alan ailələrin üzvləri və digər həssas qruplardan olanlar təşkil edir. Cari ildə
proqrama cəlb olunanların sayının 10 minə, gələn isə Dünya Bankı ilə əməkdaşlıqda 15 minə çatdırılması nəzərdə
tutulur.
Prezident cənab İlham Əliyevin tapşırığı ilə icra olunan “İşsizin DOSTu” proqramı çərçivəsində isə cari
ilin ötən dövründə 35 min işsiz və işxataran insan əmək müqaviləsi ilə ödənişli, ictimai-faydalı xarakter daşıyan
işlərə cəlb olunub və bu sahədə işlər davam etdirilir. Eyni zamanda, qeyri-rəsmi məşğulluğun qarşısının alınması
üçün görülən tədbirlər ötən il əmək müqaviləsi ilə işləyənlərin sayının əvvəlki illə müqayisədə 91,3 min nəfər
artmasına imkan verib, 2019-cu ilin yanvar-mart aylarında qeydiyyata alınmış əmək müqavilələrinin sayında 66
min artım qeydə alınıb.
Prezidenti cənab İlham Əliyevin sosial islahatlar proqramının əsas istiqamətlərindən biri də əmək,
məşğulluq, sosial müdafiə və sosial təminat sahələrində xidmətlərin elektron xidmətlərin tətbiqinin
genişləndirilməsi şəraitində tam şəffaflaşdırılması və əhaliyə əlçatanlığının və vətəndaş məmnunluğunun təmin
edilməsidir. Dövlət başçsının 5 sentyabr 2018-ci il tarixli Fərmanının icrası ilə əlaqədar mühüm islahat
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tədbirlərindən biri kimi, pensiya təyinatının avtomatlaşdırılmış mexanizmi yaradılmış və bu ilin əvvəlindən işə
salınmışdır.
Beləliklə, Azərbaycanda ilk proaktiv xidmət olaraq, ölkədə pensiyaların pensiya hüququ yaranan şəxsin
heç bir müraciəti olmadan, sənəd təqdim etmədən və pensiya hüququ yaranan gün ərzində elektron qaydada təyin
edilməsi praktikası formalaşmışdır. Bu proaktiv xidmətin hazırda bütün sosial təmint sistemi boyu
genişləndirilməsi işləri davam etdirilir.
Həmçinin Fərmanın icrası olaraq, ölkəmizdə ilk dəfə sosial reyestr kimi “e-sosial” internet portalı yaradılıb
ki, portal vətəndaşlara onlarla bağlı toplanmış sosial xarakterli bütün məlumatlara və dövlət sosial xidmətlərinə
real vaxt rejimində operativ çıxış, habelə öz sosial hüquqlarının reallaşması vəziyyətinə daimi nəzarət imkanı
verir. Ümumilikdə, bu gün nazirliyin əksər fəaliyyət sahələri üzrə e-xidmətlərin göstərilməsi üzrə alt-sistemləri
əhatə edən, 18 alt sistemdən ibarət Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya Sistemi fəaliyyət göstərir.
Sosial sahədə islahatlarda beynəlxalq qurumlarla geniş əməkdaşlıq gündəliyi mövcuddur və bunun əsasında
təbii ki, beynəlxalq aləmdə ölkəmizə olan böyük inam, Azərbaycanda gedən inkişaf proseslərinə böyük maraq
dayanır. Bunun daha bir göstəricisi kimi, may ayında Avropa Regional Sosial Təminat Forumunun da
Azərbaycanda keçirlməsi qərara alınıb və ölkəmiz daha bir mötəbər beynəlxalq təbirə uğurla ev sahibliyi edəcək.
Bütün qeyd edilən sosial nailiyyətlər Ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan və Prezident
cənab İlham Əliyevin uğurla davam etdirdiyi güclü sosial siyasətin, təkmil islahatlar proqramının nailiyyətləridir.
Azərbaycanın sosial inkişaf modelini təzahür etdirən bu uğurlar qarşıdakı dövrdə də davam edəcəkdir.
Respublika.-2019.-9 may.-№101.-S.3.
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Azərbaycanı çağdaş tərəqqi yoluna çıxarmış lider
Nizami Cəfərov,
Milli Məclisin deputatı, akademik
Azərbaycanı çox çətin şəraitdə idarə etməyə və hamımızın yaxşı bildiyimiz, mənim də yaxından bildiyim
məhrumiyyətlərə baxmayaraq, Azərbaycan xalqının əhvali-ruhiyyəsini yüksək tutmağa və Azərbaycanın ən
qısa bir zamanda bütün qurumları ilə öz milli dövlətini yaratmağa nail olması və onun Qafqazın ən zəngin
dövlətlərindən birinə çevrilməsi, dünyaya bu nəzərlə baxa bilməsi üçün göstərdiyi səylərə görə əziz qardaşım
Heydər Əliyevi alqışlayıram.
Süleyman Dəmirəl
Türkiyə Cümhuriyyətinin sabiq Prezidenti
Bugünlərdə anadan olmasının 96-cı ildönümünü ümumxalq qədirbilənliyi və layiqli təntənələrlə qeyd
etdiyimiz ulu öndər Heydər Əliyevin fəaliyyəti, onun Azərbaycan dövlətçiliyi, xalqımız qarşısındakı xidmətləri o
qədər çoxcəhətli və zəngindir ki, bunu təhlil etməklə, yazmaqla, araşdırmaqla sonuna gedib çıxmaq mümkün
deyil. Zaman keçdikcə, biz ümummilli liderimizin fəaliyyətinin məntiqini, mahiyyətini daha yaxşı dərk etməyə
başlayırıq.
Ümumiyyətlə, ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan xalqı üçün misilsiz xidmətlər göstərib. Haqlı olaraq
biz Heydər Əliyevi müasir Azərbaycanın qurucusu hesab edirik. Böyük öndərimiz azərbaycançılıq ideyasının
müəllifi kimi Azərbaycan tarixində yaşayır. Dünya şöhrətli siyasətçi və dövlət xadimi Heydər Əliyevin
Azərbaycan xalqı qarşısında misilsiz xidmətləri onun fiziki yoxluğundan sonrakı dövrdə daha dərindən və əhatəli
dərk olunur.
İndiki nəsillər, haqlı olaraq, Heydər Əliyevi müasir Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu hesab
edirlər. Böyük öndərimiz azərbaycançılıq məfkurəsini milli dövlət ideologiyası səviyyəsinə qaldırmış lider kimi
Azərbaycan tarixində əbədiyaşarlıq qazanıb. Bu, çoxminillik dövlətçilik tariximizdə xüsusi bir hadisədir. Heydər
Əliyev, həm də siyasi idarəetmədə öz üslubunu yaratmış yenilikçi rəhbər idi. Onun bu istedad və qabiliyyəti
Azərbaycana rəhbərliyinin hər iki dövründə, eləcə də nəhəng sovet dövlətinin ali rəhbərlərindən biri olduğu illərdə
həmişə özünü parlaq şəkildə göstərirdi.
Ulu öndər Azərbaycana rəhbərliyinin hər iki dövründə ölkəmizin inkişaf və tərəqqisi istiqamətində işlər
görüb. Heydər Əliyevin seçdiyi taktika hələ sovet zamanında bu məqsədlərə xidmət edirdi: Azərbaycanın
iqtisadiyyatını, onun imperiya daxilindəki mövqeyini gücləndirməklə, Azərbaycan keçici qırmızı bayraqlar
almalı, Azərbaycan sovetlər birliyi səviyyəsində tanınmalıdır ki, bu tanınma Azərbaycanı dünyaya çıxardan
başlıca amilə çevrilsin. Heydər Əliyev böyük dövlət xadimi olduğuna və milli maraqları müdafiə etməyin
texnologiyalarını yaxşı bildiyinə görə, 1960-cı illərin sonu, 1970-ci illərdə milli inkişaf meyillərinin geniş
miqyasda yayılmasına nail oldu.
Bir mühüm məsələ də ondan ibarət idi ki, ulu öndər Azərbaycanı sovetlər birliyində tanınan bir respublikaya
çevirdi. Heydər Əliyev bütün gücünü toplayaraq dövlət quruculuğundan daha çox xalq, millət quruculuğu işinə
diqqət yetirirdi. Yəni, o bilirdi ki, mütəşəkkilliyi olan bir millət dövlətsiz ola bilməz, gec-tez o, özünəməxsus
dövlətini quracaq. Məhz 1980-ci illərin sonlarında xalq hərəkatı baş qaldırarkən hamı bilirdi ki, bu xalq Heydər
Əliyevin sayəsində mütəşəkkillik tapıb və ancaq bu iradə bu mütəşəkkilliyi idarə etmək bacarığına malikdir.
Çünki ümummilli lider Heydər Əliyevin xalq, millət quruculuğundakı xidmətləri artıq müəyyən bir tarixə
malik idi. Və bu tarix bütün dəqiqliyi ilə göstərirdi ki, bu təmənnasız bir tarix idi. Yəni, Heydər Əliyevin fəaliyyəti,
içdən, daxildən gələn, xalqın mütəşəkkillik enerjisini özündə ifadə edən bir fəaliyyət idi və burda heç bir
konyuktura yox idi. Amma təbiidir ki, müəyyən məqamlar oldu ki, bu məqamlarda bəzən tarixi şəxsiyyət obyektiv
səbəblərdən hadisələrin mərkəzində ola bilmir. Burada hər dövrün öz konyukturasının böyük rolu olur.
1990-cı illərin əvvəlində müəyyən qüvvələr Azərbaycan xalqının ümummilli lideri haqqında çirkin təbliğat
aparırdılar. Deyirdilər ki, o kommunist olub, sovet respublikalarından birinə rəhbərlik edib. Hətta belə bir
konyuktur iddia irəli sürürdülər ki, guya, Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi Azərbaycanın demokratikləşməsi
istiqamətində gedən prosesin qarşısını alacaq. Amma bütün hallarda onlar Heydər Əliyevin böyük şəxsiyyət
olması reallığını inkar edə bilmirdilər. Hətta ən inkarçı adam belə, bilirdi ki, Heydər Əliyev böyük şəxsiyyət idi.
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Amma heç kəs deyə bilməzdi ki, Heydər Əliyev ölkədən hansısa neqativ hallar üçün istifadə edib, çünki
Heydər Əliyev Azərbaycan SSR-in rəhbəri kimi fəaliyyət göstərdiyi dövrlərdə ancaq quruculuq işləri ilə məşğul
olub. Ona görə də, Heydər Əliyev yaxşı bilirdi ki, Azərbaycan artıq müstəqil dövlətdir və həm daxili, həm də
xarici siyasətdə müstəqil hərəkət etməlidir. Ulu öndər Heydər Əliyev onu da yaxşı bilirdi ki, yeni tarix əvvəlki
tarixin davamıdır. Yəni, xalq kökündən dəyişilməyib, Azərbaycana başqa xalq gətirilməyib, əvvəlki xalq tarixə
çevrilməyib. Və bu xalqı da Heydər Əliyev yaxşı tanıyırdı.
Bu həqiqətin sübutu olaraq ümummilli liderin həyatının müstəqil Azərbaycan dövlətinin xilas edilməsinə
və onun mövcudluğunun əbədiləşdirilməsinə həsr olunmuş son 10 ilinə nəzər salaq. Bu baxımdan bütün
ziddiyyətli prosesləri ilə 1993-cü il müstəqil dövlətçilik tariximizdə böyük dönüş ili olaraq xatırlanır. O zaman
çərçivəsində cərəyan edən hadisələr dövlətçiliyimizi və insanları ciddi sınaqlarla üz-üzə qoymuşdu. Dövlət
müstəqilliyinin ilk aylarından başlayıb şiddətlənən mürəkkəb hadisələr, idarəçilikdə yol verilən nöqsanlar 1993cü ilin ikinci yarısına doğru siyasi böhran həddinə gəlib çatmışdı.
Ölkədə getdikcə geniş miqyas alan anarxiyadan sui-istifadə edən təcavüzkar Ermənistanın silahlı
birləşmələri isə cəbhə xəttində həmlələrini gücləndirmişdi. Ötən iki ildə torpaqlarımızın etibarlı müdafiəsi təmin
olunmamışdı. Orduda vahid komandanlıq yox idi.
Belə bir taleyüklü məqamda növbəti yanlış və daha bir məsuliyyətsiz qərar dövlətçiliyimizin məhvi ilə
nəticələnə bilərdi. Soydaşlarımızın minbir mərhumiyyətdən keçib gəlmiş azadlıq arzusu, müstəqillik amalı ilk
addımlarındaca puç ola bilərdi. Çeşidli daxili və xarici düşmən qüvvələrin dağıdıcı həmlələri Azərbaycanı ölüm
kürsüsünə doğru sıxışdırırdı. Xüsusən, kənar qüvvələr Cənubi Qafqaz regionundakı maraqlarını daha böyük
perspektivi olan Azərbaycanı parçalamaqla həyata keçirmək niyyətində idilər. Bunun üçün müəyyən ictimaisiyasi zəmin də hazırlanmışdı.
O zamankı hadisələr ölkədə hakimiyyətlə xalq arasında birliyin olmamasının, dövlət idarəçiliyində
boşluğun hökm sürməsinin acınacaqlı nəticəsi idi. Cəmiyyətin mütləq çoxluğu öz düşüncəsi, ağlı ilə xilasolma
istiqamətini – qarşıdurmadan milli birliyə, xaosdan sabitliyə, dağıntılardan quruculuğa aparan yolu seçdi. Xalq
bu yola keçidin yeganə bələdçisi və təminatçısının ümummilli lider Heydər Əliyev olduğuna birmənalı qərar
verdi.
Beləliklə, Azərbaycana rəhbərliyi dövründə onu öz əlləri ilə qurub-yaratmış, iqtisadiyyatını və
mədəniyyətini əsaslı surətdə inkişaf etdirmiş qurucu lider, bununla yanaşı, sovet dövlətinin ali rəhbərliyindəki
seçilən fəaliyyəti ilə dünya şöhrətli siyasətçi kimi tanınmış, xarizmatik şəxsiyyəti və misilsiz xidmətləri ilə
dövlətçilik tariximizdə ilk dəfə ümummilli lider məqamına yüksəlmiş Heydər Əliyev xilaskarlıq missiyası ilə
yenidən respublikanın ali idarəçiliyi sükanı arxasına qayıtdı.
Bütün bunlara görə də Heydər Əliyev üçün yeni dövr nə qədər yeni olsa da, o, əvvəllər gördüyü işləri yeni
tarixi şəraitdə davam etdirdi. Onun gördüyü böyük işlər, planlar, istiqamətlər var idi və bu proqramlar, tamamilə
inkar olunardısa, istər-istəməz xalqı bir yerə toplamaq, yeni dövlət quruculuğu proqramı həyata keçirmək,
iqtisadiyyatı dirçəltmək, cəmiyyəti, onun milli-mənəvi gücünü toplamaq mümkün olmazdı. Ənənə davam etməli
idi.
Tarixi 15 iyundan sonrakı mərhələdə Heydər Əliyev ilkin olaraq xalqı vətəndaş müharibəsi təhlükəsindən,
dövləti ağır siyasi, iqtisadi böhrandan qurtarmaqla böyük vətənpərvərlik, iradə və zəka nümayiş etdirdi. Çox
keçmədən xalqın mütləq əksəriyyətinin iradəsi ilə müstəqil Azərbaycanın həqiqi lideri etimadı qazanan Prezident
Heydər Əliyevin legitim rəhbərliyi, gərgin, çoxyönlü fəaliyyəti ilə respublikanın ictimai-siyasi həyatında sürətli
sabitləşmə, hərtərəfli dirçəliş, böyük quruculuğun əsaslarının müəyyənləşdirilməsi proseslərinə start verildi.
Məhz bu taleyüklü məsələlərin reallaşmasından sonra bütün diqqət cəbhə xəttində müdafiəyə və bununla
yanaşı, iflic olmuş iqtisadiyyatın sahmana salınmasına yönəldildi. Böyük qurtuluşdan dərhal sonra xalqın həqiqi
lideri olduğunu hər işdə sübuta yetirən Heydər Əliyev yeni quruculuğun, daxili vəziyyətin stabilləşməsinin zəruri
tədbirlərini gerçəkləşdirməyə başladı. 1994-cü ilin mayından cəbhə xəttində atəşkəs barədə razılığın əldə
olunması ilə ölkə yeni bir mərhələyə daxil oldu. Əslində, işğalçı Ermənistan cəbhədə daha irəliləyə bilmədiyini,
itkilərinin artdığını görüb atəşi dayandırmağa məcbur oldu.
Millət fasiləsiz hüznü unudub gələcək haqqında, azadlıq və müstəqillik arzularının daha gerçək ifadəsi
barədə düşünməyə macal tapdı. Artıq xarici investisiyaların Azərbaycana təhlükəsiz axını üçün ümid körpüsü
salındı. Heydər Əliyevin ölkə rəhbərliyinə qayıdışı dünyanın diqqətini Azərbaycana cəlb edə bildi və bu mənada
qısa zamanda ölkəmiz beynəlxalq iqtisadi sistemə daxil oldu. Bu inteqrasiyanın 1994-cü ildə Qərbin iri neft
şirkətləri ilə imzalanmış məşhur “Əsrin müqaviləsi” kimi böyük bir başlanğıcı var. Xəzər hövzəsinin Azərbaycan
sektorunda zəngin enerji ehtiyatlarının işlənilməsi ideyası dünya miqyaslı kompleks iqtisadi layihələrin birbaşa
respublikamızla bağlanmasını real müstəviyə çıxardı.
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Dağılmış iqtisadiyyatı müasir dünyanın tələbləri səviyyəsində bərpa etmək, ordu quruculuğu prosesinə
keçmək mahiyyət etibarilə gələcək inkişaf üçün təməl addımlar idi və bütün bunların hamısı cəbhədə atəşkəsin
əldə olunmasından sonra həyata vəsiqə ala bildi. Azərbaycanın Avropa dəyərlərinə inteqrasiyası prosesinin ilk
təcrübələrinin görünməsinə və dünyanın qabaqcıl strukturları ilə əlaqələrin qurulmasına start verildi. Bütün bu
proseslər sonrakı illərdə davamlı surətdə bir-birini əvəzləyən uğurların təminatçısı və müjdəçisi oldu.
İctimai qayda-qanun mühitinin, qanunçuluğun aliliyinin bərpası ona imkan yaratdı ki, müstəqil dövləti
beynəlxalq aləmin hüquqi subyekti kimi tanıdan, ictimai quruluşu müəyyən edən əsas amil olan yeni Konstitusiya
qəbul edildi. Prezident Heydər Əliyevin bir epoxadan digərinə ahəngdar keçidi təmin edən çevik təfəkkürlü,
modern rəhbər obrazı xarici arenada cəmiyyətimizin həyatındakı həqiqi azadlıq arzusunun, dünyaya inteqrasiya
seçiminin görünməsinə, iqtisadi, elmi, mədəni, mənəvi potensialın açılmasına, hüquqi baxımdan köklü
dəyişikliklərin yalnız inkişaf səciyyəsi daşımasına böyük bir impuls verdi.
Heydər Əliyev həm də, sözün həqiqi mənasında, bir yenilikçi idi. Onun bu xüsusiyyəti həmişə – istər sovet
zamanı, istərsə də dövlət müstəqilliyinin xilas edilib möhkəmləndirilməsi dövründə xalqımıza və ölkəmizə tarixi
nailiyyətlər qazandırıb. Bütövlükdə, Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətçiliyini inkişaf etdirən, müstəqilliyini
möhkəmləndirən addımları bir neçə sahə ilə məhdudlaşmırdı. Onun Azərbaycana rəhbərliyinin hər iki dövründə
həyatın bütün sahələrində genişmiqyaslı tədbirlər görüldü, islahatlar aparıldı.
Heydər Əliyev heç bir işini yarımçıq qoymurdu. O hansı işə başlayırdısa, onu yüz ölçüb bir biçib,
tələsmədən və gecikmədən həyata keçirirdi. Bu ən müxtəlif sahələrə aid olan məsələlərdə-- hərc-mərcliyin aradan
qaldırılmasından başlanmış, təsərrüfat həyatının qaydaya salınmasına qədər özünü aydın və qətiyyətlə göstərirdi.
Belə nizam və ardıcıllıq yalnız böyük dövlət adamlarına məxsus siyasi-mənəvi keyfiyyətdir.
Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu illərdə Azərbaycan mədəniyyətinin və dilinin inkişafında gördüyü
işlər ölkəmizin mədəniyyət və dil tarixində xüsusi bir dövrdür.
Ulu öndərin mədəniyyətin inkişafı sahəsində gördüyü işlər yalnız müstəqillik dövrü ilə bağlı deyil. Heydər
Əliyevin birinci dəfə hakimiyyətə gəldiyi dövrdən çağdaş Azərbaycanın mədəni intibah dövrü başlayıb və bunu
da səciyyələndirən çoxlu sayda sosial-mədəni inkişaf hadisəsi var. Onun ölkəmizə ali rəhbərliyinin bir qərinəlik
müddəti əhatə edən hər iki dövründə Azərbaycan ədəbiyyatına və dilinə, incəsənətinin müxtəlif sahələrinə çox
böyük diqqət yetirilib, ciddi və davamlı təşkilatçılıq işləri görülüb.
Hər şeydən əvvəl, Heydər Əliyevin formalaşdırdığı və müstəqillik dövründə də davam etdirilən mədəniyyət
siyasətinin ən mühüm cəhəti indiyə qədər xalqın yaratmış olduğu mədəniyyətə davamlı və hərtərəfli qayğı
göstərilməsi olmuşdur. Tarix boyu Azərbaycan xalqının yaratdığı mədəniyyətin qorunması, təbliğ olunması,
klassiklərin xalqa tanıtdırılması istiqamətində müxtəlif tədbirlər ümummilli liderin fəaliyyətində üstün yer
tutmuşdur. Bu çox vacibdir, çünki xalq bəzən yaratdığı mədəniyyəti unuda da bilir. Misal üçün, Dədə Qorqud
eposu kimi nəhəng əsər əsrlər boyu ya unudulub, ya da ortaya çıxandan sonra lazımi səviyyədə
dəyərləndirilməyib. Yalnız həqiqi xalq lideri, yüksək zəkalı dövlət xadimi olan Heydər Əliyev onu tam səviyyəsi
və gücü ilə Azərbaycan xalqına qaytardı. Nizami, Nəsimi, Füzuli, Vaqif kimi söz ustadlarının, eləcə də
mədəniyyətimizin və incəsənətimizin ən müxtəlif sahələrinə aid abidələrin xalqa tanıtdırılması Heydər Əliyevin
mədəniyyət siyasətinin çox önəmli bir yönünü təşkil edirdi.
Ulu öndər Heydər Əliyevin mədəniyyət quruculuğu sahəsində gördüyü ikinci mühüm iş müasiri olduğu
mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə xüsusi diqqət yetirilməsi idi. Böyük rəhbər yaxşı bilirdi ki, incəsənəti,
mədəniyyəti, ədəbiyyatı böyük istedadlar yaradır və yaşadırlar. Buna görə də Heydər Əliyevin dövründə yaşayan
bütün mədəniyyət xadimlərinə, istedadlara qayğı göstərilmiş, onlara yüksək adlar və mükafatlar verilmiş,
yaradıcılıqlarının inkişafı üçün lazımi işlər görülmüş, onların cəmiyyətdəki nüfuzları yüksəldilmişdir.
Milli mədəniyyətimizin misilsiz hamisi olaraq Heydər Əliyevin bu sahə ilə bağlı siyasətinin üçüncü mühüm
məsələsi isə Azərbaycan mədəniyyətinin müasir şəraitdə inkişafı, yüksək səviyyədə dünyaya təqdim edilməsi,
eləcə də dünya mədəniyyətinin Azərbaycanda tanıdılması idi. Bugünkü bazar münasibətləri şəraitində
mədəniyyəti qorumağın prinsiplərinin hazırlanması çox mühüm məsələdir. İndiki dövr tamamilə fərqli iqtisadi
münasibətlər sistemində özünün yeni prinsiplərini diktə edir. Azərbaycan mədəniyyətinin buna uyğunlaşdırılması,
müasir dünya ilə ayaqlaşa bilməsi üçün prinsiplərin işlənib həyata keçirilməsi də Heydər Əliyevin mədəniyyət
quruculuğu siyasətinin daha bir önəmli tərəfidir.
Ulu öndər Heydər Əliyev hakimiyyətdə olduğu ilk illərdən yalnız müasir ədəbi proseslərin düzgün
istiqamətdə, çoxmiqyaslı, çoxşaxəli və çoxqütblü inkişafı qayğısına qalmaqla kifayətlənmirdi, eyni zamanda,
təxminən, min beş yüz illik bir tarixə malik Azərbaycan ədəbiyyatının hər bir hadisəsini xalqa yenidən və dərindən
tanıdılması üçün ardıcıl olaraq çalışırdı.
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Ümummilli lider yaxşı bilirdi ki, öz ədəbiyyatını, tarixini, milli-mənəvi dəyərlərini unudan xalq heç zaman
ruhən mütəşəkkil ola, qarşısına çıxan müxtəlif xarakterli problemləri uğurla həll edib dünya səhnəsinə çıxa
bilməz. Xalqın ən böyük sərvəti onun milli mənliyi, milli qürurudur ki, o da yalnız tarixdən gəlməklə, dədəbabaların keçdiyi yolu yaxşı bilib mənəvi sərvətə çevirməklə qazanılır.
Heydər Əliyevin bilavasitə rəhbərliyi ilə müxtəlif illərdə keçirilmiş möhtəşəm yubileylərin hər biri xalqı
özünə tanıtmaqda çox böyük rol oynamış tarixi forumlar idi. Həmin yubileylərdə “Kitabi-Dədə Qorqud” kimi
misilsiz mənəvi sərvət, Nizami, Nəsimi, Füzuli, Vaqif, Mirzə Fətəli Axundov, Aşıq Ələsgər, Sabir, Mirzə Cəlil,
Nəriman Nərimanov, Üzeyir Hacıbəyov, Hüseyn Cavid, Səməd Vurğun kimi milli korifeylər bütün miqyasları ilə
həm Azərbaycan xalqına, həm də dünyaya tanıtdırılırdı.
Ümummilli liderimizin ədəbiyyata, sənətə, bütövlükdə, mədəniyyətə qayğısı çox yüksək səviyyədə olub.
Hələ sovetlər dövründə respublikanın həm iqtisadi, həm ictimai-siyasi, həm də mədəni baxımdan inkişafını
qarşısına məqsəd qoymuş Heydər Əliyev ədəbiyyat və incəsənət adamları önündə də görünməmiş bir meydan,
yaradıcılıq üfüqləri açdı. O, sovet dövründə yazıçılarımızı, şairlərimizi bütün təzyiqlərdən, təhdidlərdən
qoruyurdu.
Keçən əsrin 70-80-ci illərində Azərbaycan ədəbiyyatının ideya-mövzu, məzmun-mündəricə etibarilə
yeniləşməsində, zənginləşməsində, özünün tarixi təkamül məcrasına düşməsində Heydər Əliyevin rolu, heç
şübhəsiz ki, müstəsnadır. Bu böyük şəxsiyyətin ümummilli lider səviyyəsinə yüksəlməsində milli ədəbiyyat və
incəsənət sahəsində, sözün geniş mənasında, quruculuq-təşkilatçılıq xidmətləri digər sahələrdəki xidmətlərindən
heç də az əhəmiyyət kəsb etməyib.
Ümummilli liderin Azərbaycan dilinin inkişafı sahəsində gördüyü işlər də tarixi önəm daşıyır, milli
dövlətçiliyin inkişafının çağdaş və eyni zamanda, uzaq hədəflərinə xidmət edir. Şübhəsiz, Azərbaycanda dil
siyasətinin birmənalı şəkildə formalaşması, ana dilinin dövlət dili kimi tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi və dünya
azərbaycanlılarının ünsiyyət vasitəsinə çevrilərək milli həmrəyliyin göstəricisi kimi beynəlxalq aləmdə rolu və
nüfuzunun yüksəlməsi də məhz ulu öndərin adı ilə bağlıdır.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonra ulu öndərin sayəsində ana dilinin – dövlət dilinin
ictimai-siyasi nüfuzunun yüksəldilməsi ilə bağlı bir sıra hüquqi sənədlər qəbul edilib. Ümummilli lider Heydər
Əliyevin dil quruculuğu siyasəti onun milli dövlət quruculuğu siyasətinin tərkib hissəsi olaraq bütöv bir sistem
təşkil edir. Ulu öndərin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi ilk illərdən son dövrə qədər apardığı dil siyasətində hər hansı
bir tərəddüd, yaxud təsadüfi bir hal olmamışdır.
Doğrudan da, ümummilli lider Heydər Əliyevin bir dövlət rəhbəri kimi Azərbaycanda aparmış olduğu dil
siyasəti elmi-nəzəri baxımdan yalnız Azərbaycan miqyasında əhəmiyyətli olması ilə məhdudlaşmır, eyni
zamanda, dünya miqyasına çıxmaqla, ümumilikdə dil quruculuğunun həmişə aktual olan problemlərinin həlli
üçün əsaslı prinsiplər təqdim edir. Bu prinsiplər həm də ona görə əhəmiyyətlidir ki, Azərbaycanın, yəni
müstəqillik uğrunda yüz illər boyu mübarizə aparan və qalib gələn bir xalqın nümunəsində və ya təcrübəsində
uğurla həyata keçirilib.
Hələ 1990-cı illərin ortalarında ilk milli Konstitusiya hazırlanarkən dil məsələsi xüsusi olaraq müzakirə
olundu. Həmin illərdə çox ciddi proseslər baş verirdi. Bildiyiniz kimi, müstəqilliyin ilk illərində çox sürətlə,
referendum keçirilmədən dövlət dilimiz türk dili adlandırıldı. Mürəkkəblik onda idi ki, Azərbaycan yer adı
bildirirdi. Türk dili deyəndə isə bu dillər çoxdur və Azərbaycan dili onların içərisində fərqlənmirdi. Elmi
baxımdan daha doğrusu yerin və dilin adı ola bilərdi, yəni Azərbaycan türkcəsi. Amma bu da ifadəni
mürəkkəbləşdirirdi. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə Azərbaycan dili ənənəsi var idi. Bu, respublikamızda işlənirdi və
ictimai təfəkkür bunu qəbul etmişdi.
Ulu öndər Heydər Əliyev ilk milli Konstitusiya layihəsi hazırlanarkən də bu məsələyə xüsusi diqqət yetirdi
və geniş müzakirələr aparıldı. O, vurğulayırdı ki, belə bir mühüm məsələ bir neçə nəfərin qərarı ilə ola bilməz,
burada xalqın mövqeyi öyrənilməlidir. Bu müzakirələr şəraitində müxtəlif qənaətlər ortaya çıxdı. 1995-ci ildə
Konstitusiya layihəsi geniş müzakirə olundu. Ümummilli lider Heydər Əliyev ölkənin əsas xalqının dilinin
konstitusiya əsaslı olmasına çalışması ilə dünyaya göstərdi ki, müstəqil, demokratik milli dövlət dil məsələsinə
nə qədər ciddi yanaşır və bunu milli mövcudluğun böyük göstərici hesab edir. Beləliklə, Azərbaycan dili
Konstitusiyamızda dövlət dili kimi təsbit olundu.
Sonrakı illərdə də dil məsələsi həmişə ulu öndərin diqqət mərkəzində oldu. Dil məsələsi ilə bağlı ardıcıl
olaraq çox ciddi sənədlər qəbul olundu. Onlardan ən mühümü 2001-ci ilin iyun ayında ulu öndər Heydər Əliyev
tərəfindən “Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” Fərmanın imzalanmasıdır. Hesab edirəm ki,
Azərbaycan dilinin tarixində bu səviyyədə sənəd qəbul olunmayıb. Çünki sənəddə çox ciddi, strateji münasibət
ortaya qoyulub.
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Bu gün Heydər Əliyevin müstəqil dövlət quruculuğu siyasətini Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev uğurla
davam və inkişaf etdirir. Müstəqil dövlətimiz, nə qədər gənc olsa da, Azərbaycan xalqının, ümumən insanlığın
zəngin tarixi birgəyaşayış təcrübəsinə əsaslanaraq, insanın və cəmiyyətin çoxspektrli mənəvi tələblərinin
ödənilməsində ən humanist amil kimi insanın vətəndaşlıq dünyagörüşünün mükəmməlləşməsini təmin edir.
Ölkəmizdə böyük quruculuq işləri həyata keçirilib və vətəndaşların sosial rifah halı əvvəlki dövrlərlə
müqayisə olunmayacaq qədər yüksəkdir. Qazanılan bu uğurlar bütün sferalarda özünü göstərir. Təbii ki, bütün bu
uğurlar və bundan sonrakı dövrlərdə qazanacağımız qələbələr ulu öndər Heydər Əliyevin qoymuş olduğu möhkəm
bünövrəyə söykənir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin ideyaları isə həmişə bu inkişafın önündə gedəcək.
Xalq qəzeti.-2019.-9 may.-№101.-S.3.

403

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Xalqın mədəniyyəti ilə bütövləşən lider
Əbülfəs Qarayev,
Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri
Mənsub olduğu xalqın etibarlı gələcəyi naminə yorulmadan çalışan, ölkəsinin tarixində dərin iz qoyan
şəxsiyyətlər həmişə minnətdarlıqla xatırlanır.
Uzaq gələcəyə hesablanan, dövlət və millət arasında bağları möhkəmləndirən ideya və təfəkkür sahiblərinin
dəyəri milli-mənəvi sərvət kimi ölçüyəgəlməzdir. Bu mənada Azərbaycan xalqının taleyinə fenomen şəxsiyyət,
uzaqgörən siyasətçi, böyük dövlət adamı, ümummilli lider Heydər Əliyev kimi bir düha yazılıb.
O, böyük siyasətdə, yüksək dövlət rəhbərliyində olduğu 30 ildən artıq dövrdə Azərbaycan tarixində
müstəsna rol oynayıb, xalqımızın və dövlətçiliyimizin gələcəyi üçün fədakarcasına çalışıb. Heydər Əliyev, sadəcə,
rəhbər olmayıb, xalqla bütövləşən bir lider örnəyinə çevrilib.
Anadan olmasının 96-cı ildönümünü qeyd etdiyimiz dahi şəxsiyyətin bu il həmçinin Azərbaycanın rəhbəri
kimi böyük siyasət zirvəsinə çıxmasının 50 illik yubileyidir. 1969-cu ildən başlanan bu dövr Azərbaycanın yeni
tarixinin, o cümlədən mədəniyyət salnaməmizin parlaq səhifələri ilə zəngindir.
Hərdən xalqların taleyində mühüm xidmətləri olmuş tanınmış dövlət adamlarının ömür yolu ilə tanış
olarkən onlarla Azərbaycanın dahi siyasətçisi arasında paralel və müqayisələr də aparırıq. Ulu öndər Heydər
Əliyevi məşhur siyasətçi və dövlət xadimlərindən fərqləndirən bir sıra cəhətləri aydın sezmək olur. Bunların ən
ümdəsi, sözsüz ki, Heydər Əliyevin mədəniyyət və incəsənətə qeyri-adi sevgi ilə bağlı olmasıdır. Aktiv siyasi
fəaliyyətdə, daim xalqla ünsiyyətdə olasan, eyni zamanda, mədəniyyətə, musiqiyə, rəssamlığa, sözün geniş
mənasında, sənətə bu qədər maraq göstərəsən, ən əsası isə, mədəni irsin böyük himayədarına çevriləsən - budur,
Heydər Əliyevin böyüklüyü, bənzərsizliyi!
Belə bir söz var: "Mənim yerimə əməllərim danışır”. Düz yarım əsrdir ki, tarix salnaməmizdə silinməz iz
qoyan Heydər Əliyevin adı, imzası Azərbaycanla qoşa çəkilir. Onun sovet Azərbaycanına rəhbərlik etdiyi və
keçmiş Sovet İttifaqı rəhbərliyində təmsil olunduğu illərdəki fəaliyyəti yaşlı nəsillər tərəfindən yaxşı xatırlanır.
Heydər Əliyevin ittifaqın məlum ideoloji hüdudları çərçivəsində formaca mövcud quruluşa, siyasətə uyğun,
məzmunca milli, xalqımızın etnik-mədəni sisteminin, sosial-iqtisadi həyatının təminatına, gələcəyinə hesablanan
siyasəti, əslində, müstəqil Azərbaycanın rəhbərliyinə qayıtdıqdan sonra gördüyü işlərin təməlini təşkil edirdi.
Uzun və kifayət qədər mürəkkəb olan bu dövr dahi siyasətçinin doğma xalqı ilə qırılmaz tellərlə bağlılığını
göstərir.
Hər zaman xalqımızın adət-ənənələrini, minilliklərin soraqçısı olan mədəni mirasını müqəddəs hesab edən
Heydər Əliyev özünü bu zənginliyin ayrılmaz hissəsi sayır, ondan bəhrələnərək millətin və dövlətin gələcək
inkişafı üçün çalışırdı. O, çıxışlarının birində demişdir: "Mənim həyat amalım bütün varlığım qədər sevdiyim
Azərbaycan xalqına, dövlətçiliyimizə, ölkəmizin iqtisadi, siyasi, mənəvi inkişafına xidmət olub. Bu yolda bütün
gücümü və iradəmi yalnız müdrik və qədirbilən xalqımdan almışam. Ən çətin anlarda, ən mürəkkəb vəziyyətlərdə
yalnız və yalnız xalqıma arxalanmışam. Bu da mənə dözüm, iradə verib və bütün uğurlarımı təmin edib”.
Bu dahiyanə sözlər bütün zamanlarda hökmünü, həqiqətini itirməyəcək. Çünki Heydər Əliyev xalqına
sarsılmaz inamı sayəsində müdrik şəxsiyyət və uzaqgörən rəhbər adını qazanmışdı. Müstəqilliyimizin ilk illərində,
vətənin dar günündə xalqın çağırışı ilə tarixi xilaskarlıq missiyasını öz üzərinə götürəndə onun ən güclü silahı
böyük dövlətçilik təcrübəsi, doğma xalqına hədsiz sevgi və inamı idi. Sonrakı proseslər göstərdi ki, xalqın
etibarına və sevgisinə söykənən, məhz ondan ilham alan siyasətçi liderlik şərəfinə nail ola bilər. 1993-cü ilin 15
iyununda xalq Heydər Əliyevin timsalında nəinki öz qurtuluşuna, eyni zamanda, parlaq gələcəyinə qovuşdu.
Sonrakı 10 ildə yüksək liderlik keyfiyyətləri, siyasi fəhm və bacarığı, zəngin idarəçilik təcrübəsi ilə müstəqil
dövlətçiliyimizin qorunub möhkəmləndirilməsi, Azərbaycanın beynəlxalq birlikdə layiqli yer qazanması üçün
vacib bir missiyanın öhdəsindən layiqincə gəldi. Bu illərdə ölkə həyatının bütün sahələrində, o cümlədən mədəni
inkişafda mühüm uğurlar qazanıldı.
***
Ulu öndər Heydər Əliyevi bütün zamanların ən böyük azərbaycanlısı kimi xarakterizə edənlər haqlıdır.
Çünki onun zəngin dövlətçilik fəaliyyətinin bütün mərhələləri tariximizin şərəf səhifələri, eyni zamanda,
azərbaycançılıq məfkurəsi ilə ayrılmaz şəkildə bağlıdır. Görkəmli dövlət xadiminə görə, xalqın mədəni irsi, eləcə
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də mənəvi dəyərlərimiz milli-siyasi varlığımızın təməlini təşkil edir. "Hər bir azərbaycanlı öz milli
mənsubiyyətinə görə qürur hissi keçirməlidir və biz azərbaycançılığı - Azərbaycan dilini, mədəniyyətini, millimənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini yaşatmalıyıq” deyən ümummilli lider xalqın mövcudluğu üçün bu amilin
zərurət olduğunu vurğulayırdı. Heydər Əliyev bu məfkurəni hakimiyyətdə olduğu bütün dövrlərdə özünün həyat
amalı kimi qəbul etmiş, həmçinin SSRİ zamanında mövcud quruluşun imkan və şərtləri kontekstində mədəni
irsimizin vətənpərvər təbliğatçısı olmuşdur.
Diqqət etsək görərik ki, ötən əsrin 60-cı illərində ədəbi-mədəni mühitdə öncəki dövrün siyasi buzlarını
əridən ilıq mehlər əssə də mədəniyyət və ədəbiyyat adamları ehtiyatı əldən vermirdilər. Sənətdə və ədəbiyyatda
yaradıcılıq təmayüllərinin şaxələnməsi, mövzu-mündəricənin milli koloritlə cilalanması 1970-ci illərdə, daha
doğrusu, 1969-cu ilin 14 iyul tarixində Heydər Əliyevin sovet Azərbaycanına rəhbərliyə gəlişindən sonra başlandı.
Həmin dövrdən etibarən mədəniyyət, incəsənət, ədəbiyyat xadimləri bu böyük şəxsiyyətin simasında özlərinin
həqiqi himayədarlarını gördülər. Ona görə də mədəniyyətin, ədəbiyyatın ümumi inkişaf meyilləri yeni keyfiyyət
qazandı, etnik-mədəni yaddaşın elementlərinin müxtəlif yaradıcılıq formalarında təzahürü geniş vüsət aldı. Ulu
öndər deyirdi: "Ədəbiyyatımızın, incəsənətimizin, mədəniyyətimizin ən böyük və fərqləndirici xüsusiyyətlərindən
biri də odur ki, zaman-zaman istedadlı insanlar mədəniyyətimizdə yeni yollar, yeni cığırlar açırlar, yeni formalar
meydana gətirirlər”.
Qeyd olunan bu yeniliklər, sözsüz ki, yaradıcılıq sahələrinin məzmun və formaca zənginləşməsinə xidmət
edir, yeni təmayüllərin formalaşmasına zəmin yaradırdı.
Bu dövrdə Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənətinin inkişafında yeni səhifələr açıldı, o cümlədən
mədəniyyət müəssisələrinin şəbəkəsi genişlənməyə başlandı. 1970-1980-ci illərdə respublikanın şəhər və
kəndlərində 1000-dən çox mədəniyyət evi və klub müəssisəsi, 100-dən çox kinoteatr istifadəyə verilmiş, klub
müəssisələrinin sayı 3680-ə, kütləvi kitabxanaların sayı 4600-ə çatmışdı. Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının
açılışı (1972), bölgələrdə tarix-diyarşünaslıq muzeylərinin, qalereyaların, Bakıda Ü.Hacıbəylinin, S.Vurğunun,
C.Cabbarlının, Bülbülün və digər görkəmli şəxsiyyətlərin ev-muzeylərinin fəaliyyətə başlaması bu sahədə həyata
keçirilən mühüm addımlar idi. 1970-1980-ci illərdə respublikada muzeylərin sayı iki dəfəyədək (1990-cı ildə 124
muzey) artmışdı. Bu dövrdə respublikada səkkiz yeni dövlət teatrı açılmış, onların sayı 20-yə çatmışdı.
Ulu öndər Heydər Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində bir çox tanınmış mədəniyyət, incəsənət, ədəbiyyat
xadimləri təkcə respublikamızın deyil, SSRİ-nin yüksək fəxri adlarına, dövlət mükafatlarına, o cümlədən Sosialist
Əməyi Qəhrəmanı kimi ən yüksək təltifə layiq görülmüşdülər. Həmin illərdə görkəmli şəxsiyyətlərimizin şöhrəti
ölkəmizin hüdudlarını aşaraq ittifaqın müxtəlif şəhərlərində yaradıcılıq gecələri, yubiley tədbirləri təşkil olunur,
habelə Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti günləri keçirilirdi.
1970-1980-ci illərdə Azərbaycanın yazıçı və bəstəkarlarının yubileylərinin SSRİ-nin böyük şəhərlərində,
xüsusən Moskva və Leninqradda keçirilməsi ənənəyə çevrilmişdi. 1973-cü ildə dahi şair İmadəddin Nəsiminin
600 illik yubileyinin UNESCO səviyyəsində qeyd edilməsi Azərbaycan ədəbiyyatının beynəlxalq miqyasda,
ittifaqın hüdudlarından kənarda təntənəsi idi. Həmin il Azərbaycan peşəkar milli teatrının 100 illik yubileyi də
respublika və ittifaq çərçivəsində qeyd edilmiş, Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrı Lenin ordeni ilə təltif
olunmuşdu. Musiqi sənətinin inkişafına da böyük diqqət göstərilirdi. 1970-ci illərdə Heydər Əliyevin təşəbbüsü
ilə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında simfonik konsert gecələrinin təşkili ənənə halını almışdı.
Heydər Əliyev 1982-ci ildən sonra Moskvada, SSRİ rəhbərliyində olduğu dövrdə də Azərbaycan
mədəniyyətinə və incəsənətinə diqqət və qayğısını davam etdirirdi. Azərbaycanın məşhur müğənnilərinin SSRİ
hüdudlarından çox-çox uzaq ölkələrə reallaşan qastrol səfərləri mədəniyyətimizin daha geniş coğrafiyada
tanınmasına vəsilə olurdu. İncəsənət ustalarımız Fransa, Misir, Kuba və digər ölkələrdə keçirilən Azərbaycan
mədəniyyəti günlərində çıxışlar etmişdilər. Maestro Niyazi Ankara Opera Teatrında "Aida” və "Koroğlu”
operalarına səhnə quruluşu vermiş, bir çox sənət adamlarımız Yəmən, İraq və başqa ölkələrdə uzunmüddətli
yaradıcılıq ezamiyyətində olmuşdular. Ümumiyyətlə, Azərbaycan incəsənətinin nümayəndələri 1970-1980-ci
illərdə 100-dək ölkəyə yaradıcılıq səfərinə çıxmışdılar. Dünyanın məşhur kino aktyorları, rejissorları Bakıya
ezamiyyətə gəlir, azərbaycanlı sənətkarlarla mədəni mübadilə edirdilər. Bakıda beynəlxalq kino həftələrinin
keçirilməsi də ənənəyə çevrilmişdi. 1983-cü ildə Danimarka, bir il sonra Hindistan, 1986-cı ildə Misir, Rumıniya,
Çexoslovakiya, Bolqarıstan, 1987-ci ildə Çin kino həftələri təşkil edilmişdi. 1983-cü ildə Bakıda UNESCO-nun
himayəsi ilə Şərq xalçaları üzrə ilk beynəlxalq simpoziumun keçirilməsi o dövr mədəni həyatının ən mühüm
hadisələrindən idi. 1980-ci illərdə Azərbaycan beynəlxalq kitab sərgilərinə (Leypsiq, Frankfurt və s.) qatılmağa
başlamışdı.
Ulu öndərin sovet dövründə yaratdığı bu mədəni-mənəvi inkişaf yolu müstəqillik dövründə çağdaş
dünyanın yeni çağırışlarına qısa müddətdə uyğunlaşmağımıza zəmin yaratdı. Çünki o, hələ müstəqilliyin
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bərpasından illər öncə Azərbaycanın gələcək müstəqil yaşamı üçün etibarlı bir inkişaf yolunun əsasını qoymuşdu.
Uzaqgörən siyasətçi mədəniyyəti xalqın böyük sərvəti hesab etdiyi üçün bu zənginlikdən maksimum
yararlanmağın zəruriliyini qeyd edirdi. "Xalq bir çox xüsusiyyətləri ilə tanınır, sayılır və dünya xalqları içərisində
fərqlənir. Bu xüsusiyyətlərdən ən yüksəyi, ən böyüyü mədəniyyətdir” deyən dahi şəxsiyyət mədəni-mənəvi
dəyərlərin qorunması, təbliği və yeni estetik düşüncəyə məxsus əsərlərin yaradılması üçün geniş perspektivləri
olan bir sistemin formalaşmasına çalışırdı. Məhz onun təşəbbüsü və bilavasitə rəhbərliyi ilə Azərbaycan
mədəniyyətinin bütün sahələrinin vüsətli inkişafı, geniş miqyasda təbliği və böyük nailiyyətlər qazanması reallığa
çevrildi.
***
Məlumdur ki, mədəniyyət ölkələr və xalqlar arasında ünsiyyət və əməkdaşlıqda mühüm rol oynayır. Siyasidiplomatik münasibətlərdən öncə xalqlar arasında incəsənət sahələri üzrə əlaqələr formalaşır. Heydər Əliyev
mədəniyyətin bu missiyasını həmişə diqqətdə saxlayır, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə təbliği üçün çalışırdı.
Ölkəmizə rəhbərliyinin həm birinci mərhələsində, həm də müstəqillik dövründə mədəni və ədəbi irsimizə, təsviri
sənətə, balet və teatra böyük qayğı göstərilib.
Böyük dövlət xadiminin bilavasitə himayədarlığı və səyi sayəsində Azərbaycan incəsənəti və təsviri sənəti
bütün dünya miqyasında tanınıb. Daha dəqiq desək, Heydər Əliyev bu siyasətin həm möhkəm təməlini qoyub,
həm də ən uyğun modelini yaradıb. Onun respublikaya birinci rəhbərliyi dövründə Nizami Gəncəvi, Məhəmməd
Füzuli, İmadəddin Nəsimi kimi söz, hikmət nəhənglərinin dünya miqyasında tanıdılması, yubileylərinin
keçirilməsi, rəssamlıq və heykəltəraşlıqdan musiqiyədək bir çox sahələrdə monumental sənət əsərlərinin
yaradılması mədəniyyət tariximizin dəyərli səhifələridir. Bakıda İmadəddin Nəsiminin, Nəriman Nərimanovun,
Cəfər Cabbarlının, Natəvanın abidələrinin, Şuşada Vaqifin məqbərəsinin inşasına dair qərarlara imza atan Heydər
Əliyev bu işlərin uğurla başa çatdırılmasına bilavasitə rəhbərlik etmişdi. Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Niyazi,
Süleyman Rüstəm, Süleyman Rəhimov, Rəsul Rza kimi ədəbiyyat və mədəniyyət xadimlərinin SSRİ-nin ən
yüksək fəxri adına - Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq görülmələri məhz ulu öndərin təqdimatı ilə
reallaşmışdı. Bakıda "Gülüstan” sarayı, Xoreoqrafiya məktəbi kimi memarlıq nümunələri mədəniyyətimizə diqqət
və qayğının mühüm təzahürləri idi. Bütün bunlar ümummilli liderin fitrətində olan yüksək sənət duyumu və əsl
vətənsevərliyi ilə bağlı idi.
Heydər Əliyev sözün əsl mənasında mədəniyyətlə nəfəs alır, həyatını musiqidən, sənətdən kənarda hiss edə
bilmirdi. Çıxışlarının birində dediyi "Mədəniyyət və incəsənət kiçik yaşlarımdan qəlbimdə xüsusi yer tutur. Bəlkə
də gənclik illərində arzum rəssam olmaq, yaxud teatra getmək idi, amma qismət başqa cür oldu. Ona görə də
hamısı qəlbdən gəlir” fikirləri onun sənət yanğısının mənbəyini aydın şəkildə göstərir. Ulu öndər təntənəli yubiley
gecələrində, sənət adamları ilə müxtəlif görüşlərdə incəsənətin fərqli sahələri, ədəbi-tarixi yaddaşla bağlı elə
məqamlara toxunur, elə fikirlər səsləndirirdi ki, mütəxəssislərin də heyrətinə səbəb olurdu.
***
Ümummilli lider Heydər Əliyev həyatının bütün dönəmlərində xalqın yanında olub. Xalqımız da çətin
günlərində onun müdrikliyinə, uzaqgörənliyinə arxalanıb. Müstəqilliyimizin ilk illərində ölkəmiz eyni vaxtda bir
neçə problemlə üz-üzə qalmışdı. Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı işğalçılıq müharibəsi, ərazilərimizin
itirilməsi, digər tərəfdən o zamankı rəhbərliyin səriştəsizliyi ucbatından ölkənin bölünməsi, qardaş qırğını
dövlətçiliyimizin gələcəyini sual altında qoymuşdu. Ölkənin həmin dövrdəki ağır vəziyyəti bütün sahələr kimi,
mədəniyyət və incəsənətimizi də inkişafdan saxlamış, tənəzzülə səbəb olmuşdu. Məsələn, teatr tamaşaçılarının
sayı 1970-ci illərin göstəricisindən də geri gedərək 1990-cı ildə 1,4 milyon nəfərə qədər azalmış, kino sahəsi
zəifləmişdi. Bütün bu problemləri nizama salmaq üçün, hər şeydən öncə, ölkənin özünü fəlakət təhlükəsindən
xilas etmək lazım idi.
Azərbaycanın dərin böhranda olduğu, dövlətin dağılmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qaldığı 1993-cü ildə görkəmli
siyasi xadim Heydər Əliyevin xalqın çağırışı ilə hakimiyyətə gəlməsi ölkədə sabitliyin bərqərar olunması ilə
nəticələndi. Heydər Əliyevin uzun illərə söykənən idarəçilik təcrübəsi yenə də ölkəmizin, xalqımızın dadına çatdı.
Respublikada bərqərar olunan ictimai-siyasi sabitlik mədəniyyətin də inkişafına zəmin yaratdı, sahənin keçid
dövrünün çətin sınaqlarından çıxması üçün təsirli tədbirlər görüldü. Dövlət maddi imkanlar məhdud olsa da, teatr,
musiqi kollektivlərinin yaşamasına qayğı göstərirdi. 1990-cı illərdə Bakı Bələdiyyə Teatrı, Gənclər Teatrı, Bakı
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Kamera Teatrı, Pantomima Teatrı kimi yeni teatrlar təşkil olundu, Yuğ teatr-studiyası dövlət teatrı statusu aldı.
1994-cü ildən kinoya dövlət vəsaiti ayrılmağa başlandı. Eyni zamanda müstəqil kinostudiyalar yaranmaqda idi.
Bundan əlavə, mədəniyyət sahəsində 10-dan artıq qanun qəbul edildi. "Mədəniyyət haqqında” (1997),
"Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” (1998), "Kinematoqrafiya haqqında” (1998), "Memarlıq
fəaliyyəti haqqında” (1998), "Kitabxana işi haqqında” (1998), "Muzeylər haqqında”, "Nəşriyyat işi haqqında”
(2000) və s. qanunlar bu sahənin kompleks inkişafı üçün mühüm baza rolunu oynadı. Mədəniyyət sahəsinin
inkişafını gücləndirən dövlət proqramları qəbul edildi. Prezident Heydər Əliyev 1997-ci il noyabrın 10-da
"Azərbaycan Respublikasında ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinə dövlət qayğısının artırılması haqqında” Fərman
imzaladı. Qocaman ədəbiyyat və incəsənət xadimləri, gənc istedadlı yazıçı və şairlər üçün fərdi təqaüdlər təyin
edildi.
Bu dövrdə Azərbaycan mədəniyyətinin beynəlxalq aləmdə tanıdılması istiqamətində də bir sıra addımlar
atıldı. Mədəni irsimizin, görkəmli ədiblərin, mədəniyyət xadimlərinin yubileylərinin xarici ölkələrdə nüfuzlu
təşkilatlarda qeyd olunması bu sahəyə göstərilən diqqət və qayğıdan xəbər verirdi. Məhəmməd Füzulinin anadan
olmasının 500 illik yubileyinin (1996), "Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 1300 illiyinin (2000) UNESCO-da qeyd
olunması həm də Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda artan nüfuzunun göstəricisi idi. 2000-ci ildə İçərişəhər Qız
qalası və Şirvanşahlar saray kompleksi ilə birlikdə UNESCO-nun Dünya irs siyahısına daxil edildi. Ümummilli
lider tərəfindən Milli Kino, Üzeyir Musiqi, Azərbaycan Əlifbası və Ana Dili günlərinin təsis edilməsi haqqında
fərmanların imzalanması milli mədəni irsə sonsuz məhəbbətdən xəbər verirdi.
Müstəqilliyini yenicə bərpa edən ölkəmiz üçün mədəniyyət və ədəbiyyatın dünyaya inteqrasiyası vacib
məsələ idi. Çünki 70 il müddətində Azərbaycan mədəniyyəti öz adı ilə çağırılmamış, xalqımız tarixi-mədəni
mirasının həqiqi sahibi kimi dünyaya çıxışdan məhrum olmuşdu. Buna görə də respublikanın beynəlxalq aləmə
açılması sistemli və sürətlə getməli idi. 1992-ci ildə latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasının tətbiqi barədə qanun
qəbul olunmuşdu. Lakin bu qanunun tətbiqi, icrası istənilən səviyyədə deyildi. Latın qrafikalı əlifbanın tətbiqinin
ölkəmizin siyasi həyatında, yazı mədəniyyətimizin inkişafında əhəmiyyətini nəzərə alan Prezident Heydər
Əliyevin 2001-ci ildə imzaladığı böyük əhəmiyyətə malik fərmanla bu proses başa çatdırılmış oldu. Azərbaycan
və dünya ədiblərinin sovetlər dönəmində çap olunmuş əsərləri yeni əlifba ilə işıq üzü görməyə başladı. Prezident
İlham Əliyevin 2004-cü ildə latın qrafikalı Azərbaycan əlifbası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı
imzaladığı sərəncam bu sahədəki mövcud boşluğu doldurdu. Bütün bunların nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycanın
yüksək poliqrafik göstəriciləri ilə seçilən nəşrləri nüfuzlu beynəlxalq kitab sərgilərində nümayiş olunur,
müsabiqələrdə mükafatlar qazanır.
***
Məlumdur ki, Sovet İttifaqının tərkibində olan türkdilli xalqlar uzun illər boyu sərt ideologiyanın təsiri ilə
bir ağacın budaqları olduqlarını əməli şəkildə ortaya qoya bilməmişdilər. Eyni zamanda, bir-birinin ortaq tariximədəni mirasından xəbərsiz idilər. Qardaş xalqlar arasında yaradılmış qara pərdə SSRİ-nin dağılması ilə aradan
götürüldü. Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə gəlməsi ilə Azərbaycanla müstəqil türk respublikaları arasında
bütün sahələr üzrə əlaqələr inkişaf etməyə başladı. Respublikamız Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı TÜRKSOY-un ən fəal üzvlərindən biri kimi bu istiqamətdə təşəbbüslərlə çıxış edir, müxtəlif layihələrə dəstək
verirdi. Qardaş xalqların mədəni inteqrasiyasının zəruriliyini vurğulayan ulu öndər çıxışlarında ümumtürk
həmrəyliyinin zamanın tələbi olduğunu xüsusi qeyd edirdi.
Görkəmli dövlət xadiminin 1996-cı ildə Bakıda keçirilən Türk dünyası yazıçılarının qurultayındakı çıxışı
türk xalqlarının birliyi istiqamətində görülməli olan işlərin proqramı kimi qəbul edilə bilər: "Bizim köklərimiz bir
dilə, bir mənəviyyata, bir dinə bağlı olduğuna görə çox dərindir və mənəvi dəyərlərimiz tarixin bütün
mərhələlərində nə qədər çətinliklərlə rastlaşıbsa da, dayanmayıb, inkişaf edib. İndi isə türkdilli xalqların müstəqil
dövlətləri olduğuna görə və bizim əlimizdə böyük imkanlar yarandığına görə bu prosesləri daha da gücləndirə,
daha da mütəşəkkil edə bilərik. Bu, bizim borcumuzdur”.
Heydər Əliyev sonrakı fəaliyyətində də bu fikirlərin reallaşdırılması yönündə mühüm xidmətlər göstərdi.
1996-cı ilin noyabrında Məhəmməd Füzulinin 500 illiyi, 2000-ci ilin aprelində "Kitabi-Dədə Qorqud”un 1300
illiyi ilə bağlı keçirilən yubiley tədbirləri türk dünyasının dövlət və hökumət adamlarını, alim, şair və yazıçılarını,
mədəniyyət xadimlərini Bakıda bir araya gətirdi.
Məmnunluqla deyə bilərik ki, ulu öndərin türkdilli xalqların inteqrasiyası naminə misilsiz fəaliyyəti, bu
istiqamətdə gerçəkləşdirdiyi siyasət bu gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Bunu
hazırda ölkəmizin TÜRKSOY-la mövcud olan əlaqələrinin yüksək səviyyəsindən də görmək mümkündür.
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Azərbaycan dövləti bu təşkilatın fəaliyyətinə yaxından dəstək verir, eyni zamanda, qurumun layihələrində yüksək
səviyyədə iştirak edir. Görkəmli ədəbiyyat və mədəniyyət xadimlərimizin yubileyləri TÜRKSOY səviyyəsində
qeyd olunur.
Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın İslam dünyası ilə əlaqələrinin inkişaf etdirilməsini də diqqət
mərkəzində saxlayırdı. Azərbaycanın müsəlman ölkələri ilə bütün sahələrdə əlaqələrinin genişləndirilməsi,
xalqlar arasında birlik və həmrəyliyin möhkəmləndirilməsi, münasibətlərin dərinləşdirilməsi istiqamətində ardıcıl
addımlar atmışdı. Ümummilli lider ölkəmizin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə münasibətlərinin inkişafına da öz
töhfələrini vermişdi. Möhkəm təməllər üzərində qurulan bu əlaqələr sonradan Prezident İlham Əliyev tərəfindən
daha da genişləndirildi. Azərbaycan İslam ailəsinin etibarlı üzvü kimi böyük nüfuz qazandı. Bu gün ölkəmizdə
İslam dininin tarixi mirası qorunur, təmir-bərpa olunur. Bu sahədə həyata keçirilən işlərin nəticəsidir ki, 2009-cu
ildə Bakı şəhəri, 2018-ci ildə isə Naxçıvan şəhəri "İslam mədəniyyətinin paytaxtı” kimi yüksək missiyanı üzərinə
götürdü. 2017-ci ildə İslam Həmrəyliyi Oyunlarının Bakıda keçirilməsi müsəlman aləminin Azərbaycana
göstərdiyi böyük etimadın bariz nümunəsi idi. Bu gün bütün İslam ölkələri Azərbaycanın haqq işini beynəlxalq
səviyyədə dəstəkləyir, ölkəmizin evsahibliyi etdiyi mötəbər beynəlxalq tədbirlərə dəstək olur və yaxından iştirak
edirlər.
***
Qloballaşma prosesində milli-mənəvi dəyərlərimizi ön plana çəkmək, öz milli kimliyimizi, dinimizi və
adət-ənənələrimizi unutmamaq kimi tendensiyalar Heydər Əliyevin dövlətçilik təliminin prioritet
istiqamətlərindən idi. Dahi siyasətçi həmişə milli mədəniyyətimiz, milli kimliyimizlə fəxr etməklə bərabər,
çoxmillətli Azərbaycanın dünya ailəsinin bir üzvü olduğunu qəbul edir, ölkəmizin beynəlxalq aləmə açıq
olmasını, mütərəqqi meyilləri müsbət qarşılamağı zəruri hesab edirdi. Azərbaycanda multikulturalizm siyasətinin
əsasını qoyan, onun daha da dərinləşməsinə mühüm töhfələr verən ulu öndər Heydər Əliyevin bir müdrik kəlamını
xatırlatmaq yerinə düşər: "Dövlət, ölkə nə qədər çox xalqı birləşdirsə, bir o qədər zəngin olur, çünki onların hər
biri ümumdünya mədəniyyətinə və sivilizasiyasına öz töhfəsini verir”.
Həqiqətən də, dünya mədəniyyətini zənginləşdirən məhz xalqların mədəni irsidir. Ümummilli lider Heydər
Əliyevin mədəni irsimizin dünyada tanıdılması və təbliği, mədəniyyətə qayğıkeş münasibəti bu gün Prezident
İlham Əliyev və Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım
Əliyeva tərəfindən layiqincə davam etdirilir. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi, Mədəniyyət Nazirliyinin də
yaxından iştirakı ilə gerçəkləşən festivallar, böyük incəsənət layihələri bu mərama xidmət edir.
Heydər Əliyev xalqın daim mədəniyyəti ilə nəfəs alan, bu zəngin irslə bütövləşən lider olmuşdur. Ulu
öndərin dövlət siyasəti səviyyəsinə yüksəltdiyi azərbaycançılıq məfkurəsi milli ruhumuzun təməl daşı kimi bizi
birləşdirir, onun xalqın irsinə hər zaman bağlı olan həyat və fəaliyyət örnəyi isə milli istiqbalımızın daha parlaq
sabahları bizim Azərbaycan naminə yolumuza şəfəq saçır.
Azərbaycan.-2019.-9 may.-№101.-S.1,5.
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Heydər Əliyevin həyatı və fəaliyyəti xalqa xidmət simvoludur
Bahar Muradova.
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Sədrinin müavini, Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə Heyətinin üzvü,
siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər
Əliyev Azərbaycan tarixinin yetirdiyi ən böyük şəxsiyyətlərdən biridir. Azərbaycanın son yarım əsrinin bütün
çalarları ilə zəngin olan möhtəşəm tarixi ulu öndərin adı ilə bilavasitə bağlıdır. XX əsrin 70-ci illərindən etibarən
Azərbaycanın siyasi həyatı və bütünlüklə cəmiyyətimiz Heydər Əliyevin böyük səyləri sayəsində inkişafın yeni
mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Onun respublikaya rəhbərliyə gəlməsindən sonrakı dövr milli özünüdərkin, milli
özünəqayıdışın başlanğıcı olmuşdur. Heydər Əliyevin yaratdığı siyasi və dövlətçilik məfkurəsi Azərbaycanın
dünyada özünəməxsus yerini müəyyənləşdirmiş, dövlətçiliyimizin əsasını təşkil etmiş və dünya
azərbaycanlılarının həmrəyliyinin ideya əsasını yaratmışdır.
Milli özünüdərk və milli özünəqayıdış dövrü
Zəngin tarixə malik olan xalqımız hər zaman müstəqil dövlətə sahib olmaq arzusu ilə yaşamış və bu
müqəddəs istəyini reallaşdırmaq üçün böyük mücadilələr aparmışdır. 1920-ci ildə bolşevik Rusiyasının hərbisiyasi təcavüzü nəticəsində süquta uğrayan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qısa müddətdə fəaliyyət göstərsə də,
milli dövlətçiliyin inkişafı, milli varlığın və milli şüurun yüksəlişi yolunda mühüm xidmətlər göstərdi. Lakin fəal
işğalçılıq siyasəti yeridən bolşevik imperiyası gələcək varlığının təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə milli
dövlətçilik məfkurəsinin daşıyıcılarına qarşı qırmızı terror həyata keçirdi. İmperiyanın mahiyyətinə və xislətinə
uyğun olaraq hakimiyyət sükanı milli məfkurədən uzaq, kosmopolit şəxslərə tapşırılırdı.
Yalnız 1969-cu ildə Heydər Əliyevin respublika rəhbərliyinə gəlişi ilə Azərbaycan tarixinə, milli soykökə,
qan yaddaşına, iqtisadi inkişafa, milli-mənəvi tərəqqiyə dönüş mərhələsi başlandı. Heydər Əliyev Kremlin iqtisadi
və mədəni asılılıq siyasətindən məharətlə yayınmaqla ittifaq miqyasında hökm sürən ümumi prinsip və
qaydalardan kənara çıxaraq, mümkün imkanlardan həssaslıqla istifadə edib Azərbaycanı sürətli tərəqqi yoluna
yönləndirir, respublikanın zəngin təbii sərvətlərini, əqli və intellektual potensialını gələcək müstəqil dövlətin
əsaslarının yaradılması naminə səfərbər edirdi.
1960-cı illərin sonunda Azərbaycan iqtisadi inkişafın ən mühüm göstəricisi sayılan milli gəlirin artımına
görə digər sovet respublikaları sırasında axırıncı yeri tuturdu. Respublikada əsaslı vəsait qoyuluşunun azlığı, elmitexniki nailiyyətlərin tətbiqinə diqqət yetirilməməsi, əsas fondların aşınması, yeni sənaye sahələrinin
yaradılmasına yarıtmaz münasibət ölkənin dinamik inkişafına imkan vermirdi. Sənaye müəssisələrinin 90 faizi
ittifaq tabeçiliyində idi. Əsaslı vəsait qoyuluşu, investisiya və infrastruktur siyasəti, məqsədli proqramların
hazırlanması ölkənin iqtisadi siyasətinin tərkib hissəsi kimi mərkəzdə formalaşdırılırdı. Bu problemlərin həllində
dönüş yaratmaq o qədər də asan deyildi. Bütün bu və digər ciddi çətinlikllərə baxmayaraq, Heydər Əliyev
Azərbaycana yüksək əsaslı vəsait qoyuluşu strategiyasını həyata keçirməyə müvəffəq oldu. Azərbaycanın 19701980-ci illərdə iqtisadi sahədə əldə etdiyi böyük uğurlar - iqtisadiyyatın yeni sahələrinin yaradılması, sənaye
istehsalının sürətli artımı, yüzlərlə nəhəng sənaye müəssisələrinin işə salınması, kənd təsərrüfatının dinamik
inkişafı özlüyündə siyasi müstəqilliyə xidmət edirdi. Çünki ölkənin siyasi müstəqilliyini şərtləndirən başlıca amil
onun iqtisadi qüdrətidir. Böyük dövlət xadimi Heydər Əliyev 1969-1982-ci illərdə Azərbaycanda yüksək iqtisadi,
elmi, intellektual, kadr, energetika, infrastruktur potensialı formalaşdırmaqla bugünkü müstəqil dövlətçiliyin
bünövrəsini yaratdı, onun yaşamasına tarixi şans verdi. Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə sovet dövründə
Azərbaycanda görülən və intibahı şərtləndirən işlərdən biri də təhsilə xüsusi diqqət yetirilməsi, Azərbaycan dilinə
dövlət dili statusu verilməsi olmuşdur. Hər il minlərlə gəncin Sovet İttifaqının böyük şəhərlərindəki nüfuzlu ali
məktəblərə göndərilərək gələcək müstəqil dövlətin ixtisaslı kadrlara ehtiyacını ödəmək məqsədilə təhsil almaları
təmin edilirdi. Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbin yaradılması, azərbaycanlı gənclərin hərbi təhsilə cəlb
olunması, minlərlə zabitin hərb sənətinə dərindən yiyələnməsi ölkəmizin bugünkü müdafiə qabiliyyətinin
möhkəmləndirilməsinə əvəzsiz töhfələr verdi. Qəbul olunmuş qərarlarla respublikanın sənaye əsasında inkişaf
etdirilməsi, iri cihazqayırma, radiotexnika, elektrotexnika, neft maşınqayırma müəssisələrinin yaradılması və
təkmilləşdirilməsində yeni mərhələnin başlanğıcı qoyuldu. Təsadüfi deyildir ki, bu illər Azərbaycanın quruculuq
tarixinə sürətli inkişaf dövrü kimi daxil olmaqla iqtisadi və sosial tərəqqiyə, struktur islahatlarının xarakterinə,
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xalqın maddi rifahının keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymasına görə yeni tariximizin intibah mərhələsi kimi
daxil olmuşdur.
Milli ruh və dövlətçilik məfkurəsi Kreml mühitində
Heydər Əliyev idarəetmə fəlsəfəsinin fonunda görülən işlər xalqın milli dövlətçilik məfkurəsini daha da
inkişaf etdirmişdir. Bu dahi şəxsiyyət Azərbaycanın inkişaf potensialını sistemləşdirərək milli maraqlarımızı
müdrikliklə reallaşdıra bilmişdir.
1982-ci ildə SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini təyin edilən Heydər Əliyev 5 il bu nəhəng
ölkənin rəhbərlərindən biri kimi dünyada gedən qlobal proseslərin fəal iştirakçısına çevrildi. Bu vəzifəsində də
mövcud imkan və səlahiyyətlərindən maksimum istifadə etməklə Azərbaycanın hərtərəfli tərəqqisinə çalışan
böyük dövlət xadimi mərkəzi büdcənin geniş investisiya imkanlarını respublikamıza yönəltməklə elmin, təhsilin,
mədəniyyətin, iqtisadiyyatın əsaslı şəkildə inkişafına tarixi töhfələr verdi. İttifaq miqyasında açıq nəzərə çarpan
tənəzzül və durğunluq fonunda Azərbaycan Heydər Əliyevin sayəsində tərəqqi və intibah mərhələsini yaşamaqda
davam edirdi. Milli ruh, böyük dövlətçilik məfkurəsi, Vətənə və xalqa bağlılıq Heydər Əliyevi total siyasi və
ideoloji məhdudiyyətlər çərşivəsində belə müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin zəruri əsaslarının
yaradılmasınaruhlandırırdı.
Xilaskarlıq missiyasından doğan siyasi iradə və cəsarət nümunəsi
1987-ci ildə görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev istefaya göndərildikdən sonra erməni separatçıları və
imperiya mərkəzi tərəfindən ortaya atılmış Dağlıq Qarabağ problemi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə,
vətəndaşlarımızın konstitusion hüquqlarına qarşı yönəldilmiş təcavüz aksiyası idi. Bu bənzərsiz ədalətsizliyə qarşı
etiraz səsini ucaldan xalqa SSRİ rəhbərliyi vəhşicəsinə divan tutdu. Ayağa qalxan xalqın iradəsini qırmaq,
Mərkəzin qərarlarını qeyd-şərtsiz qəbul etdirmək üçün 1990-cı il yanvar ayının 20-də sovet ordu hissələri Bakıya
yeridilərək qanlı qırğın törədildi. Heydər Əliyevin Azərbaycandan ayrı salındığı dövr ölkəmizin tarixində Kremlin
ağır repressiyaları, erməni təcavüzü, qanlı müharibə, torpaqlarımızın işğalı, soydaşlarımızın qətli və deportasiyası,
iqtisadi, siyasi və hərbi böhranlarla müşahidə olundu. Ulu öndərin, görkəmli dövlət xadiminin xalqdan ayrı
salınması Azərbaycanın ölçüyəgəlməz itkilərlə üzləşməsinə səbəb oldu. Heydər Əliyev yaranmış ağır vəziyyəti
görür və hər vəchlə xalqının yanında olmağa, onu məkrli düşmənlərin çirkin planlarından hifz etməyə çalışırdı.
Ulu öndər 1990-cı ilin iyulunda çox çətinliklə Azərbaycana qayıda bildi. Lakin Moskvanın müti köləsinə
çevrilmiş respublika rəhbərliyi də, hakimiyyət uğrunda mübarizədə ən çirkin vasitələrdən belə çəkinməyən
avantürist qüvvələrin cəmləşdiyi AXC də Heydər Əliyevin Bakıya qayıdışından əndişələnir, onun aradan
götürülməsi üçün yollar arayırdılar. Yaranmış gərgin durumu düzgün dəyərləndirən ümummilli lider Naxçıvana
getməyə qərar verdi. Beləliklə, Heydər Əliyevin məşəqqətli, lakin tarixi fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü başlandı.
Amma onun fəaliyyət coğrafiyası nəinki Naxçıvanla məhdudlaşır, hətta Azərbaycan çərçivəsinə belə sığmırdı.
Naxçıvanda Azərbaycanın azadlığı və müstəqilliyi uğrunda mübarizənin ən parlaq səhifələri yazılırdı. Lakin
odövrkü hakimiyyət millətin və torpaqlarımızın taleyini düşünmək, Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında,
Ermənistanla sərhəd rayonlarda təcavüzə məruz qalmış kənd və şəhərlərimizi, soydaşlarımızı düşmənin
caynağından xilas etmək əvəzinə Heydər Əliyev kimi dahi şəxsiyyəti susdurmaq, bütün proseslərdən kənarda
saxlamaq, hətta onun fiziki cəhətdən məhvinə çalışırdı.
1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikası Ali Soveti tərəfindən Müstəqillik haqqında
Konstitusiya Aktının qəbul edilməsi ilə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bərpa edildi və xalqımızın həyatında
keyfiyyətcə yeni mərhələnin bünövrəsi qoyuldu. Müstəqilliyin əldə edilməsi ölkəmiz qarşısında çox geniş inkişaf
perspektivləri açırdı. Bu tarixi hadisə sayəsində Azərbaycan xalqı, ilk növbədə, öz həyatını sərbəst və müstəqil
qurmaq imkanı qazandı. Yeni, qüdrətli dövlət qurmaq üçün respublikanın müəyyən imkanları mövcud idi.
Ölkənin zəngin təbii sərvətləri, iqtisadi, siyasi və mədəni potensialı, əlverişli coğrafi mövqeyi və digər amillər
Azərbaycanın regionda və dünyada özünün layiqli yerini tutmasını şərtləndirən vacib faktorlardan idi. Dünyanın
aparıcı ölkələrinin regiona, xüsusən də Azərbaycana olan geostrateji maraqları, onların respublikamızla geniş
əlaqə qurmağa can atmaları müstəqil dövlət quruculuğu prosesinin dinamik şəkildə inkişaf etməsinə əlavə
təminatlar yaradırdı. Ancaq bütün bu üstünlüklərə, potensial imkanlara baxmayaraq, müstəqillik qazanıldıqdan
sonra ilk illərdə başlanan dövlət quruculuğu prosesi çox böyük problemlər və çətinliklərlə müşayiət olunmağa
başladı. Bu çətinliklərin bir qismi Ermənistanın ölkəmizə ərazi iddiaları irəli sürməsi və hərbi təcavüzə əl ataraq
xarici havadarlarının köməyi ilə Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi nəticəsində meydana çıxmışdı. Əslində,
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ermənilərin bu işğalçılıq siyasətinin arxasında böyük geostrateji maraqlar dayanırdı. Məlumdur ki, erməni
millətçilərinin əsrlərlə "Böyük Ermənistan” xülyasına uyaraq Azərbaycan və Türkiyə torpaqlarında erməni dövləti
yaratmaq cəhdləri həmişə bölgədə qanlı toqquşmalara səbəb olmuş və düşmən hər dəfə ciddi müqavimətlə
üzləşərək layiqli cavabını almışdır. İstər XX əsrin əvvəllərində, istərsə də sovet hakimiyyəti illərində bu cəhdlər
mütəmadi xarakter daşımış və məqam düşən kimi erməni separatizmi yenidən baş qaldırmışdır.
Onu da xüsusi olaraq vurğulamaq yerinə düşər ki, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev sovet hakimiyyəti
dövründə erməni separatizminin qarşısını qətiyyətlə alırdı.
Həmin dövrdə etnik separatizmin və digər anti-Azərbaycan planların qarşısını ala biləcək Heydər Əliyev
kimi görkəmli şəxsiyyət bütün proseslərdən təcrid edilmiş, xalq hərəkatının rəhbərliyində səbatsız şəxslərin təmsil
olunması üçün əlverişli şərait yaradılmışdı. Əslində, elə bir mühit formalaşdırılmışdı ki, siyasi hakimiyyətə kimin
gəlməsindən asılı olmayaraq, Azərbaycanda gedən proseslər keçmiş imperiyanın maraqlarına cavab verirdi.
Müstəqil dövlət quruculuğu prosesinə ciddi maneə yaradan amillərdən biri də həmin dövrdə səriştəsiz və təsadüfi
adamların Azərbaycanda siyasi hakimiyyətdə təmsil olunmaları ilə bağlı idi. Milli mənafelərimizə biganə
münasibət bəsləyən, dövlətçilik və idarəçilik səriştəsi olmayan, yalnız öz şəxsi maraqlarını düşünən həmin siyasi
qüvvələr müstəqil Azərbaycan dövlətinin inkişaf perspektivləri haqqında heç bir konkret təsəvvürə və proqrama
malik deyildilər.
1990-cı il yanvarın 20-də Azərbaycan xalqının müstəqil yaşamaq iradəsini qırmağa çalışanlar
A.Mütəllibovu hakimiyyətə gətirə bildilər. Lakin bu şəxs yeni dövrün siyasi lideri tələblərinə cavab vermirdi.
Ancaq o, mərkəzin, yəni Moskvanın əsas göstərişlərinə əməl etməyə canla-başla hazır idi. Çox keçmədi ki, milli
maraqların mahiyyətini belə anlamayan A.Mütəllibov hakimiyyəti birdəfəlik tərk etmək məcburiyyətində qaldı.
Həmin siyasi hakimiyyət Azərbaycan cəmiyyəti üçün çoxsaylı mürəkkəb problemlər miras qoydu.
Bu dövrdə cəmiyyətdə hökm sürən qeyri-müəyyənlik və özbaşınalıq siyasi hakimiyyəti ələ keçirmək
niyyəti güdən müxtəlif təmayüllü qüvvələrin dağıdıcı fəaliyyəti üçün münbit şərait yaratdı. Beləliklə, ölkədəki
böhrandan yararlanan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi siyasi hakimiyyəti zəbt etdi. Təsadüfi və idarəetmə təcrübəsi
olmayan şəxslərin müstəqilliyə yenicə qovuşan respublikanın siyasi hakimiyyətində təmsil olunmaları çox
keçmədən özünün ağır fəsadlarını qabarıq şəkildə göstərdi. AXC- "Müsavat” hakimiyyəti özünün səriştəsizliyi
ucbatından yaratdığı sosial-iqtisadi, siyasi və mənəvi-psixoloji böhranın aradan qaldırılması yollarını axtarıb
tapmaq əvəzinə sağlam təfəkkürə sığmayan əməllərə rəvac verməyə başladı. Cəbhə hakimiyyəti Azərbaycanda
zəngin dövlətçilik təcrübəsinə görə böyük nüfuza malik Heydər Əliyevə qarşı siyasi təqib yolunu tutdu. Bu
diletantlar çox tez bir zamanda öz naşı əməlləri ilə ağır ictimai-siyasi, iqtisadi və hərbi problemlərin girovuna
çevrildilər. AXC-"Müsavat” rəhbərliyinin təcrübəsizliyi və kobud səhvləri Azərbaycanda müstəqil dövlət
quruculuğu prosesini xeyli ləngitdi və torpaqlarımızı zəbt edən Ermənistana layiqli cavab verilməsini
çətinləşdirdi.
Bu hakimiyyətin səriştəsiz idarəçiliyi nəticəsində yaranmış sosial-iqtisadi böhran, getdikcə dərinləşən xaos
və anarxiya ölkə ictimaiyyətini ciddi narahat etməyə başladı.
Çətin durumun nicat ünvanı olan Heydər Əliyevlə yeni, müstəqil, qüdrətli Azərbaycana doğru
Respublikanı belə çətin durumdan yalnız böyük və zəngin dövlətçilik təcrübəsinə malik olan, xalqını sevən
müdrik dövlət xadimi Heydər Əliyevin xilas edə biləcəyini düşünən ziyalılar onun Azərbaycanın siyasi
rəhbərliyinə gəlməsinə nail olmağa çalışırdılar. Əslində, ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanın siyasi
hakimiyyətinə gəlməsi ilə bağlı getdikcə güclənən çağırışlar xalqın, cəmiyyətin sosial sifarişi idi. Ölkə
vətəndaşları Heydər Əliyevin Azərbaycanın siyasi rəhbərliyinə qayıdışını əngəlləməyə çalışan və bunun üçün
müxtəlif üsullardan yararlanmaq istəyən respublikanın ovaxtkı yarıtmaz rəhbərlərinin qeyri-demokratik
addımlarına qarşı etiraz səslərini qaldırırdılar. Gündən-günə pisləşən ictimai-siyasi vəziyyət, vətəndaş
itaətsizliyinin, sosial-iqtisadi böhranın dözülməz həddə çatması xalqın haqlı tələbini daha da gücləndirirdi.
Belə bir vəziyyətdə, yəni ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəlində, Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərində
xalqı öz ətrafında yumruq kimi birləşdirəcək, cəmiyyəti öz arxasınca aparacaq bir liderin və partiyanın bütün ölkə
miqyasında siyasi fəaliyyət arenasına çıxmasına böyük ehtiyac var idi. Belə bir möhtəşəm siyasi qüvvə xalqımızın
ümummilli lideri Heydər Əliyevin qurucusu olduğu Yeni Azərbaycan Partiyası oldu. Ulu öndər Heydər Əliyevin
xeyir-duası və rəhbərliyi ilə həyata vəsiqə qazanan YAP yarandığı gündən etibarən ölkəmizin son onilliklərdə nail
olduğu ən böyük uğurların carçısına çevrildi. Xalqımızın müqəddəs arzularının, sabaha olan ümidlərinin,
müstəqilliyinin və azadlığının təminatçısı kimi yaranan Yeni Azərbaycan Partiyası ötən illər ərzində ümidləri
bütünlüklə doğruldub, sözün əsl mənasında, ümumxalq partiyasına çevrildi.
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Zaman XX əsrin yetişdirdiyi ən qüdrətli şəxsiyyətlərdən biri, müdrik siyasətçi olan Heydər Əlirza oğlu
Əliyevin üzərinə daha böyük missiya qoydu. Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasından az bir müddət
keçəndən sonra ulu öndər 15 iyun 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbindən sonra siyasi hakimiyyətə qayıdışı ilə
Azərbaycanın çağdaş tarixində yeni bir şərəfli səhifə açdı. Onun qayıdışı partiyanın təsis konfransından keçən
qısa müddət ərzində ölkənin ən böyük siyasi güc mərkəzlərindən birinə çevrilmiş YAP-ı da hakimiyyətə gətirdi
və bu siyasi təşkilat Azərbaycanda dövlət quruculuğu, demokratikləşmə prosesinin hərəkətverici qüvvəsi kimi
çıxış etdi.
1993-cü il iyunun 15-də H.Əliyevin parlamentin sədri seçilməsi Milli Məclisin nüfuzunu əsaslı şəkildə
qaldırmaqla, onun təşəkkülünə, ölkənin ictimai-siyasi həyatının sabitləşməsinə, eyni zamanda, parlamentarizm
ənənələrinin inkişafına böyük zəmin yaratdı. Bu vəzifədə cəmi 4 ay işləməsinə baxmayaraq qısa müddətdə
parlamentin ruhunu kökündən dəyişdi, Milli Məclisə nümunəvi siyasi mədəniyyət gətirdi. Həmin müddətdə
parlamentin qanunvericilik fəaliyyətinin mühüm istiqamətini cəmiyyət və dövlət həyatının bütün sahələrində
stabilləşmə, qanunçuluğun bərqərar olması üçün məqsədyönlü şəkildə aparılacaq köklü islahatların hüquqi
konturları müəyyənləşdirdi. Onun rəhbərliyi ilə Milli Məclisin qəbul etdiyi məcəllələr və bir sıra digər
qanunvericilik aktları Azərbaycanın demokratik yolla ardıcıl inkişafı, respublikamızın hüquqi dövlətə çevrilməsi
üçün zəruri olan hüquqi təminatları yaratdı.
Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanın qurtuluşu üçün atdığı məqsədyönlü addımların real nəticələri isə
elə ilk günlərdən özünü göstərməyə başladı. Ölkə parçalanmaq təhlükəsindən xilas oldu, vətəndaş müharibəsi
qorxusu, anarxiya, itaətsizlik təzahürləri aradan qaldırıldı, qanunsuz silahlı dəstələr ləğv edildi, respublikada
kriminogen vəziyyət nizamlandı, ictimai-siyasi sabitlik bərqərar oldu. Bu siyasət Azərbaycanda demokratik
cəmiyyətin əsaslarını formalaşdırmaqla bərabər, insanların gələcəyə olan ümidlərini artırdı, müstəqil
dövlətçiliyimizi möhkəmləndirdi. Azərbaycan bir sıra beynəlxalq təşkilatların bərabərhüquqlu üzvü seçildi.
Müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində böyük işlər görüldü. Ermənistan atəşkəs sazişini imzalamağa məcbur oldu.
1993-2003-cü illərdə Heydər Əliyevin gərgin əməyi və qətiyyəti sayəsində yeni, müasir Azərbaycan dövləti
quruldu, müstəqilliyin əbədiliyi və dönməzliyi təmin olundu, ölkəmiz dünya məkanında layiqli yeri tutdu. Bu gün
də Azərbaycanda demokratiyanin inkişafı və insan hüquqlarının qorunması, milli qanunvericiliyimizin
təkmilləşdirilməsi, hüquqi və sosial-iqtisadi islahatların reallaşdırılması, nəhəng transmilli layihələrin
gerçəkləşdirilməsi, bir sözlə, xalqın rifahının yüksəldilməsini hədəfləyən fəaliyyət sahəsindəki bütün uğurların
kökü məhz Heydər Əliyevin ideyalarından qaynaqlanır.
Xalqın milli iftixarı və qürur mənbəyi
Ulu öndər qəti və aydın şəkildə müəyyənləşdirilmiş həyat prinsiplərinə və amallarına malik şəxsiyyət idi.
O, həyatının bütün mərhələlərində ali məqsədlərini - mənsub olduğu xalqa və cəmiyyətə sədaqət, vicdanlı və
əzmkar xidmət prinsiplərini rəhbər tutmuş və bu yoldan heç vaxt dönməmişdir. Heydər Əliyev mənəvi
keyfiyyətlərinə, biliyinə, möhkəm iradəsinə, idarəçilik və liderlik qabiliyyətinə görə fenomenal şəxsiyyət,
xarizmatik lider kimi səciyyələndirilir. İşgüzar və mənəvi keyfiyyətlərlə fitri istedadın vəhdətini özündə ehtiva
edən fövqəladə cəhətləri - müdrikliyi, aydın zəkası, fenomenal yaddaşı, dözüm və təmkini, diplomatiya məharəti,
hədəfləri dəqiq müəyyənləşdirmək və insanlara özünə inam hissini aşılamaq qabiliyyəti Heydər Əliyevin lider
portretini dolğunlaşdıran cizgilərdir. Məhz bu keyfiyyətlər ona ən çətin anlarda siyasi iradə nümayiş etdirərək qısa
müddət ərzində milli mənafelərin, dövlətçiliyin ifadəçisi kimi Azərbaycan xalqının və dövlətinin əleyhinə olan
qüvvələrin qarşısında keçilməz sədd çəkməklə ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin əsaslarını formalaşdırmağa və
xarici siyasətlə bağlı taleyüklü məsələlərin həllində əhəmiyyətli irəliləyişlərə nail olmağa imkan vermişdir.
Dünya siyasətinin və mədəniyyətinin kamil bilicisi kimi yüksək intellekti, dərin ensiklopedik biliyi, analitik
düşüncə tərzi ilə hər kəsi heyrətləndirən Heydər Əliyev təkcə Azərbaycan səviyyəsində deyil, qlobal miqyasda
sözünün keçəri olan görkəmli mütəfəkkir və Tanrının siyasi fəhm kimi nadir keyfiyyətlə mükafatlandırdığı qüdrət
sahibi olmuşdur. Qürurvericidir ki, dünyanın bir çox tanınmış siyasi xadimləri, dövlət rəhbərləri, elm və
mədəniyyət nümayəndələri Heydər Əliyevi idarəetmədə səriştəli və təcrübəli dövlət xadimi kimi yüksək
qiymətləndirir, ondan çox şey öyrəndiklərini etiraf edirlər. Dünyada siyasətlə məşğul olan insanlar çoxdur, lakin
öz xalqının və dövlətinin şəksiz lideri və öndəri titulunu qazanmaq çox az sayda şəxslərə müyəssər olmuşdur. Bu
mənada o, xalqımızın milli iftixarı, güvənc yerimiz və qürur duyduğumuz ən böyük azərbaycanlıdır.
Çağdaş Azərbaycanın uğurları Heydər Əliyev ideyalarının təntənəsidir
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Heydər Əliyev xalqımızın əsrlər boyu qəlbində daşıdığı ən ümdə arzuları -Azərbaycanın əbədi müstəqil
olması, qüdrətlənməsi, dirçəlişi və davamlı inkişafı yolunda bütün ömrünü sərf etdi, özünün möhtəşəm əsərini memarı və qurucusu olduğu müstəqil Azərbaycanı etibarlı əllərə əmanət etdi.
Bu gün arzuları gerçəkliyə çevirməyi bacaran, həyat amalını hər zaman xalqın xidmətçisi olmaqda görən
cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizin sosıal-iqtisadi və mədəni həyatını əhatə edən bütün sahələrdə
görülən işlər, insanların sabaha olan inamını daha da artıran uğurlu nəticələr həm də dahi Heydər Əliyevin ruhu
qarşısında bir hesabatdır. Ulu öndərin müstəqil, dinamik inkişafının əsasını qoyduğu ölkəmizi Prezident İlham
Əliyev ləyaqətlə, inamla, qətiyyətlə irəliyə aparır və özünün gərgin, məhsuldar fəaliyyəti ilə dövlətçiliyimizə,
müstəqilliyimizə, ölkəmizin sosial-iqtisadi tərəqqisinə şərəflə xidmət edir.
Beləliklə, Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında göstərdiyi misilsiz tarixi xidmətlər haqqında təhlil
apararkən haqlı olaraq onun müstəqil, suveren, azad Azərbaycan dövlətini qurması faktı birmənalı şəkildə
təsdiqlənir. Bu mənada xalqımızın onu müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu sayması üçün tam
və tutarlı əsasların olması faktları inkaredilməzdir. Ulu öndərin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövr çoxəsrlik
dövlətçilik tariximizin ən şanlı səhifələrindəndir. Bu mərhələ Azərbaycanda müstəqilliyin əbədi və dönməz
xarakter alması, dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi, sabitlik və tərəqqi, iqtisadi inkişaf üçün möhkəm təməlin
yaradılması, milli-mənəvi yüksəliş, hər bir fərdin özünü layiqli vətəndaş olaraq dərk etməsi ilə müasir tariximizə
əbədi həkk olunmuşdur. Həyatımızı əhatə edən tarixi gerçəkliyin qərarlaşması birbaşa Heydər Əliyevin fövqəladə
xidmətlərinin nəticəsidir və bu xidmətlər kənarında Azərbaycanın müasir tarixi təsəvvür belə oluna bilməz.
Vətənə, xalqa xidmət onun həyat məramı, ömür amalı olmuşdur.
Xoş amalları və əməlləri ilə qədirbilən xalqımızın tükənməz sevgisini qazanmış və bu günlərdə anadan
olmasının 96-cı ildönümünü böyük təntənə ilə qeyd edəcəyimiz ulu öndərin adı tarixdə təkrarolunmaz siyasətçi,
qüdrətli dövlət başçısı, əfsanəvi şəxsiyyət kimi qalacaq, parlaq xatirəsi yaddaşlarda əbədi yaşayacaqdır.
Azərbaycan.-2019.-9 may.-№101.-S.1,3.
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Azərbaycan multikulturalizminin banisi
Etibar Nəcəfov,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Millətlərarası münasibətlər, multikulturalizm və
dini məsələlər şöbəsinin müdiri, professor
Bəşəriyyətin keçdiyi çoxminillik inkişaf yoluna nəzər yetirdikdə, dahi tarixi şəxsiyyətlərin insanlığın,
yaxud öz xalqlarının taleyüklü məsələlərində həlledici və mühüm rol oynadıqlarının şahidi oluruq. Məşhur
şotlandiyalı filosof və tarixçi Tomas Karlaylın təbirincə desək, “ümumdünya tarixi – dahi şəxslərin tərcümeyihalıdır”. Amma qeyd etmək lazımdır ki, tarix səhnəsinə çox şəxsiyyətlər gəlmiş-getmiş, lakin onların heç də
hamısı öz xalqının xilaskarına çevrilə bilməmişdir. Ömrünü və fəaliyyətini daim xalqının tərəqqisinə həsr etmiş,
Vətənin ən çətin anında isə qurtuluş yolunu göstərmiş bu cür liderlər nadir şəxsiyyətlərdir.
Əminliklə deyə bilərik ki, ulu öndər Heydər Əliyev öz Vətəninin inkişafı və dünyada layiqincə tanınması
yolunda yorulmadan mübarizə aparan belə nadir və seçilmiş şəxsiyyətlərdən olmuşdur. Məlumdur ki, 1991-ci il
oktyabrın 18-də Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etsə də, xalqımız böyük çətinliklərlə üzləşmiş, ağır sınaqlara
məruz qalmışdır. Müstəqilliyin ilk illərində ölkədə xaos, özbaşınalıq, anarxiya hökm sürmüşdür. O dövrdə
hakimiyyətdə olan qüvvələrin yarıtmaz siyasəti respublikamızı siyasi böhrana sürükləmiş, faktiki olaraq,
dövlətimiz məhvolma təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdır. Məhz Azərbaycan xalqının təkidli tələbi ilə hakimiyyətə
qayıdan ümummilli lider Heydər Əliyev ölkəmizin ən ağır məqamlarında əzmkarlıq nümayiş etdirərək,
müstəqilliyin qorunması naminə addımlar atmış, xalqımızın tarixinə milli dövlətçiliyin xilaskarı, müasir
Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu kimi daxil olmuşdur. Buna görə də Azərbaycan xalqı əsl müstəqilliyə
15 iyun 1993-cü ildə – ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra nail oldu. Bununla
əlaqədar Prezident İlham Əliyev qeyd edir: “1993-cü il tariximizdə dönüş nöqtəsi olmuşdur. Əslində, bizim
müstəqil tariximiz o ildən başlamışdır”.
Ulu öndər hələ sovet Azərbaycanına rəhbərlik etdiyi dövrdə respublikamız Sovet İttifaqının geridə qalmış
regionlarından ən sürətlə inkişaf edən respublikalarından birinə çevrilmişdir. Belə ki, 1969-1982-ci illərdə ən
böyük sənaye obyektlərinin tikilib istifadəyə verilməsi, sosial infrastrukturun formalaşdırılması, yüksək səviyyədə
elmi tədqiqatların aparılması, milli kadrların hazırlanması, azərbaycanlı gənclərin elmi-texniki və mədəni
potensialını yüksəltmək, ölkəmiz üçün son dərəcə vacib olan ixtisaslara yiyələnmək üçün keçmiş ittifaqın ən
nüfuzlu ali məktəblərində təhsil almağa göndərilməsi və digər sahələrdə əldə olunan nailiyyətlər Heydər Əliyevin
əzmkar fəaliyyətinin nəticəsidir. Təbii ki, xalqının taleyində bu cür mühüm rol oynamış, doğma Vətəninin
çiçəklənməsi naminə böyük töhfələr vermiş belə dahi şəxsin taleyüklü anda hakimiyyətə qayıdışı cərəyan edən
ictimai-siyasi və tarixi proseslərin labüd nəticəsi idi.
Ulu öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə yenidən gəlməsi ilə Azərbaycanda baş alıb gedən siyasi və iqtisadi
böhranı aradan qaldırmış, ölkədə sabitlik bərqərar edilmiş, qanunsuz silahlı birləşmələr tərksilah olunaraq, vahid
komandanlıq sistemində nizami ordu yaradılmış, dinc quruculuq işlərinə başlanılmış, Azərbaycanın demokratik
dövlət quruculuğu və bazar iqtisadiyyatı yolu ilə irəliləməsinə geniş yol açılmışdır. Bununla yanaşı, ümummilli
liderin ikinci dəfə hakimiyyətdə olduğu 1993-2003-cü illərdə respublikamızın bütün sferalarında, o cümlədən
beynəlxalq münasibətlər, iqtisadiyyat, kənd təsərrüfatı, humanitar-mədəni və sosial sahələrdə sürətli inkişaf
prosesi baş vermişdir. Heydər Əliyevin siyasi kursunun, zəngin dövlətçilik məktəbinin layiqli davamçısı
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev öz nitqində bu barədə demişdir: “Belə bir çətin anda,
çətin dövrdə xalqımızın müdrikliyi bir daha özünü göstərdi. Xalqın təkidi və tələbi ilə ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev Azərbaycana qayıtdı, xalq onu prezident seçdi və ondan sonra ölkəmizin inkişaf dövrü başlandı.
Bütün xoşagəlməz meyillərə son qoyuldu, sabitlik, ictimai asayiş bərqərar olundu, qeyri-qanuni silahlı dəstələr
tərksilah edildi. Bir sözlə, Azərbaycan inkişaf yoluna qədəm qoydu”.
Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısındakı xidmətlərindən, çoxşaxəli idarəçilik və dövlətçilik
fəaliyyətindən bəhs edərkən respublikada etno-konfessional durumun tənzimlənməsi istiqamətində göstərdiyi
səyləri xüsusi qeyd etməliyik. Çünki Azərbaycan kimi multietnik və polikonfessional xarakterə malik olan
ölkələrin rifahı və inkişafı bilavasitə etnik, irqi, dini və mədəni müxtəlifliklərə münasibətdə dövlətin apardığı
konkret siyasətlə bağlıdır. Bununla yanaşı, ölkədə mövcud olan etnik-mədəni, dini müxtəlifliyin qorunması və
etno-konfessional münasibətlər sahəsində düzgün siyasətin həyata keçirilməsi milli təhlükəsizliyin təmin
olunmasının əsas şərtlərindən biridir.
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Əfsuslar olsun ki, müstəqilliyin ilk illərində hakimiyyəti ələ keçirərək şəxsi mənafeləri naminə ölkəni xaosa
sürükləyən AXC-Müsavat cütlüyü bu həqiqəti dəyərləndirməmiş, etno-konfessional münasibətlərin
tənzimlənməsi sahəsində kobud nöqsanlara yol verərək tarixən tolerantlığı və multikultural dəyərləri ilə seçilən
Azərbaycanda millətlərarası həmrəyliyə böyük ziyan vurmuş, ölkədə bölücülük siyasəti apararaq cəmiyyətdə
nifaq toxumu səpmişdir. Bu yarıtmaz və səriştəsiz siyasət, eləcə də xarici güclərin təhriki nəticəsində respublikada
separatçı təmayüllər baş qaldırmış, Azərbaycanın bütövlüyünə və müstəqilliyinə ciddi təhlükə yaranmış, ölkə az
qala vətəndaş müharibəsi girdabına yuvarlanmışdı.
Həmin dövrdə ölkəmizdəki bütün xalqların və dinlərin nümayəndələrinin ortaq dəyərlər ətrafında
birləşməsinə ehtiyac var idi. Etnik-mədəni, dini zənginliyə malik olan Azərbaycanda etno-konfessional durumun
tənzimlənməsi, bu sahədə sağlam mühitin təmin olunması, etnik-dini müxtəlifliyin qorunması üçün güclü siyasi
iradə, dövlətçilik təcrübəsi tələb olunurdu. Ulu öndər Heydər Əliyev bu xüsusiyyətləri özündə ehtiva edən tarixi
şəxsiyyət kimi belə ağır işin öhdəsindən məharətlə gəldi. Ulu öndər azərbaycançılıq məfkurəsinin prinsiplərini
bəyan etməklə dilindən, dinindən, millətindən, irqindən, sosial mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, bütün ölkə
vətəndaşlarını ümumi Vətən naminə həmrəyliyə dəvət etdi.
O, Azərbaycan əhalisinin çoxmilli tərkibini bizim sərvətimiz, üstünlüyümüz hesab edərək, bunu
qiymətləndirməyi və qorumağı tapşırdı. Ulu öndər Azərbaycan əhalisinin çoxmilli olmasının əhəmiyyəti ilə bağlı
deyirdi: “Dövlət, ölkə nə qədər çox xalqı birləşdirsə, bir o qədər zəngin olur, çünki onların hər biri... ümumdünya
mədəniyyətinə və sivilizasiyasına öz töhfəsini verir”.
2006-cı il noyabrın 1-də Prezident İlham Əliyev Gədəbəy rayonunun Slavyanka kəndinin rus əhalisi ilə
görüşərkən həmin dövrdə cərəyan edən ictimai-siyasi proseslər barədə demişdir: “...Hakimiyyətdə olan Xalq
Cəbhəsinin adamları ölkəni, əslində, uçuruma, dağılmağa doğru aparırdılar. Onlar bir ildə nəinki iqtisadiyyatı
dağıtdılar, ölkəni, əslində, hərc-mərcliyə sürüklədilər, həm də Azərbaycanın həmişə məhz fəxr etdiyi
millətlərarası həmrəyliyə çox böyük ziyan vurdular. İqtisadiyyatı, fabrikləri bərpa etmək olar, amma əminamanlığı, xoş münasibətləri, etimadı bərpa etmək çətindir. Odur ki, əgər Heydər Əliyev hakimiyyətə bir il gec
gəlsəydi, nə olacağını, ümumiyyətlə, təsəvvür etmək çətindir. Lakin o, qayıdan kimi bütün bunlara son qoydu.
Ölkə on il ərzində məhz belə inkişaf etdi, indi də üç ildir bu cür inkişaf edir. Əminəm ki, bu siyasət Azərbaycanda
əbədi olacaqdır. Xəttimiz əbədi olacaq, ona görə də heç kim narahatlıq keçirməməlidir. Əksinə, indi eşidirəm ki,
əvvəllər çıxıb gedənlərin bəziləri geri qayıdırlar. Bu proses gedəcəkdir”.
Əslində, “kim özünü azərbaycanlı hiss edirsə, o, azərbaycanlı sayıla bilər” tezisini irəli sürən və
azərbaycançılıq məfkurəsini dövlət ideologiyası məqamına yüksəldən ulu öndərin çiyinlərinə bu müqəddəs amal
uğrunda çox ağır yük düşmüşdü. O dövrdə Azərbaycanın düşdüyü çətin vəziyyətdən çıxmasını istəməyən daxili
və xarici qüvvələr vətəndaş həmrəyliyinin nail olunması uğrunda əzmlə çalışan ümummilli liderə hər vəchlə mane
olmağa çalışırdılar. Lakin Azərbaycan xalqının Heydər Əliyevə verdiyi böyük dəstək sayəsində çirkin
təxribatların sonu uğursuzluqla nəticələndi, etno-konfessional durumun tənzimlənməsi sahəsində mövcud olan
nöqsanlar aradan qaldırıldı, ölkəmizdə yaşayan bütün xalqların və dinlərin nümayəndələri arasında qarşılıqlı
etimad, anlaşma və dostluq münasibətləri qorunaraq daha da möhkəmləndirildi. Beləliklə, ümummilli lider ölkədə
vətəndaş həmrəyliyinin, cəmiyyətdə vəhdətin qurulmasına nail oldu. Çünki ölkəmizdə birliyə çatmağın yeganə
düzgün yolu azərbaycançılıq konsepsiyasını elmi-nəzəri səviyyədən dövlət ideologiyası müstəvisinə
qaldırmaqdan keçirdi.
Görkəmli akademik Ramiz Mehdiyev 9 noyabr 2007-ci il tarixdə mətbuatda dərc olunan “Azərbaycançılıq
– milli ideologiyanın kamil nümunəsi” adlı məqaləsində azərbaycançılığın müstəqilliyimizin ilk illərində baş
qaldıran ifrat millətçi və separatçı çağırışlar fonunda mübarizə ideyası kimi meydana çıxdığını bildirərək yazır:
“O, ölkədə yaşayan bütün etnik qrupları və millətləri ümumdövlət mənafeləri və dəyərləri əsasında real surətdə
birləşdirmək ideyasının verballaşdırılması kimi, 1992-1993-cü illərdə xüsusilə geniş yayılan şovinist və
separatçılıq əhvali-ruhiyyəsinə qarşı mübarizə ideyası kimi meydana gəlmişdir. Yeni anlayış ictimaiyyət
tərəfindən kifayət qədər tez dəstəklənmiş, təzə, məzmunlu elementlərlə dolğunlaşmışdır. Düşünürük ki, indi
“Azərbaycançılıq” artıq milli ideologiyanın ilk nümunəsi hesab edilə bilər”.
Akademik R.Mehdiyevin qeyd etdiyi kimi, azərbaycançılıq məfkurəsi milli ideologiya olaraq ictimaiyyət
tərəfindən tez dəstək görmüşdür. Bunun isə səbəbi odur ki, yalnız bu ideya ölkəmizdə yaşayan bütün xalqların və
dinlərin nümayəndələrini ümumi tarix, mədəniyyət və mənəvi dəyərlər, ümumi ünsiyyət dili ətrafında, bir sözlə,
vahid ideologiya çətiri altında birləşdirməyə qadirdir. Başqa cür desək, azərbaycançılıq – müstəqil Azərbaycanda
ölkənin bütövlüyünün, birlik və həmrəyliyinin ümumiləşmiş ifadəsi, müxtəlif xalqların, mədəniyyətlərin,
ənənələrin, konfessiyaların vəhdəti, Azərbaycanı özünə Vətən hesab edən bütün xalqları birləşdirən ideyadır.
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Azərbaycançılıq ideologiyasının əsas tərkib hissələrindən birini multikulturalizm təşkil edir. Məlum olduğu
kimi, multikulturalizm cəmiyyətdə mövcud olan etnik, irqi, dini və mədəni müxtəlifliklərə münasibətdə dövlətin
apardığı konkret siyasəti – etnik-mədəni müxtəlifliklərin qorunmasını əks edir. Multikulturalizm etnik, irqi, dini
və mədəni müxtəlifliklərin tənzimlənməsinə yönələn bir siyasət kimi milli azlıqların etnik-mədəni dəyərlərini nə
assimilyasiyaya uğradır, nə də ki, onların bu dəyərlərinin inkişafını cəmiyyətin inkişafından təcrid edir.
Multikulturalizm titul etnos ilə milli azlıqların etnik-mədəni dəyərlərinin inkişafına eyni şərait yaratmaqla onların
mədəniyyətlərinin qarşılıqlı təsiri üçün zəmin yaradır və bununla da cəmiyyətdə inteqrasiya proseslərini
möhkəmlədir. Azərbaycançılıq ideologiyasının əsasında vətəndaş həmrəyliyi və ictimai birliyə nail olmaq
məqsədilə etnik-mədəni, dini müxtəlifliyin qorunması və multikultural dəyərlərin inkişafı üçün münbit şəraitin
yaradılması prinsipi durur. Şovinizm, irqi, etnik və dini ayrı-seçkilik, separatçılıq, diskriminasiya kimi anlayışlar
azərbaycançılıq ideologiyasına ziddir. Məhz belə universal, mütərəqqi və humanist yanaşma dövlətçilik
fəlsəfəmizin təməlini təşkil edir. Bu isə o deməkdir ki, azərbaycançılıq etnik-mədəni, dini müxtəlifliyin dövlətçilik
maraqları naminə uzlaşmasını təmin edir. Ulu öndər Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayındakı nitqində bu
barədə demişdir: “Azərbaycançılıq – öz milli mənsubiyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini qoruyub saxlamaq, eyni
zamanda, onların ümumbəşəri dəyərlərlə sintezindən, inteqrasiyasından bəhrələnmək və hər bir insanın
inkişafının təmin olunması deməkdir”.
Başqa bir çıxışında ümummilli lider bəyan etmişdir: “Azərbaycan Respublikası çoxmillətli bir dövlətdir.
Azərbaycanda müsəlmanlarla yanaşı, başqa dinlərə mənsub olan vətəndaşlar da yaşayır. Azərbaycan müstəqil,
demokratik dövlət kimi öz ərazisində yaşayan bütün xalqlara, bütün millətlərə, dinindən, irqindən, siyasi
mənsubiyyətlərindən asılı olmayaraq azadlıq, hürriyyət imkanları verir”.
Gördüyümüz kimi, ümummilli lider öz çıxışlarında Azərbaycanın çoxmillətli bir dövlət olduğunu bildirmiş,
eləcə də azərbaycançılıq məfkurəsinin sosial-fəlsəfi mahiyyətini şərh edərkən, bu ideologiyanın tərkib hissəsi
olaraq ölkəmizdə yaşayan bütün xalqların özünəməxsus milli-mənəvi dəyərlərinin, adət-ənənələrinin
qorunduğunu, yəni multikulturalizmin azərbaycançılıq ideologiyasının tərkib hissəsi olduğunu vurğulamışdır.
Odur ki, ulu öndər azərbaycançılıq məfkurəsini dövlət ideologiyası səviyyəsinə qaldırmaqla yanaşı, həm
də Azərbaycanda multikulturalizm siyasətinin banisi və memarı sayılır.
Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdığı gündən ölkəmizdə yaşayan azsaylı xalqların, etnik qrupların hüquq
və azadlıqlarının qorunmasına, onların maddi-mənəvi tələbatlarının ödənilməsinə böyük həssaslıqla yanaşmış, bu
məsələni daim öz diqqət mərkəzində saxlamışdır. Məhz onun təşəbbüsü və göstərişi ilə milli azlıqların ədəbiyyat,
dil, adət-ənənələrinin mühafizəsi və inkişaf etdirilməsinə hüquqi baza yaradılmışdır. Ümummilli liderin
hakimiyyəti dövründə qəbul edilən bir sıra qanunlarda azsaylı xalqların milli kimliyinin qorunmasına əsaslı
təminat verilmişdir.
Ulu öndərin əsasını qoyduğu multikulturalizm siyasəti Azərbaycanda dövlət-din münasibətlərinin yüksək
səviyyədə olmasını təmin etmişdir. Bu, özünü ilk növbədə dörd əsas məqamda göstərir: 1. Ölkəmizdə dini
azadlıqların təmin edilməsində; 2. Bütün dinlərin, məzhəblərin qanun qarşısında bərabər olmasında; 3. Dini
icmaların fəaliyyətinə dövlət tərəfindən hər cür dəstək göstərilməsində; 4. Dinlərarası münasibətlərin qarşılıqlı
hörmət və əməkdaşlıq əsasında qurulmasında.
Həmçinin Heydər Əliyev dövlət-din münasibətləri sahəsində bir sıra ilklərə imza atmışdır. Belə ki,
Ramazan ayında Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə tərəfindən verilən iftar
mərasimində Azərbaycandakı bütün dini konfessiya liderlərinin dövlət başçısı ilə bir süfrə ətrafında yığışmaq
ənənəsinin əsasını qoymuşdur. Hazırda bu gözəl, multikultural ənənə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilir.
Eyni zamanda, 16 noyabr Beynəlxalq Tolerantlıq Günü ilk dəfə Azərbaycanda 1999-cu ildə ümummilli
lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü və ölkəmizdəki dini konfessiyaların başçılarının iştirakı ilə qeyd edilmişdir.
Bununla yanaşı, ulu öndər Heydər Əliyev ölkəmizdəki müsəlmanlara, xristian və yəhudi icmalarına
əlamətdar dini günlər və bayramlarla bağlı təbrik məktubları ünvanlamış, onların müraciətlərinə böyük diqqətlə
yanaşmışdır. Buna nümunə kimi, molokanların kompakt halda yaşadıqları İsmayıllı rayonunun İvanovka kəndini
göstərmək mümkündür. Ötən əsrin 90-cı illərində həmin kəndin rus əhalisi Heydər Əliyevə müraciət edərək
İvanovkadakı kolxoz kənd təsərrüfatı sisteminin saxlanılmasını xahiş etmişdir. Ulu öndər bu kəndin əhalisinin
xahişinə böyük həssaslıq göstərərək İvanovkada kolxozun saxlanılması barədə göstəriş vermişdir. Bu isə kənd
sakinləri üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən qərar olmuşdur. Çünki hazırda Nikolay Vasilyeviç Nikitinin adını
daşıyan həmin kolxozun sayəsində kənddəki molokan icması varlığını qoruya bilmişdir.
Heydər Əliyevin Azərbaycanda multikultural dəyərlərin qorunması və inkişafı sahəsinə verdiyi töhfələr
haqqında danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, məhz onun təşəbbüsü ilə Rus Pravoslav Kilsəsinin Müqəddəs
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Sinodunun 28 dekabr 1998-ci il tarixli qərarı əsasında Bakı və Xəzəryanı Yeparxiya bərpa edilmişdir. Bu isə
ölkəmizdə yaşayan Rus Pravoslav İcmasının həyatında tarixi əhəmiyyət kəsb edən əlamətdar hadisə olmuşdur.
Bununla yanaşı, 2002-ci ildə Heydər Əliyevin dəvəti ilə Roma Katolik Kilsəsinin başçısı II İohann Pavel
Azərbaycanı ziyarət etmiş, habelə ulu öndərin göstərişi ilə katolik məbədinin inşası üçün Bakının mərkəzində
böyük bir ərazi ayrılmışdır. Bütün bunlar ölkəmizdəki azsaylı katolik icması üçün əhəmiyyətli hadisəyə
çevrilmişdir.
Göstərilən faktlar bir daha sübut edir ki, ictimai-siyasi fəaliyyəti boyu Azərbaycanda tolerant dəyərlərin və
dini-etnik müxtəlifliyin qorunmasına böyük əhəmiyyət verən dahi lider mültikulturalizm siyasətini sözdə deyil,
əməldə həyata keçirmişdir.
Burada onu da qeyd etmək lazımdır ki, ulu öndər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu multikulturalizm
siyasəti bu gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.
Müasir dövrdə multikulturalizm siyasəti bir sıra Qərb ölkələrində iflasa uğrayarkən ölkəmizdə bu siyasət vasitəsilə
cəmiyyətdəki etnik-mədəni müxtəlifliyin tənzimlənməsi sahəsində böyük nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Dövlət
başçısı bu ilin 2-3 may tarixlərində Bakıda keçirilmiş V Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun
rəsmi açılış mərasimində bildirmişdir: “Multikulturalizm bizim üçün həyat tərzidir. Bu söz nisbətən yeni olsa da,
biz həmin ab-havada əsrlər boyu yaşamışıq. 2016-cı ilin Azərbaycanda “Multikulturalizm ili” elan olunması onu
sübut edir ki, biz dünyanın diqqətini bu mühüm ideyaya cəlb etmək istəyirik…Bizim üçün multikulturalizm həm
də siyasətimizin mühüm elementlərindəndir. Azərbaycanda multikulturalizm üzrə beynəlxalq mərkəz yaradılıb.
Biz bu dəyərləri təşviq edir və multikulturalizmin böyük gələcəyinin olduğunu nümayiş etdiririk…”.
Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, hazırda dünyada multikulturalizmin əsas mərkəzlərindən birinə
çevrilən ölkəmizdə tolerant və multikultural dəyərlərin inkişafı istiqamətində dövlət tərəfindən mühüm tədbirlər
görülür. Bunun ən bariz nümunələrindən biri tolerantlığın, habelə mədəni, dini, linqvistik müxtəlifliyin
qorunmasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 15 may 2014-cü il tarixli fərmanı
ilə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin yaradılmasıdır.
Azərbaycan Respublikasının daxili siyasətinin tərkib hissəsi olan multikulturalizm onun xarici siyasətinə
də müsbət təsir göstərir, daha konkret desək, onun səmərəliliyini artırır. Ölkənin daxili siyasətinin tərkib hissəsi
olan multikulturalizmin onun xarici siyasətinə təsir etməsi təsadüf deyil. O, bir növ qanunauyğunluqdur. Bu
qanunauyğunluq daxili və xarici siyasət arasında olan münasibətdən irəli gəlir. Bu münasibətdə daxili siyasət
xarici siyasətə münasibətdə müəyyənedici rol oynayır. Ölkədaxili sabitlik dövlətin xarici siyasətinin sülhyönümlü,
beynəlxalq hüququn prinsiplərinə uyğun olması üçün zəmin yaradır. Və əksinə ölkədaxili vəziyyətin qeyri-sabit,
böhranlı olması dövlətin xarici siyasətinin təcavüzkarlığına, onun beynəlxalq hüquq normalarına məhəl
qoymamasına şərait yaradan əsas səbəblərdən biridır.
Daxili siyasətin xarici siyasətə münasibətdə müəyyənedici rol oynaması ideyasına əsaslanaraq,
Azərbaycanın daxili siyasətinin tərkib hissəsi olan multikulturalizmin ölkənin xarici siyasətinə müsbət təsir
göstərdiyinin nəticəsində xarici siyasət sahəsində əldə etdiyi müəyyən uğurların səbəblərini anlamaq mümkündür.
Əgər ölkə daxilində Azərbaycan Respublikasının multikulturalizm siyasəti cəmiyyətdəki etnik, irqi, dini və
mədəni müxtəlifliklərin və onların əsasını təşkil edən dəyərlərin qorunmasına səbəb olursa, ölkələrarası
münasibətlərdə bu siyasət etnik, dini, irqi və mədəni mənsubiyyətlərindən asılı olmayaraq bütün ölkələrlə
Azərbaycanın hərtərəfli əlaqələrinin inkişafına imkan verir. Bu isə öz növbəsində, dünya miqyasında
mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoqun inkişafı üçün əlverişli şərait yaradır. Odur ki, bu istiqamətdə
ölkəmiz böyük uğurlara imza atmışdır. Belə uğurlardan biri kimi son dövrdə siyasi leksikona daxil olmuş “Bakı
prosesi”ni qeyd etmək olar.
Ötən il on illiyini qeyd etdiyimiz və qlobal hərəkata çevrilmiş “Bakı prosesi” müxtəlif mədəniyyətlər
arasında dialoqun inkişaf etdirilməsini nəzərdə tutan bir təşəbbüsdür. Prezident İlham Əliyev tərəfindən ilk dəfə
irəli sürülən və Azərbaycan multikulturalizminin beynəlxalq münasibətlər sistemində təzahürü olan bu təşəbbüs
çərçivəsində mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoqun inkişafına xidmət edən bir sıra nüfuzlu
beynəlxalq tədbirlər Azərbaycanda keçirilmişdir.
Prezident İlham Əliyev bu il martın 14-16-da Bakıda keçirilən VII Qlobal Bakı Forumundakı çıxışında
“Bakı prosesi”nin önəmini belə ifadə etmişdir: “Azərbaycan müxtəlif ölkələrlə yaxın əməkdaşlıq imkanından
istifadə edərək Bakı prosesinə start verdi. Ötən il biz Bakı prosesinin 10-cu ildönümünü qeyd etdik. Bu, bizim
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına və Avropa Şurasına üzv ölkələrin mədəniyyət nazirlərini birgə toplantıya dəvət
etməyimizlə başladı. Bu, çox uğurlu oldu və beləliklə, növbəti il biz daha bir görüş keçirdik və sonra, BMT
tərəfindən dəstəklənən bu format Bakı prosesi adlandırıldı. Bu, 100-dən çox ölkəni əhatə edən həmin iki böyük
beynəlxalq təşkilat arasında qarşılıqlı əlaqə və müzakirələrin yeganə formatıdır”.
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Qeyd edək ki, “Bakı prosesi” çərçivəsində 5 Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu (2011-ci,
2013-cü, 2015-ci, 2017-ci və 2019-cu illərdə), 6 Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu (2011-ci, 2012-ci, 2013-cü,
2014-cü, 2016-cı və 2018-ci illərdə), Dünya Dini Liderlərinin Sammiti (2010-cu ildə), eləcə də Birləşmiş Millətlər
Təşkilatı Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal Forumu (2016-cı il) keçirilmişdir. Bu ilin noyabr ayının 14-15-də
isə “Dünya dini liderlərinin II Bakı sammiti”nin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Ulu öndərin memarı olduğu Azərbaycanın multikulturalizm siyasətinin əhəmiyyətini beynəlxalq ekspertlər,
xarici diplomatlar, KİV nümayəndələri, ölkəmizə səfər edən qonaqlar daim vurğulayır, öz çıxışlarında bu siyasətin
dünya üçün bir model olduğunu ifadə edirlər. Məsələn, tanınmış çilili jurnalist Markos Borkoski “Azərbaycan:
dini birgəyaşayışın vadisi” başlıqlı məqaləsində bunları demişdir: “Azərbaycan müsəlman ölkəsidir, amma burada
katolik, pravoslav məzhəblərinə və yəhudi dininə etiqad edənlər sülh, harmoniya və qarşılıqlı hörmət şəraitində
yaşayırlar. Bu gün bu barədə yazmaq xəyal, təxəyyül və ya inanılası çətin hekayə kimi səslənə bilər. Amma bu,
bir həqiqətdir, reallıqdır”.
ABŞ-ın Beynəlxalq Dini Azadlıqlar üzrə Komissiyasının üzvü, Xristian Liderlərin Təriqətlərarası
Konqresinin banisi Coni Mur ötən ilin dekabr ayında ölkəmizə səfəri zamanı şahidi olduğu dini etiqad azadlığı
sahəsində Azərbaycan həqiqətlərini belə ifadə etmişdir: “Mən Azərbaycanda birlikdə namaz qılan sünni və şiə
din xadimləri, birgə ibadət edən pravoslav və protestant xristianları, əmin-amanlıqda yaşayan yerli yəhudi
icmasını gördüm”.
Beləliklə, ulu öndər Heydər Əliyevin memarı olduğu multikulturalizm siyasəti sayəsində bu gün
Azərbaycan dünyada ümumbəşəri, universal dəyərlərin qorunduğu, sülh mühitinin və harmonik birgəyaşayışın
hakim olduğu nadir məkan kimi tanınır. Azərbaycan bütün dünyaya özünün multikulturalizm siyasəti vasitəsilə
etnik-mədəni müxtəlifliyin ən mütərəqqi tənzimlənmə modellərindən biri olan multikulturalizmin Azərbaycan
modelini təqdim edir.
Xalq qəzeti.-2019.-9 may.-№101.-S.7.
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Heydər Əliyevin zəngin irsini yaşadaq, gələcək nəsillərə aşılayaq
Elşad Həsənov,
Milli Məclisin deputatı.
Bu günlərdə biz adını Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazdırmış tarixi bir şəxsiyyəti, böyük Heydər
Əliyev şəxsiyyətini anırıq. Adətən tarixçilər bu və ya digər şəxsiyyətə qiymət verərkən onun “tarix yazdığı”
ifadəsini işlədirlər. Bu ifadə cəmiyyətin inkişafını müəyyən etmək və ümumiyyətlə tarixin gedişatını dəyişmək
qabiliyyəti ilə ölçülür. Bu mənada şübhə yoxdur ki, Heydər Əliyev şəxsiyyəti 20-ci əsrin ikinci yarısı və 21-ci
əsrin əvvəllərində Azərbaycanda böyük tarix yazıb.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən təməli qoyulan uğurlu daxili və xarici siyasətin nəticəsində
bu gün dövlətimizin dinamik inkişafı, eləcə də ölkənin ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi yüksəlişi təmin edilib. Bu
gün bu iş, Heydər Əliyevin layiqli davamçısı, möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən uğurlu şəkildə
davam etdirilir.
Azərbaycanın son otuz ildən artıq bir dövrünü əhatə edən tarixi Heydər Əliyevin adı ilə qırılmaz tellərlə
bağlıdır. Bu illər ərzində xalqın ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni həyatının bütün sahələrində dirçəlişi və inkişafı
məhz onun adı ilə əlaqədardır. Heydər Əliyev rəhbərlik etdiyi bu dövr ərzində hər zaman tərəqqisi üçün çalışdığı
Azərbaycanı bir dövlət kimi zamanın ağır sınaqlarından çıxarmış və onu daha da irəliyə aparmışdı. Azərbaycanda
dövlətçilik ənənələrinin XX əsrin sonlarında bərpa edilib möhkəmləndirilməsi, ölkəmizin dinamik iqtisadi inkişaf
yolu ilə inamla irəliləməsi, onun beynəlxalq nüfuzunun artması Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyəti sayəsində
mümkün olmuşdur.
Bu gün ölkəmizin müxtəlif sahələrdə qazandığı nailiyyət və uğurlar beynəlxalq səviyyədə şəksiz etiraf
olunur. Bu uğurların arxasında isə dövlət səviyyəsində aparılan ardıcıl və səmərəli siyasət durur. Hələ 90-cı illərdə
ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan daxili və xarici siyasət və bu istiqamətdə qəbul
edilmiş müxtəlif proqram və layihələr, hazırda Prezident İlham Əliyev tərəfindən ardıcıl şəkildə davam etdirilir.
Bizim əsas qayəmiz bu siyasəti hərtərəfli şəkildə dəstəkləməkdən ibarətdir.
Tarix elmi bu gün etiraf edir ki, 1993-cü ildə Azərbaycanı böyük fəlakətdən xalqın istəyi ilə yenidən
hakimiyyətə qayıdan ümummilli lider Heydər Əliyev qurtardı. 1993-cü ilin iyununda vətəndaş qarşıdurması ilə
üz-üzə qaldığı bir vaxtda xalqımız öz taleyini Heydər Əliyevə etibar etdi. Xalqın istəyi ilə hakimiyyətə qayıdan
Heydər Əliyev siyasi təcrübəsi, uzaqgörənliyi və sarsılmaz iradəsi sayəsində ölkəni vətəndaş müharibəsi
təhlükəsindən və ictimai-siyasi xaosdan qurtardı. Məhz Heydər Əliyevin siyasi istedadı Azərbaycan xalqını və
Azərbaycan dövlətçiliyini məhv olmaq təhlükəsindən xilas etdi. 1994-cü ildə Heydər Əliyevin neft strategiyasının
reallaşdırılmasını təmin edən “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması Azərbaycan xalqının öz maddi sərvətlərinin, o
cümlədən neftinin həqiqi sahibi kimi çıxış etməsinin təntənəsinə çevrildi. Bu müqavilə ölkəmizin tarixində yeni
dövr açdı, dinamik inkişafın təməlini təşkil edərək müstəqilliyimizin iqtisadi bünövrəsinin möhkəmlənməsi üçün
zəmin yaratdı.
Heydər Əliyevin fəaliyyəti böyük tarixi irsdir və hazırkı nəslin əsas amallarından biri bu irsi təbliğ etmək
və onu gələcək nəsillərə çatdırmaqdır. Heydər Əliyev adı elə bir böyük addır ki, onu təmsil etmək və bu adı
daşımaq böyük məsuliyyət və qürur hissi yaradır. Bu mənada Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti Azərbaycan
cəmiyyəti üçün əvəzedilməzdir. Heydər Əliyev Fondu Heydər Əliyevin xatirəsinə xalqımızın dərin ehtiramını
ifadə etmək arzusundan, onun misilsiz irsini əks etdirmək, milli dövlətçilik ideyalarını yeni nəsillərə aşılamaq
zərurətindən irəli gələrək yaradılmışdır.
2004-cü ildən fəaliyyətə başlamış Heydər Əliyev Fondu təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, idman, elm və
texnologiya, ekologiya, sosial və digər sahələrdə müxtəlif layihələr həyata keçirərək yeni cəmiyyət quruculuğunda
fəal iştirak edir, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına öz töhfəsini verir. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti
Azərbaycanın birinci xanımı, UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyəti
xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
2017-ci ildə Mehriban Əliyevanın Birinci vitse-prezident təyin olunması onun ictimai-siyasi nüfuzunun
məntiqi nəticəsi oldu və bu gün o, Azərbaycan cəmiyyətində böyük nüfuza malikdir. Bu təyinatdan öncə Mehriban
Əliyevanın elm və təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, sosial, ətraf mühit və digər sahələrdə gördüyü işlər misilsizdir.
Bütün bunlar onun xalq arasında böyük hörmət qazanmasını şərtləndirib. Beləliklə, iki il öncə Mehriban
Əliyevanın Birinci vitse-prezident təyin olunması Azərbaycan əhalisinin geniş təbəqələrinin arzusu ilə üst-üstə
düşdü.
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Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə reallaşdırılan çoxsaylı layihələr yalnız Azərbaycanı deyil, həm də
bir sıra xarici ölkələri əhatə edir. Nəticə etibarilə bu fəaliyyət Azərbaycanın xaricdə təbliğini təmin edir. Bununla
da Heydər Əliyev Fondu müstəqil dövlətimizin qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsinə böyük ehtiramını ifadə edir.
Bu gün Mehriban xanımın öz fəaliyyətində xüsusi diqqət yetirdiyi sosial məsələlər cəmiyyət üçün kifayət
qədər həssas sahədir. Vətəndaşların səhiyyə, məşğulluq, mənzil və digər zəruri ehtiyaclarının ödənilməsi çevik
idarəçilik və planlı iş tələb edir. Mehriban Əliyevanın ictimai nüfuzunun arxasında məhz bu sahədə əldə etdiyi
uğurlar durur. İnsanlar Mehriban xanımın əzmkarlıq və səmimi şəkildə onların problem və qayğılarına yanaşdığını
görür və ona olan rəğbətləri daha da artır. Yəni sıravi vətəndaşlar onun şəxsində doğma və əziz bir insan görür.
Mehriban Əliyeva xaricdə Azərbaycanı çox uğurla təmsil edir. Həm ölkə daxilində, həm də onun hüdudlarından
kənarda Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi layihələr Mehriban xanımın beynəlxalq aləmdə də böyük
nüfuzuna səbəb olub.
Birinci vitse-prezidentin ölkədə və xaricdəki xeyriyyəçilik fəaliyyəti və müxtəlif humanitar aksiyalar
Azərbaycan üçün son dərəcə müsbət imic yaradıb. Belə ki, Avropanın siyasi dairələrində Azərbaycan dövlətinin
və rəhbərliyinin nüfuzu çox yüksək səviyyədədir. Bir sözlə, Mehriban xanım Azərbaycan həqiqətlərinin dünya
birliyinə çatdırılması işinə böyük töhfə verir. Birmənalı şəkildə demək olar ki, Mehriban xanımın fəaliyyətinin
mərkəzində insan amili dayanır. İnsanların problemlərinin həll edilməsi, onların yaşayış şəraitinin
yaxşılaşdırılması, insan potensialının inkişafı onun gündəlik fəaliyyətinin prioritetləridir. Qaçqın və məcburi
köçkünlərin sosial problemlərinin həlli, məktəblərin inşası, uşaq evlərinin tikilməsi, ehtiyacı olan şəxslərin
mənzillə təmin olunması və digər məsələlərin çözümü böyük iradə və əzmkarlıq tələb edir. Mehriban xanım sübut
etdi ki, o bu işin öhdəsindən uğurla gəlir.
Azərbaycan insanının ona böyük rəğbəti var və bu amil Azərbaycan üçün yeni nailiyyət və uğurları
şərtləndirəcək.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin “Azərbaycan dünyaya günəş kimi doğacaqdır” fikri bu gün tam reallaşıb.
Bu gün dünya birliyi müstəqil, qüdrətli və firavan Azərbaycan dövlətini bir örnək kimi göstərir. Biz ulu öndəri
böyük hörmət və ehtiramla xatırlayır və yad edirik. Bugünkü nəslin əsas məqsədi görkəmli siyasi xadim Heydər
Əliyevin müəyyən etdiyi siyasətin öyrənilməsinə, təbliğinə və bu ideyaların həyata keçirilməsinə dəstək vermək
və onun zəngin irsindən bəhrələnərək bu işə xidmət edən müxtəlif proqram və layihələrin reallaşmasına kömək
etməkdir.
Respublika.-2019.-9 may.-№101.-S.6.
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Modernləşməyə aparan iqtisadi islahatların banisi
İsaxan Vəliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru, hüquq üzrə
elmlər doktoru
Davamlı iqtisadi inkişafın, tərəqqinin əsasında nə dayanır? Nə üçün heç bir yeraltı və yerüstü sərvəti
olmayan hansısa bir ölkə ciddi makroiqtisadi uğurlara imza ata, beynəlxalq əhəmiyyətli layihələri gerçəkləşdirə,
dinamik artım tempini qoruyub saxlaya bilir, iri neft-qaz şirkətlərinin fəaliyyət göstərdiyi bəzi dövlətlərdə isə
iqtisadi tənəzzül hökm sürür, əhali acınacaqlı şəraitdə yaşayır. Bu qeyri-müəyyənlik nə ilə bağlıdır? Suala cavab
məqsədilə belə bir fakta diqqət yetirək. Bir neçə il bundan əvvəl qlobal maliyyə-iqtisadi böhran ən çox neft-qazla
zəngin olan ölkələrə təsir göstərdi, hətta neft-qaz şirkətlərinin müəyyən hissəsi iflasa uğradı. Eyni zamanda, həmin
dövlətlər kəskin büdcə kəsrləri ilə qarşılaşaraq, neft ixracatından asılı vəziyyətə düşmək təhlükəsi ilə üzləşdilər.
Deməli, iqtisadiyyatın inkişafı heç də neft-qaz amili ilə bağlı deyil. Əsas məsələ dövlət idarəçiliyinin uzun
illər ərzində formalaşan və təcrübədən uğurla çıxan çevik mexanizmlər əsasında həyata keçirilməsi, monetar və
fiskal tənzimləmə metodlarından səmərəli istifadə olunması ilə əlaqədardır. Bu məqamda iqtisadiyyat üzrə Nobel
mükafatı laureatı Ronald Kouzun sözlərini xatırlatmaq yerinə düşür. O yazırdı: ”Dayanıqlı iqtisadi inkişaf, ilk
növbədə, çevik mexanizmlərdən, institusional islahatlardan, həmçinin monetar və fiskal tənzimləmə
metodlarından qaynaqlanır. Bu zaman siyasi iradə və liderlik institutunun mövcudluğu da vacib şərtdir”.
R.Kouz daha sonra qeyd edirdi: “Keçmiş sosializm düşərgəsinə daxil olan dövlətlərin liderləri bazar
iqtisadiyyatına keçmək həllini tapmaqda çətinlik çəkirlər. Bazara keçmək üçün əvvəlcə bazarın səmərəli
fəaliyyətini təmin edən institutları yaratmaq lazımdır...”.
Avstriya iqtisadi məktəbinin görkəmli nümayəndəsi, iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı F.Hayek isə
bildirirdi ki, bazar iqtisadiyyatı müəyyən prinsiplərə əməl olunması ilə yanaşı, həm də bazara keçid qanunlarını
ölkənin maddi-mənəvi potensialına yaradıcılıqla uyğunlaşdırmağı tələb edir.
Bu fikirlərin ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda reallaşdırdığı siyasi, sosial-iqtisadi islahatları
nəzərdən keçirməklə həqiqət olduğunu görə bilərik. Əvvəlcə dahi şəxsiyyətin respublikaya rəhbərlik etdiyi sovet
dönəminə nəzər salaq. Burada, ilk növbədə, onu qeyd etməliyik ki, müstəqil Azərbaycanın qısa müddətdə sosialiqtisadi sahədə qazandığı mühüm uğurlar ümummilli liderin hələ ötən əsrin 70–80-ci illərində uzaqgörənliklə
formalaşdırdığı iqtisadi resurslardan, sənaye və istehsal potensialından qaynaqlanmışdır. 1969-cu il iyulun 14-də
Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi seçilən Heydər Əliyev ölkəmizin keçmiş İttifaq miqyasında geridə qalmış
respublikalardan biri kimi tanınması ilə barışmayaraq vəziyyətin kökündən dəyişdirilməsi üçün qətiyyətli
addımlar atmış, mövcud resursları səfərbər etməklə tərəqqi və inkişaf prosesindəki maneələrin aradan
qaldırılmasına çalışmış və buna nail olmuşdur.
Şübhəsiz ki, istər sovet dövründə, istərsə də müstəqillik illərində respublikanın bütün problemlərinə milli
dövlətçilik kontekstindən yanaşan, cəmiyyətin ümumi inkişaf qanunauyğunluqlarını düzgün qiymətləndirməyi
bacaran, eyni zamanda, ictimai həyatın müxtəlif sahələrindəki çatışmazlıq və nöqsanlar haqqında səhih təsəvvürə
malik olan ulu öndər praqmatik liderlik keyfiyyətləri sayəsində qarşıda duran prioritet vəzifələri dəqiq
müəyyənləşdirmiş, dayanıqlı iqtisadi inkişaf sayəsində cəmiyyətdə inklüzivliyinin və sosial rifahın artırılmasını
təmin etmişdir.
Bütün həyati əhəmiyyətli sahələrdə yüksək tərəqqiyə imza atan, sürətlə modernləşərək qarşıya qoyduğu
strateji hədəflərə doğru inamla irəliləyən müstəqil Azərbaycan bu gün dünya miqyasında, həm də özünəməxsus
milli inkişaf modeli ilə tanınır. Şübhəsiz ki, bu məsələdə Nobel mükafatı laureatı R.Kouzun iqtisadi inkişafda
şəxsiyyətin mühüm rolu barədə irəli sürdüyü fikirlər də əsas rol oynayıb.
Aparılan təhlillər nəticəsində birmənalı etiraf edilir ki, hazırda Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi bölgədə
və dünyada layiqli yerini tapması, regional liderliyini təmin etməsi, iqtisadi sahədə keçid dövrünü uğurla başa
vurması məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin dövlət idarəçiliyinin uzun illər ərzində formalaşan və təcrübədən
uğurla çıxan siyasətinin Prezident İlham Əliyev tərəfindən çevik mexanizmlər əsasında həyata keçirilməsi,
monetar və fiskal tənzimləmə metodlarından səmərəli istifadə olunması ilə əlaqədardır.
Son 15 ildə əsaslı iqtisadi islahatların uğurla reallaşdırılmasında, hər şeydən əvvəl, cəsarətli siyasi qərarların
qəbul edilməsi, siyasi və ideoloji istiqamətlərin yeni sosial-iqtisadi şəraitə uyğunlaşdırılması kimi məsələlər
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mühüm rol oynamışdır. Aydın həqiqətdir ki, siyasi impuls olmadan iqtisadi və institusional islahatları da həyata
keçirmək mümkün deyil.
İqtisadiyyat və siyasətin qarşılıqlı əlaqəsinə dair Prezident İlham Əliyevin fikirləri bu baxımdan xüsusi
maraq doğurur: “İqtisadi inkişaf, siyasi inkişaf, cəmiyyətin demokratikləşməsi prosesi – bunlar hamısı paralel
getməlidir... İqtisadi islahatlar və siyasi islahatlar ölkəmizin inkişafı üçün çox möhkəm zəmin yaradır. Biz bu iki
amili bərabər, paralel şəkildə həyata keçiririk və bu gözəl zəmin əsasında güclü dövlət quruculuğu prosesi gedir...
İndi dünyada gedən proseslər onu göstərir ki, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr dünyada öz yerini daha da
möhkəm tuturlar, öz siyasətini daha da cəsarətlə aparırlar... İqtisadi müstəqillik ölkəmizin siyasi müstəqilliyinə
öz töhfəsini verir. İqtisadi cəhətdən heç kimdən asılı olmayan ölkə öz siyasətini də müstəqil şəkildə apara bilər və
Azərbaycanın timsalında biz bunu görürük...”.
Ümummilli lider Heydər Əliyev 1969-cu ildə Azərbaycana rəhbərliyə başlayanda respublikada iqtisadi
tənəzzül yaşanırdı, iqtisadi potensial dağılmaq üzrə idi. Belə şərait isə, təbii ki, xalqın mənəvi-psixoloji
vəziyyətinə mənfi təsir göstərirdi, insanların sabaha inamını qırırdı. Ulu öndər bu ağır vəziyyətdən çıxış yolunu
işlək proqramlar əsasında iqtisadiyyatda köklü struktur dəyişikliklərinin gerçəkləşdirilməsində, təsərrüfatçılığın
müasirləşdirilməsində və həvəsləndirmə metodlarına geniş yer verilməsində, müəssisə və təsərrüfatlarda icra
intizamının gücləndirilməsində görürdü. Elə buna görə də deyirdi: “Azərbaycanın bütün ittifaq göstəricilərindən
və digər respublikaların göstəricilərindən geri qalması ciddi təşviş hissi doğurur. Bunu nə ilə izah etmək olar?
Aydındır ki, hər bir sahədəki çatışmazlıqların öz xüsusi səbəbləri vardır. Lakin təhlil göstərir ki, bir çox sahələr
üçün səciyyəvi olan ümumi səbəblər də az deyildir. Bu, hər şeydən əvvəl, etibar edilən iş sahəsi üçün bəzi
rəhbərlərin məsuliyyət hissini itirməsindən ibarətdir. Odur ki, müəssisələrə rəhbərliyin səviyyəsi çox aşağıdır,
lazımi tələbkarlıq və intizam yoxdur”.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyev o dövrün
siyasi, sosial-iqtisadi mənzərəsini son dərəcə dəqiqliklə diqqətə çatdıraraq yazmışdır: “Ötən əsrin 60-cı illərinin
sonunda keçmiş SSRİ-nin inzibati-ərazi vahidlərindən biri olan Azərbaycanın istər sosial-iqtisadi, istərsə də
ictimai-siyasi həyatında təşviş doğuran tam tənəzzül meyilləri aşkar görünürdü. Sovet İttifaqının tərkibinə daxil
olan başqa müttəfiq respublikaların diqqəti cəlb edən fasiləsiz inkişafı fonunda Azərbaycanda cəmiyyət həyatının
bütün sahələrində geriləmə müşahidə olunur, mənfi meyillər və təzahürlər getdikcə daha dərin kök salır,
hakimiyyət uğrunda səhnəarxası mübarizə ifrat dərəcəyə çataraq eybəcər formalar kəsb edir, respublikanın iqtisadi
potensialının zəifləməsi isə xalqın milli-mənəvi birliyinə vurulan zərərdən heç də az olmayan təhlükəli miqyas
alırdı”.
Dahi öndər Azərbaycanı böhranlı şəraitdən çıxarmaq üçün əvvəlcə əsas diqqəti respublikada maşınqayırma
müəssisələrinin, zəngin yerli xammaldan məhsul hazırlanması üzrə digər sənaye obyektlərinin yaradılmasına
yönəltdi. Bu isə keçmiş SSRİ rəhbərliyinin Azərbaycanı ilk növbədə xammal əlavəsi kimi saxlamaq siyasətinin
nəticələrini aradan qaldırmaq məqsədindən irəli gəlirdi.
Ümummilli liderin uzaqgörən siyasəti ilə qısa müddətdə iqtisadiyyatda ciddi keyfiyyət dəyişiklikləri baş
verdi. Mütərəqqi sənaye sahələrinin yaradılması istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirildi. İstehsalın
artırılması məqsədi ilə elmi-tədqiqat sahələrinin genişləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirildi. Həyata keçirilən
tədbirlərin nəticəsində Azərbaycan ötən əsrin 70-ci illərində məişət kondisionerləri, elektrik mühərrikləri, neft
maşınqayırması, elektromaqnit avadanlığı, soyuducular, sintetik kauçuk, boru-prokat, şüşə və şüşə qablar və s.
istehsalına görə keçmiş İttifaq miqyasında mühüm göstəricilər əldə etdi.
Beləliklə, Heydər Əliyevin müdrik siyasəti nəticəsində Azərbaycan tədricən xammal əlavəsindən müasir
texnologiya əsasında hazır məhsul istehsalını həyata keçirən və onu ixrac edən respublika kimi tanınmağa başladı.
Bu fikrin təsdiqi kimi həmin dövrün statistikasına qısaca nəzər salaq. Belə ki, 1971-1985-ci illərdə
Azərbaycanda 250-dən artıq sənaye müəssisəsi fəaliyyətə başlamış, 581 adda yeni tipli maşın, avadanlıq, aparat
və cihaz nümunələri yaradılmış, istehsal olunan sənaye məhsullarının ümumi həcmi respublikanın əvvəlki 50
ildəki istehsal həcminə bərabər olmuş, aqrar sahədə səmərəli idarəçilik və mütərəqqi texnologiyalar əsasında
yüksək göstəricilər əldə edilmişdir. Azərbaycanda müxtəlif sahələr üzrə istehsal edilən 350 adda məhsul dünyanın
65 ölkəsinə ixrac olunmuşdur.
Ümummilli liderin Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dönəmində digər statistik məlumatlar da o zaman
ölkəmizin keçmiş ittifaqda sosial-iqtisadi sahələrdə dinamik inkişaf yolu ilə inamla irəliləyən, özünü iqtisadi
cəhətdən təmin edən qabaqcıl respublikaya çevrildiyini aydın göstərir: 1969-1982-ci illərdə xalq təsərrüfatının
artım sürəti orta ittifaq səviyyəsini xeyli qabaqlamış, istehsal edilən milli gəlir 2,6, sənaye məhsulunun həcmi 2,7,
kənd təsərrüfatı məhsulları 2,3 dəfə artmışdır.
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Həmin dövrdə ittifaq miqyasında istehsal olunan neft-mədən avadanlığının 70 faizi, elektrik
mühərriklərinin 12,2 faizi, elektrik qaynaq avadanlığının 10,5 faizi, məişət kondisionerlərinin 100 faizi,
soyuducuların 5,7 faizi, pambıq ipliyinin 9,6 faizi, ipək xammalının 11,7 faizi məhz Azərbaycanın payına
düşmüşdür.
Yeri gəlmişkən, Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə iqtisadi sahədəki sadalanan uğurlar Azərbaycanın yenidən
qazandığı müstəqilliyinin bazisini, təməlini təşkil etmişdir. Akademik Ramiz Mehdiyev bu məqamı dəqiq ifadə
edərək yazmışdır: “Tarixdən məlum olduğu kimi, iqtisadi müstəqillik, iqtisadi qüdrət millətin siyasi
müstəqilliyinin bazisini təşkil edir. Bu baxımdan keçən əsrin 70-80-ci illərində Azərbaycanın iqtisadi sahədə
qazandığı nailiyyətlər siyasi müstəqillik yolunda mühüm təməl hesab edilməlidir”.
Ümummilli liderin uzaqgörənliklə gələcək müstəqil Azərbaycanın iqtisadi potensialını gücləndirmək,
tərəqqi, inkişaf üçün əsaslı zəmin hazırlamaq məqsədini ifadə edən bir fakta da nəzər salaq: 1970-80-ci illərdə
Heydər Əliyevin Azərbaycanın neft və qaz sənayesinin inkişafı, bu sahədə intellektual baza formalaşdırması
məsələlərini diqqətdə saxlaması müstəqillik dövründə yeni neft strategiyasının uğurla həyata keçirilməsini
şərtləndirən əsas cəhətlərdən biri olmuşdur. Məsələn, Bakı Neftayırma zavodunun əsaslı surətdə yenidən
qurulması, Xəzərin ehtiyatlarının geoloji kəşfiyyatı və yeni yataqların işlənməsi, Dərin Özüllər zavodunun
tikilməsi, Xəzər dəniz neft donanmasının genişləndirilməsi bunun bariz ifadəsidir.
Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev 2017-ci il noyabrın 8-də Bakıda, Heydər Əliyev Mərkəzində
Azərbaycanda iki milyard ton neft hasil olunması münasibətilə təntənəli mərasimdə demişdir: “1971-ci ildə ulu
öndər Heydər Əliyevin iştirakı ilə Azərbaycanda
1 milyardıncı ton neftin hasilatının qeyd edildiyi təntənəli mərasim keçirilmişdir. 1970-1980-ci illərdə
Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının ümumi inkişafına çox böyük töhfə vermişdir, o cümlədən neft
sənayesinin inkişafı üçün çox böyük addımlar atılmışdır. O vaxt neft hasilatının artırılması, yeni qurğuların işə
düşməsi, dərin özüllər zavodunun məhz Azərbaycanda tikilməsi, neftayırma zavodunun rekonstruksiyası və digər
önəmli hadisələr Azərbaycanın neft potensialını böyük dərəcədə möhkəmləndirmişdir. O illərdə yaradılmış
potensial, xüsusilə dərin özüllər zavodunun fəaliyyəti bu gün də bizim neft potensialımızı gücləndirir. Əgər vaxtilə
bu zavod Azərbaycanda yox, başqa bir yerdə tikilsəydi, o zaman bizim müstəqillik dövründə xarici tərəfdaşlarla
işlərimiz ləng gedə bilərdi. Dərin özüllər zavodu bugünkü bizim neft strategiyamızın həyata keçirilməsində xüsusi
rol oynayır”.
Heydər Əliyevin neft sənayesinin inkişafındakı xidmətlərindən söz düşmüşkən, onu da vurğulayaq ki, ikinci
dəfə siyasi hakimiyyətə gəldikdən sonra ulu öndərin işləyib hazırladığı yeni neft strategiyasının uğurla
reallaşdırılması ilə ölkəmizin gələcək iqtisadi inkişafı şərtləndirildi. Bu məsələ ilə bağlı Heydər Əliyev demişdir:
“Əsrin müqaviləsi” ilə qoyduğumuz təməl XXI əsrdə Azərbaycan xalqının inkişafı, firavan həyatı, müstəqil
Azərbaycan dövlətinin daha da möhkəmlənməsi üçün gözəl imkanlar yaradır və inanıram ki, XXI əsr müstəqil
Azərbaycan dövləti üçün ən xoşbəxt dövr olacaqdır”.
Ümummilli liderin əzmkarlığı və uzaqgörənliyi sayəsində 1994-cü il sentyabr ayının 20-də imzalanan
“Əsrin müqaviləsi”, eləcə də gerçəkləşdirilən digər neft-qaz layihələri ilə Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına
inteqrasiyasının əsası qoyulmuş, ölkəyə investisiyaların cəlb olunması sürətlənmişdir. Eyni zamanda, Azərbaycan
neftinin dünya bazarlarına çıxarılması üçün 1996-cı ildə Bakı –Novorossiysk, 1999-cu ildə Bakı-Supsa ixrac neft
kəmərlərinin istismara verilməsinə, Bakı – Tbilisi – Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin inşası ilə bağlı sazişin
imzalanmasına və beləliklə də ixrac marşrutlarının diversifikasiyasına nail olunmuşdur. Bununla yanaşı,
Azərbaycan qazının Qərb bazarına ixracının reallaşdırılması üçün ulu öndərin şəxsi təşəbbüsü ilə Bakı – Tbilisi –
Ərzurum qaz kəmərinin inşasına başlanılmışdır.
Neft-qaz layihələri Azərbaycanın sürətli iqtisadi inkişafını təmin etməklə yanaşı, regionun siyasi-iqtisadi
mənzərəsinin dəyişməsinə təkan vermiş, dövlətimizin regionda geostrateji mövqelərinin möhkəmlənməsinə şərait
yaratmışdır.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1999-cu ildə imzaladığı müvafiq fərmanla neft yataqlarının xarici
şirkətlərlə birgə işlənməsindən əldə edilən mənfəət neftinin satışından daxil olan vəsaitlərin səmərəli idarə
edilməsi, həmin vəsaitlərin prioritet sahələrin inkişafına və sosial-iqtisadi baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edən
layihələrin həyata keçirilməsinə yönəldilməsini təmin etmək üçün Dövlət Neft Fondu yaradılmış, bu qurumun
fəaliyyətinin əsasını isə Heydər Əliyevin “Neft Azərbaycanın ən böyük sərvəti olub, xalqa, özü də təkcə indiki
nəslə deyil, həm də gələcək nəsillərə mənsubdur” fəlsəfəsi təşkil etmişdir.
O vaxtdan etibarən Dövlət Neft Fondu neft və qaz hasilatından əldə olunan vəsaitlərin səmərəli idarə
edilməsi prinsipinə sadiqdir. Ulu öndərin müdrik qərarı ilə Dövlət Neft Fondundan ilk vəsaitinin qaçqın və
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məcburi köçkünlərin sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilməsi də həmin prinsipin
gerçəkləşdirilməsinin bariz ifadəsidir.
Ümumiyyətlə, Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərliyinin birinci dönəmində təkcə neft sektorunda deyil,
iqtisadiyyatın digər sahələrində də formalaşdırılan güclü potensial Azərbaycanın müstəqillik əldə etdiyi ilk illərdə
dahi şəxsiyyət tərəfindən müasir milli inkişaf modelinin hazırlanmasına, qeyri-neft sektorunun tərəqqisinə mühüm
təsir göstərmişdir. Ən başlıcası isə mərkəzi planlaşdırma və bölgü prinsiplərinin hakim olduğu sosialist
sistemindən azad bazar iqtisadiyyatına keçidin reallaşmasına əlverişli zəmin yaratmışdır.
Heydər Əliyev xalqın təkidi ilə Azərbaycanda yenidən rəhbərliyə başlayanda respublikada siyasi, sosialiqtisadi sahələrdə dərin böhran, tənəzzül hökm sürürdü. Azərbaycan parçalanmaq təhlükəsi, həmçinin erməni
işğalı ilə üzləşmişdi. Belə ağır, üzücü şəraitdən xilas olmaq üçün ulu öndərin müdrikliyi və əzmkarlığı sayəsində
1994-cü ilin may ayında Ermənistanla atəşkəs elan edildi. Daha sonra isə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı, silahlı
qüvvələrimizin yenidən qurulması məsələləri diqqət mərkəzinə yönəldildi.
Xatırladaq ki, Heydər Əliyev bu dövrdə tənəzzüldən xilas yolunu güclü dövlət tənzimlənməsində,
iqtisadiyyatın sabitliyinin təmin edilməsində, radikal islahatların reallaşdırılmasında, iqtisadi dirçəlişə nail
olunmasında görürdü: “Respublika iqtisadiyyatı, demək olar ki, dağılıb, xalqın rifah halı aşağı düşüb. Lakin
respublikanın böyük sosial-iqtisadi, elmi-texniki potensialı var. Azərbaycanın coğrafi-siyasi vəziyyəti, onun təbii
sərvətləri, uzun illər boyu yaranmış əsas fondları respublikanı bu ağır vəziyyətdən çıxarmağa imkan verir. Digər
tərəfdən yeni islahatlar aparmaq yolu ilə bazar iqtisadiyyatına keçmək istiqamətində hərəkət etməliyik”.
Heydər Əliyevin ölkə daxilində siyasi sabitliyi təmin etməsi, kompleks islahatlar proqramını həyata
keçirməsi nəticəsində 1996-cı ildə respublika iqtisadiyyatında sabitlik təmin olundu, 1997-ci ildən isə inkişaf
meyilləri nəzərə çarpmağa başladı.
Yeri gəlmişkən, həmin dövrdə ümummilli liderin rəhbərliyi ilə iqtisadi inkişafa zəmin yaratmaq məqsədi
ilə həyata keçirilən tədbirlərə və onların müsbət nəticələrinə qısaca nəzər salaq. İqtisadiyyatda liberallaşmanı
reallaşdırmaq üçün xüsusi mülkiyyətə əsaslanan bazar münasibətlərinin formalaşdırılmasına başlanıldı,
investisiya qoymaq istəyən ölkələr üçün əlverişli münbit şərait yaradıldı. Yerli və xarici investisiyaların cəlbi,
müasir texnologiyaların tətbiqi sürətləndirildi, rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsal edən müəssisələrin
qurulmasına, infrastrukturun yeniləşdirilməsinə mühüm önəm verildi. Bütün bunlar isə özəl sektorun, güclü
sahibkarlar təbəqəsinin formalaşmasına, iş adamlarının cəmiyyətdəki mövqelərinin güclənməsinə müsbət təsir
göstərdi, yeni iş yerlərinin açılmasına əlverişli şərait yaratdı.
Burada tarixi əhəmiyyət daşıyan bir məqamı da xatırlatmaq yerinə düşərdi. Heydər Əliyev Azərbaycana
yenidən siyasi rəhbərliyə başlayanda aqrar sektorun bazar prinsipləri əsasında qurulmasını, torpaq sahəsi üzərində
mülkiyyət hüququnun reallaşdırılmasını da mühüm vəzifə kimi qarşıya qoydu. Ulu öndərin təşəbbüsü və
rəhbərliyi altında MDB-də ilk olaraq 1995-ci ildən başlanan aqrar islahatların həyata keçirilməsi, sovxoz və
kolxozların ləğv olunması, onlara məxsus torpağın, mal-qaranın və əmlakın özəlləşdirilməsi kimi tədbirlər
nəticəsində kənd təsərrüfatında ciddi struktur dəyişiklikləri baş verdi, keyfiyyətcə fərqli münasibətlər formalaşdı.
Torpaq islahatı nəticəsində 1350 min hektardan çox torpaq sahəsi əvəzsiz olaraq kəndlilərə paylanıldı,
kolxoz və sovxozların yerində fermer təsərrüfatları yaradıldı.
Aqrar sektorda səmərəli təsərrüfatçılığın, sahibkarlığın inkişafının təmin edilməsi məqsədi ilə kənd
təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının əvvəlki vergi borcları silindi və onlar torpaq vergisindən başqa digər vergi
ödəmələrindən azad olundu.
Sosial ədalətə söykənən və 1993-2003-cü illərdə ulu öndərin 52-dən artıq fərman və sərəncamı ilə
qanuniləşdirilən, düzgün icra mexanizmləri ilə həyata keçirilən aqrar siyasətin reallaşdırılması nəticəsində
Azərbaycanda bu sahə tədricən dirçəlməyə, inkişafa başladı. Bununla da möhtərəm dövlət başçımızın dediyi kimi,
“Postsovet məkanında analoqu olmayan cəsarətli qərarları ilə Heydər Əliyev torpağın şəxsi mülkiyyətə verilməsi
ilə ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmiş oldu. Bu gün müxtəlif kənd təsərrüfatı komplekslərinin uğurlu
fəaliyyəti onun aqrar siyasətinin parlaq təzahürüdür”.
1995-ci ildən etibarən ölkədə aparılan ardıcıl və sistemli iqtisadi islahatların ən mühüm istiqamətlərindən
biri də dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi və azad sahibkarlığın inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılması idi.
Bu, təsadüfi deyildi. Çünki Heydər Əliyev ölkənin gələcək iqtisadi inkişafının özəl sektorla bağlı olduğunu bilirdi:
“Sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, sərbəst iqtisadiyyata yol verilməsi, bazar iqtisadiyyatının yaradılması bizim
strateji yolumuzdur”.
Ulu öndərin həmin vaxt müəyyənləşdirdiyi və rəhbərliyi ilə uğurla həyata keçirilən sahibkarlığın inkişafı
strategiyası özəl bölmənin inkişafına yönələn tədbirlərin sistemliliyi, dövlət tənzimlənməsinin liberallaşdırılması,
dövlət-sahibkar münasibətlərinin institusionallaşdırılması ilə xarakterizə edilirdi.
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Azərbaycanın əlverişli geosiyasi mövqeyini nəzərə alan Heydər Əliyev Şərq-Qərb və Şimal-Cənub
nəqliyyat-kommunikasiya dəhlizi layihələrinin reallaşmasına da xüsusi əhəmiyyət vermişdir. Ümummilli liderin
təşəbbüsü ilə 1998-ci ilin sentyabr ayında TRASEKA layihəsinə dair ilk beynəlxalq konfransın Bakıda keçirilməsi
də bunun bariz ifadəsi idi. Həmin konfransda 32 ölkənin və 13 beynəlxalq təşkilatın nümayəndələri iştirak
edirdilər. Tədbirdə layihənin reallaşdırılmasının iqtisadi və texniki tərəflərini özündə əks etdirən “Avropa-QafqazAsiya nəqliyyat dəhlizinin inkişaf etdirilməsi üzrə beynəlxalq nəqliyyat haqqında Çoxtərəfli Əsas Saziş” adlanan
çox mühüm bir sənəd qəbul olundu.
TRASEKA proqramı çərçivəsində dəmir yolu sahəsində həyata keçirilən ən böyük layihə isə Avropa ilə
Asiyanı birləşdirəcək Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi idi. Bu dəmir yolunun tikintisinə dair saziş 2007-ci
ildə Tbilisidə imzalandı. Elə həmin ilin noyabrında Gürcüstanın Marabda məntəqəsində dəmir yolu xəttinin təməli
qoyuldu. 2008-ci ilin iyulunda isə Qars şəhərində Qars-Gürcüstan sərhədi hissəsinin tikintisinin təməlqoyma
mərasimi keçirildi.
Xatırladaq ki, 2017-ci il oktyabrın 30-da Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun açılışı münasibətilə Bakı
Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanında təntənəli mərasim reallaşdırıldı.
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu Mərkəzi Asiya ölkələrinin – Türkmənistan, Qazaxıstan, Özbəkistan,
Qırğızıstan və Tacikistan, həmçinin Əfqanıstanın Avropa və dünya bazarlarına çıxışını asanlaşdıracaq. Gələcəkdə
Avropa və Asiya ölkələrinə məxsus yüklərin bu dəmir yoluna cəlb edilməsi hər iki istiqamətdə multimodal
daşımaların həcmini artıracaq. Belə ki, üçüncü istismar ilində 3-5 milyon ton, beşinci istismar ilində 6-8 milyon
ton yük, bundan sonra isə ildə 3 milyon sərnişin və 17 milyon ton yük daşınacağı nəzərdə tutulur. Bu, onu göstərir
ki, Azərbaycan ilə yanaşı, Gürcüstan və Türkiyə də tranzit daşımalarından yüksək gəlir əldə edəcək. Bütün bunlar
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin əhəmiyyətini, onun təhlükəsizliyini, etibarlılığını, sürət və vaxt tezliyini
aydın göstərir.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri, Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının akademiki Ramiz Mehdiyev yazır: “Hər bir dövlətin uzunmüddətli inkişaf perspektivi onun
sağlam və etibarlı təməl üzərində qurulmasından asılıdır. Bu gün ölkəmizin regionda əsas iqtisadi güc mərkəzinə
çevrilməsi müasir Azərbaycanın qurucusu, ümummilli lider Heydər Əliyevin fəaliyyəti, xüsusilə də onun dövlət
quruculuğu və iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi sahəsində atdığı strateji addımların nəticəsində mümkün
olmuşdur.
Azərbaycanda müstəqil dövlətçiliyin qorunması ənənəsinin yaradılması ulu öndərin, dövlətimizin
modernləşməsi və daha da güclənməsi, milli iqtisadiyyatımızın sürətli inkişafı Prezident İlham Əliyevin adı ilə
bağlıdır”.
Bu fikrin təsdiqi kimi ötən 16 il ərzində Prezident İlham Əliyevin ulu öndərin qurduğu təməl üzərində
Azərbaycanın bir dövlət kimi dayaqlarının möhkəmləndirməsini ifadə edən faktlara diqqət yetirək. İlk növbədə
onu xatırladaq ki, dövlətimizin başçısının məqsədyönlü, konkret hədəflərə istiqamətlənən fəaliyyəti ölkəmizin
siyasi və sosial-iqtisadi həyatı ilə bağlı problemlərin həllinə sistemli və kompleks yanaşmanı təmin etmiş, qarşıya
qoyulan vəzifələri yerinə yetirmək üçün ən səmərəli üsul və vasitələrin seçilməsinə imkan vermişdir. Bunun
nəticəsində isə ölkəmizdə iqtisadi quruculuq prosesi geniş vüsət almış, Azərbaycan regionun ən qüdrətli ölkəsinə
çevrilmişdir.
Azərbaycanın təşəbbüskarı olduğu və bütün dünyada geniş əks-səda doğuran Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və
Bakı-Tbilisi- Ərzurum qaz kəmərləri, Cənub Qaz Dəhlizi, TANAP kimi strateji əhəmiyyətli tarixi layihələr
reallaşdırılmışdır.
Tranzit potensialının reallaşdırılması istiqamətində də irimiqyaslı layihələr həyata keçirilmiş, o cümlədən
Avropa-Qafqaz-Asiya (TRASECA) nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti güclənmiş, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu
istismara verilmiş, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı kompleksində Ro-Ro terminalının açılışı olmuş, ŞimalCənub, Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizləri üzrə magistral yolların tikintisi layihələri uğurla davam etdirilmişdir.
İnkişaf edən infrastruktur sahələrindən biri kimi nəqliyyat sektoruna irihəcmli investisiyaların yönəldilməsi
nəticəsində hava limanlarının, körpülərin, tunellərin, yol qovşaqlarının tikilməsi, yeni avtomobil və dəmir
yollarının çəkilməsi, yenidən qurulması və başqa işlər davam etdirilmişdir.
İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və sənayenin modernləşdirilməsi istiqamətində mühüm layihələrdən biri də
telekommunikasiya və Yer səthinin müşahidəsi peykləri olan üç gəmi – iki “Azerspace” və “Azersky” kosmosa
buraxılmışdır. Beləliklə, Azərbaycan “kosmik ailə”nin azsaylı üzv dövlətlərindən birinə çevrilmişdir.
Son illərdə ölkəmizin maliyyə imkanları güclənmiş, dövlət büdcəsinin, strateji valyuta ehtiyatlarının həcmi
xeyli artmışdır. Belə ki, dövlət büdcəsinin gəlirləri 16,7 dəfə artaraq, 2003-cü ildəki 1,2 milyard manatdan 2018ci ildə 20,1 milyard manata çatmışdır.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ölkəmizdə həyata keçirilən iqtisadi islahatların, eləcə
də yeni inkişaf mərhələsinin tələb və şərtlərini nəzərə alaraq, Nazirlər Kabinetinin 2017-ci ilin sosial-iqtisadi
inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan 2018-ci il 10 yanvar tarixli iclasında və
“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014–2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın
icrasının dördüncü ilinin yekunlarına həsr olunan 2018-ci il 29 yanvar tarixli konfransda milli iqtisadiyyatımızın
cari və perspektiv inkişafı ilə bağlı sistemli və çoxşaxəli vəzifələr müəyyən etmişdir. İqtisadiyyatı
şaxələndirməklə dayanıqlı iqtisadi artıma nail olunması, makroiqtisadi sabitliyin qorunması, iqtisadi, o cümlədən
institusional islahatların, strateji layihələrin icrasının davam etdirilməsi, qeyri-neft sektorunun və sahibkarlığın
dəstəklənməsi, sənaye potensialının daha da gücləndirilməsi, ixracın artırılması və idxalın əvəz edilməsi, aqrarsənaye kompleksinin və regionların inkişafı, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, meliorasiya və irriqasiya
sahəsində tədbirlərin görülməsi, inflyasiyanın, işsizlik və yoxsulluq səviyyəsinin minimal həddə saxlanılması və
infrastruktur layihələrinin icrası kimi vəzifələr hazırda Azərbaycan dövlətinin fəaliyyətinin prioritet istiqamətləri
olaraq uğurla həyata keçirilir.
Sonda onu da qeyd edək ki, ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi kursunu uğurla davam etdirən Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi nəticəsində Azərbaycan sosial-iqtisadi sahələrdə böyük uğurlar qazanıb, ölkənin qüdrəti artıb,
siması bütünlüklə dəyişib, insanların həyatı yaxşılaşıb. Bu isə iqtidara xalqın böyük etimadını səciyyələndirən
mühüm göstəricidir.
Xalq qəzeti.-2019.-8 may.-№100.-S.8.
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Azərbaycan Heydərəliyevşünaslığı: nailiyyətlər və vəzifələr
İsa Həbibbəyli,
AMEA-nın vitse-prezidenti, Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin sədri, akademik
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev dünya miqyaslı böyük
siyasətçi, mənsub olduğu xalqın xilaskarı və qüdrətli rəhbəri kimi böyük şöhrət qazanmışdır. Dünyanın görkəmli
dövlət xadimləri və böyük siyasətçiləri ulu öndər Heydər Əliyevin çoxillik və çoxcəhətli tarixi xidmətlərini
yüksək qiymətləndirmiş, ondan beynəlxalq miqyasda qəbul olunan liderlərdən biri kimi söz açmışlar.
XX əsr ərzində bütün tarixi mərhələlərdə görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin şərəfli tarixə çevrilmiş
dövlətçilik fəaliyyəti və mübarizəsi böyük siyasətçilərin, elm xadimlərinin də həmişə diqqət mərkəzində
olmuşdur. Bu cəhətdən Heydər Əliyev qədər haqqında dünya masştabında yüksək sözlər deyilən, şəxsiyyətinə və
xidmətlərinə böyük qiymət verilən dövlət xadimləri çox deyildir. Heydər Əliyev dünya xəritəsində kiçik yer tutan
bir ölkənin böyük rəhbəri olub, dünya liderləri səviyyəsində qiymətləndirilən görkəmli dövlət xadimidir. Yer
kürəsinin ən görkəmli dövlət və siyasi xadimləri: Corc Buş, Bill Klinton, Barak Obama, Vladimir Putin, Hi
Tszintao, Kraliça II Yelizaveta, Jak Şirak, Toni Bleyr, Süleyman Dəmirəl, Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Nursultan
Nazarbayev, Eduard Şevarnadze, Leonid Kuçma, Henri Kisincer, Zbiqnev Bjezinski kimi məşhur simaların
Heydər Əliyevə verdikləri yüksək qiymət geniş mənada şəxsiyyət və zaman, lider və xalq, siyasət və cəmiyyət
kimi aktual məsələlərin dəyərləndirilməsinə dair ciddi və əhəmiyyətli mülahizələr olub, Azərbaycan xalqının
ümummilli liderinin beynəlxalq aləmdəki yerini və miqyasını təsəvvür etməyə imkan yaradır.
Amerika Strateji və Beynəlxalq Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru, görkəmli siyasi xadim, professor
Zbiqnev Bjezinskinin aşağıdakı sözləri böyük siyasətin Heydər Əliyev fenomeninə verdiyi böyük dəyəri çox
dolğun və ümumiləşdirilmiş şəkildə əks etdirir: "Heydər Əliyev həqiqətən beynəlxalq səviyyəli dövlət xadimi və
tarixi əhəmiyyətli lider idi. O, Azərbaycanın müstəqilliyinin, ölkənin firavanlığına doğru inkişafının və
demokratiyaya doğru yolunun əsasını qoydu. O, qətiyyətli, uzaqgörən və aydın düşüncəli idi”. Dünya şöhrətli
yazıçı Çingiz Aytmatovun baxışları isə Heydər Əliyev fenomeninə yaradıcı ziyalıların fərqli münasibətini ifadə
edir: "Heydər Əliyev XX əsrin görkəmli liderlərindən biri kimi müasir demokratik Avrasiyanın yeni tarixinin
bugünkü qurucularındandır”. Polşanın keçmiş Prezidenti Aleksandr Kvasnevskinin aşağıdakı sözləri isə Heydər
Əliyevə dövlətçilik cəhətdən olan dəyərləndirmə baxımından əhəmiyyətlidir: "Heydər Əliyev Mərkəzi və Şərqi
Avropada baş vermiş böyük dəyişikliklərin arxitektorlarından biridir”. Bu mülahizələr Heydər Əliyevə
dövlətçilik, böyük siyasət və yaradıcı ziyalı münasibətlərini meydana qoyur.
Böyük siyasətin və böyük elmin son yarım əsrdəki görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev haqqındakı
baxışlarını əks etdirən çoxsaylı kitablarda və məqalələrdəki baxışlar HeydərƏliyevşünaslıq elmi istiqamətini
formalaşdırmışdır:
- HeydərƏliyevşünaslıq - böyük siyasət haqqında elmin üzvi tərkib hissəsi olub, siyasi-tarixi xarakter
daşıyan nəzəri təlimdir;
- HeydərƏliyevşünaslıq - Azərbaycanşünaslığın əsas aparıcı və hərəkətverici qüvvəsi olan sistemli bir
nəzəriyyədir;
- HeydərƏliyevşünaslıq - müstəqil dövlətçilik və ümummilli ideologiya haqqında elmdir;
- HeydərƏliyevşünaslıq - daim inkişafda olan, böyük gələcəyə işıq salan əbədiyaşar novator dövlətçilik
təlimidir.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev haqqında deyilənlər və yazılanlar dünyanın ayrı-ayrı qitələrini və
xalqlarını əhatə etdiyi üçün HeydərƏliyevşünaslıq beynəlxalq miqyaslı elmi təlimdir. Bununla belə, Heydər
Əliyevə həsr olunmuş rəyləri, münasibət ifadə edən fikirləri, ən müxtəlif xarakterli araşdırmaları ümumiləşdirib
dəyərləndirmək Azərbaycan elminin borcu və vəzifəsidir. Həmçinin Heydər Əliyev haqqında ən sanballı bioqrafik
əsərlər, siyasi və elmi aradırmalar təbii olaraq ulu öndərin vətənində aparıldığından HeydərƏliyevşünaslığın
Vətəni və əsas mərkəzi Azərbaycan Respublikasıdır. Yaradıcıları sırasında dünyanın ən tanınmış siyasətçiləri və
elm xadimləri olsa da, elm sahəsində HeydərƏliyevşünaslığın aparıcı simaları Azərbaycan alimləridir.
Azərbaycan elmi üçün HeydərƏliyevşünaslıq ən şərəfli mövzu olmaqla bərabər, həm də məsuliyyətli bir mənəvi
borcdur. Azərbaycan tarixinin son 50 illik inkişaf yolunu Heydər Əliyev faktorunu əsas kimi qəbul etmədən elmi
cəhətdən obyektiv şəkildə qiymətləndirmək mümkün deyildir.
Azərbaycan HeydərƏliyevşünaslığı - ölkə elminin baş istiqamətini müəyyən edən tarixi-siyasi, nəzəri və
təcrübi xarakterli elmi təlimdir. Son yarım əsrin humanitar və ictimai elmlərinin əsas istiqaməti
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azərbaycançılıqdan, mahiyyəti isə HeydərƏliyevçilikdən ibarətdir. Əslində ölkəmizdə dəqiq və texniki elmlər,
yer elmləri və təbiət elmləri də Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideallarının işığında inkişaf etdirilmişdir. Bu
mənada HeydərƏliyevşünaslıqla azərbaycançılıq arasında bərabərlik işarəsi qoymaq mümkündür.
HeydərƏliyevşünaslıq - müstəqillik dövrü Azərbaycan elminin strategiyasını müəyyən edən metodoloji meyardır.
İlkin müşahidələrə və araşdırmalara əsasən deyə bilərik ki, Azərbaycan HeydərƏliyevşünaslıq elmi
aşağıdakı istiqamətlərdə yaranıb inkişaf edir:
1. Dünyanın görkəmli dövlət xadimləri və siyasi şəxsiyyətlərinin Heydər Əliyev haqqındakı fikirləri və
mülahizələrinin təhlil edilib dəyərləndirilməsi: şəxsiyyət və zaman probleminə münasibət
2. Heydər Əliyevin müstəqil dövlətçilik təliminin nəzəriyyəsi və təcrübəsinin elmi cəhətdən öyrənilməsi:
lider və xalq
3. Azərbaycançılıq təliminə Heydər Əliyev masştabında qiymət: milli-mənəvi dəyərlərdən dövlət
ideologiyasınadək
4. Azərbaycan Respublikasının inkişafının Heydər Əliyev epoxası: böyük siyasət və cəmiyyət
5. Heydər Əliyevin elmi bioqrafiyası və bioqrafları
6. Dialektik inkişafın yaradıcı davamı. İlham Əliyev erası.
Azərbaycan elmi fikrində dünyanın görkəmli dövlət xadimlərinin və böyük siyasətçilərinin Heydər Əliyevə
münasibətini ifadə edən mülahizələrin təhlili və qiymətləndirilməsi əsasən bu böyük şəxsiyyətin beynəlxalq
miqyasda, ölkəsinin və xalqının siyasi taleyində tutduğu yeri və daşıdığı funksiyanı obyektiv müəyyən etmək
üçün aparılmış müqayisələrdən və qiymətləndirilmələrdən ibarətdir. Bu, daha çox HeydərƏliyevşünaslığın
başlanğc dövründə müstəqil Azərbaycan dövlətinin liderinin miqyasını daha əyani və aydın surətdə dərk və
təqdim etmək məqsədi daşımış və təbii bir milli iftixar duyğusu formalaşdırmağa xidmət etmişdir. Elmi-siyasi
ədəbiyyatdan görünür ki, Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin adı dünyanın ən görkəmli tarixi
şəxsiyyətləri: Corc Vaşinqton, Mustafa Kamal Atatürk, Şarl de Qol, Vinston Çörçill və Mao Tszedunla yanaşı
çəkilmiş, oxşar və fərqli cəhətləri göstərilməklə dəyərləndirilmişdir.
Azərbaycanda isə Heydər Əliyev yalnız Şah İsmayıl Xətai və Nəriman Nərimanovla müqayisə edilmişdir.
Bu məqamda Şah İsmayıl Xətainin mərkəzləşdirilmiş qüdrətli Azərbaycan dövləti yaratmaq sahəsindəki
xidmətləri, Nəriman Nərimanovun azərbaycançı mövqeyi, Kremldəki gərgin həyatı və fəaliyyəti ilə Heydər
Əliyevin siyasət və dövlətçilik sahəsindəki xidmətləri, bənzərlik və fərqlər diqqət mərkəzinə çəkilmişdir.
Mövzuya tarixi aspektdə yanaşılsa da, əksər hallarda müasirlik mövqeyindən qiymət verilmişdir. Bu isə nəticə
etibarilə Heydər Əliyev fenomeninin yeni tarixi epoxanın meydana çıxardığı mühüm hadisə kimi təqdim edilməsi
zərurətini irəli sürmüşdür.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin müstəqil dövlətçilik təlimi onun azərbaycançılıq görüşləri ilə
vəhdətdə təhlil olunub ümumiləşdirilmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyev özü də müstəqil dövlətçiliklə
azərbaycançılığı bir-birini tamamlayan siyasi-mənəvi baxışlar sistemi kimi qəbul etmişdir. O, böyük qürur hissi
kimi bəyan etmişdir ki, "Azərbaycanın ən böyük nailiyyəti onun dövlət müstəqilliyidir. ...Azərbaycan dövlətinin
milli ideologiyasının özəyini, əsasını təşkil edən azərbaycançılıqdır. Dövlətçilik, milli-mənəvi dəyərlər,
ümumbəşəri dəyərlər bunlar hamısı azərbaycançılıq anlayışının tərkib hissələridir”.
Azərbaycan HeydərƏliyevşünaslığı Heydər Əliyevin sovet hakimiyyəti illərində respublikaya rəhbərlik
etdiyi dövrdəki məqsədyönlü, düşünülmüş azərbaycançılıq siyasətini onun sonralar həyata keçirdiyi müstəqil
dövlətçilik missiyasının möhkəm bünövrəsi, etibarlı təməli kimi dəyərləndirmişdir. Azərbaycan Respublikası
Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyev ulu öndərin sovet dövründəki milli maraqlara
əsaslanan düşünülmüş siyasətini və fəaliyyətini haqlı olaraq "milli dövlətçiliyin təməl əsasları” kimi
dəyərləndirmişdir: "Sovet hakimiyyəti illərində onun (Heydər Əliyevin - İ.H.) fəaliyyəti böyük bir təcrübə
xəzinəsi, dövlət idarəçiliyi akademiyasıdır. Bu gün Azərbaycanın istifadə etdiyi iqtisadi, siyasi, elmi, hərbi,
energetik, mədəni, ictimai və sosial potensial məhz həmin illərdə Heydər Əliyevin uzaqgörənliyi sayəsində
yaradılmışdır. Məhz həmin illərdən xalqımızın şüurunda azərbaycançılıq ideyası həmişəlik hökm sürməyə
başlamışdır. ...Bu kontekstdə Heydər Əliyevin sovet Azərbaycanına rəhbərliyi ölkənin gələcək müstəqillik
perspektivinə hazırlığının ilkin mərhələsi kimi səciyyələndirilə bilər.” Bu mənada akademik Ramiz Mehdiyevin
tədqiqatlarında Heydər Əliyevin müstəqil dövlətçilik və azərbaycançılıq siyasətinin konseptual əsasları
yaradılmışdır. Görkəmli elm xadiminin "Heydər Əliyevin dövlətçilik idarəçiliyinin nəzəriyyə və təcrübəsinə
töhfəsi” (2000), "Azərbaycan: tarixi irs və müstəqillik fəlsəfəsi” (2001), "XXI əsrdə milli dövlətçilik” (2003),
"Milli məfkurə, dövlətçilik, müstəqillik yolu ilə” (2006) kimi tədqiqatlarında müstəqil dövlətçiliyin fəlsəfi
mahiyyəti müəyyən olunmuş, milli dövlətçilik ideologiyası olan azərbaycançılıq təliminin siyasi-mənəvi tutumu
və hədəfləri nəzəri cəhətdən əsaslandırılmışdır. Xüsusən Ramiz Mehdiyevin 2017-ci ildə Moskvada çap olunmuş
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"Milli ideyanın formalaşmasında tarixi dərketmənin əhəmiyyəti” və "Qlobal dəyişmələr dövründə Azərbaycanın
milli ideyası” ikicildliyi Heydər Əliyev, müstəqil dövlətçilik fəlsəfəsi, azərbaycançılıq və müasirlik ideologiyası
işığında yaradılmış əhəmiyyətli monoqrafik külliyyatdır.
Azərbaycan HeydərƏliyevşünaslığında ən geniş yer tutan mövzu ölkəmizin inkişafının Heydər Əliyev
epoxasına həsr olunmuş araşdırmalardan ibarətdir. Bu mövzuda yazılmış tədqiqatlarda Heydər Əliyev epoxasının
Sovet Azərbaycanı və Sovetlər İttifaqı mərhələsi, keçid dövrü və dövlət müstəqilliyi illəri həm ayrı-ayrılıqda, həm
də ümumiləşdirilmiş şəkildə təsvir və təhlil edilmişdir. Doğrudur, hələlik Azərbaycanın çoxəsrlik tarixində xüsusi
mərhələ olan Heydər Əliyev epoxası (1969-2003) tam halda və sistemli şəkildə konkret bir ümumiləşdirilmiş elmi
tədqiqatın əsas mövzusuna çevrilməmişdir, lakin onlarla elmi xarakterli və ya daha çox elmi-publisist üslubda
yazılmış kitablarda bu möhtəşəm epoxanın ayrı-ayrı hadisələlərindən və faktlarından, ümumi gedişatından geniş
bəhs edilmişdir. Bu cəhətdən akademik Yaqub Mahmudovun, akademik İsmayıl Hacıyevin və professor Zahid
Qaralovun tədqiqatlarında imkan daxilində Heydər Əliyev epoxasının inkişaf dialektikası ən səciyyəvi detalları,
hadisələri və faktları ilə təhlil edilib dəyərləndirilmişdir. Yaqub Mahmudovun "Azərbaycan tarixində Heydər
Əliyev şəxsiyyəti” (2002) monoqrafiyasında ulu öndərin çoxcəhətli dövlətçilik fəaliyyəti tarixi aspektdə təhlil
edilmiş və onun müstəqillik illərindəki xidmətlərinə elmi qiymət verilmişdir. İsmayıl Hacıyevin "Heydər Əliyev
siyasi tarixdə və günümüzdə” monoqrafiyası (2013) görkəmli dövlət xadiminin şəxsiyyəti və siyasəti, müstəqil
dövlətçilik təlimi, milli tarix konsepsiyası haqqında yazılmış mükəmməl elmi-tədqiqat əsəridir. Zahid Qaralovun
"Heydər Əliyev - milli ləyaqət ölçüsü” monoqrafiyası (2015), "Heydər Əliyevin elmi irsi” ikicildliyi (2014)
ümummilli liderin xidmətlərinə və baxışlarına müasir nəzəri yanaşmaları real şəkildə əks etdirib ümumiləşdirir.
AMEA-nın müxbir üzvü Musa Qasımlının "Heydər Əliyev - istiqlala gedən yol” kitabı (2006) da
HeydərƏliyevşünaslıq elminin nailiyyətlərindən sayıla bilər. AMEA-nın müxbir üzvü Hacı Fəxrəddin Səfərovun
"Heydər Əliyev - əbədiyaşar təlim” kitabı (2014) da böyük dövlət xadiminin fəaliyyətinə ümumiləşdirilmiş
baxışları əhatə edir. Bu tədqiqatlar HeydərƏliyevşünaslıqda elmi-publisist tədqiqatlardan elmi-nəzəri təhlillərə
doğru inkişafın monoqrafik səviyyədə göstəriciləridir. Hesab edirəm ki, HeydərƏliyevşünaslıq elmində Heydər
Əliyev epoxası hadisəsinə Kreml miqyasında baxış (Roy Medvedyev), Qafqaz masştabında yanaşma (İradə
Hüseynova) da siyasi liderin keşməkeşli həyatı və fəaliyyətinin üzvi tərkib hissəsi olan bu mərhələ və
istiqamətlərin daha dərindən qavranılmasına xidmət edən əhəmiyyətli tədqiqat əsərləridir. Ulu öndərin adı ilə
bağlı epoxanın mühüm və məsuliyyətli mərhələsi olan Naxçıvan dövrünə aid real sənədləri və dövrü mətbuat
materiallarını əks etdirən "Qayıdış” kitabı Azərbaycanın müstəqillik tarixi üçün son dərəcə əhəmiyyətli olan bu
mərhələnin obyektiv salnaməsidir. "Qayıdış” kitabı Heydər Əliyev və müstəqil Azərbaycan uğrunda mübarizə
mövzusu üzrə aparılan tədqiqatlar üçün mötəbər bir mənbəyə çevrilmişdir. Çünki Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov tərəfindən "Qayıdış” kitabına yazılmış ön sözdə deyildiyi kimi, "Bu (yəni
"qayıdış” sözü - İ.H.) zəmanəmizin görkəmli siyasətçisi Heydər Əliyevin Azərbaycanda ikinci dəfə hakimiyyətə
qayıdışının məntiqindən doğan, Naxçıvanda üçillik (22 iyul 1990-9 iyun 1993) fəaliyyətlə başlanan böyük
missiyanın tarixi-siyasi və fəlsəfi mahiyyətini özündə birləşdirən, dövrün ruhu ilə səsləşən yığcam ifadədir...
Heydər Əliyevin Naxçıvandan Bakıya, böyük siyasətə qayıdışı şərəfli xilaskar missiyasına - Azərbaycanı
Azərbaycana qaytarmaq marağına xidmət edir”.
Geniş mənada Heydər Əliyev epoxasının ayrı-ayrı məqamlarını yaddaşlarda yaşatmış insanların xatirələri
və düşüncələrini, təəssüratlarını yazdırmaq və ya toplayıb çap etdirmək HeydərƏliyevşünaslıq üçün mötəbər elmi
mənbə yaratmaq kimi mühüm bir missiyanı həyata keçirmək deməkdir. "Azərbaycan” qəzeti redaksiyası "Heydər
Əliyev mənim həyatımda” adlı ikicildlik xatirələr və məqalələr toplusunu hazırlayıb nəşr etdirməkdə
HeydərƏliyevşünaslıq üçün böyük əhəmiyyətə malik olan həmin şərəfli missiyanı ilk dəfə və yüksək səviyyədə
yerinə yetirmişdir. Akademik Ramiz Mehdiyevin elmi məsləhətçiliyi və ön sözü ilə nəşr edilmiş "Heydər Əliyev
mənim həyatımda” kitabı görkəmli dövlət xadimi haqqında yaradılmış mükəmməl yaddaş ensiklopediyasıdır. Bu
kitabda ulu öndərin mənalı həyatı və yorulmaz fəaliyyətinin uşaqlıq və gənclik dövründən başlamış (Zərqələm
Əliyeva. Məni 13 yaşlı Heydər Əliyevə tapşırdılar; Firuzə Rzayeva. Heydər Əliyev sinfimizin hər mənada
birincisi idi; Dövlət Məmmədov. 1936-cı ildə Əliyevlər ailəsinə pənah gətirdim), müxtəlif illərdə onun rəhbərliyi
ilə məsul vəzifələrdə çalışmış (Əli Həsənov, Həsən Həsənov, Ramil Usubov, Xoşbəxt Yusifzadə, Valeh
Ələsgərov, Eldar İbrahimov, Hüseynbala Mirələmov, Arif Rəhimzadə), görkəmli dövlət xadiminin elm, təhsil və
mədəniyyət siyasətinin həyata keçirilməsinə xidmət etmiş (Xəlil Rza Ulutürk, Məmməd Araz, Zeynəb Xanlarova,
Fəttah Heydərov, Ömər Eldarov, Arif Məlikov, Elçin Əfəndiyev, Asəf Nadirov, Əhliman Əmiraslanov, Seyfəddin
Qəndilov, İsa Həbibbəyli, Vaqif Səmədoğlu, Amalya Pənahova) böyük şəxsiyyətlərin və qüdrətli rəhbərin xüsusi
qayğısını görmüş onlarla sadə insanların yaddaşında yaşayan parlaq səhifələr, unudulmaz anlar kino lenti kimi
yazıya köçürülərək əbədiləşdirilmişdir. Dünya şöhrətli adlı-sanlı şəxsiyyətlərin Süleyman Dəmirəl, Zbiqnev
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Bjezinski, İhsan Doğramaçı, Nikas Safronov və başqalarının xatirə və təəssüratlarının vaxtında alınıb kitaba daxil
edilməsi mühüm əhəmiyyətə malik xidmətdir. Çap olunduğu vaxtdan cəmi 6 il keçməsinə baxmayaraq, yuxarıda
adlarını çəkdiyimiz tanınmış şəxsiyyətlərin, yaradıcı ziyalıların, sadə insanların yarıdan çoxunun indi artıq
həyatda olmaması "Heydər Əliyev mənim həyatımda” kitabının nə qədər zamanında hazırlanmış əhəmiyyətli
mənbə olduğunu sübut edir.
Eyni sözləri yazıçı-publisist Elmira Axundovanın "Şəxsiyyət və Zaman” çoxcildlik kitabı haqqında da
demək mümkündür. Tərəddüd etmədən demək olar ki, altı cildlə və yeddi kiatbdan ibarət olan "Şəxsiyyət və
Zaman” kitabı Heydər Əliyevin çətin və şərəfli həyat yolu və mübarizəsi haqqında yazılmış ən geniş həcmə malik
olan ilk monumental əsərdir. İlk dəfə olaraq Heydər Əliyevin XX əsrin böyük çətinliklərinin, mürəkkəbliklərinin,
maneələrinin ağır məngənəsindən keçərək ictimai-siyasi mühitə yol açması, cəmiyyətin bütün dolaylarından və
sərt aşırımlarından adlayaraq ölkəsinin və xalqının ümummilli lideri səviyyəsinə çatması prosesləri özünün dərin
qatları, reallıqları, gedişatı ilə birlikdə Elmira Axundovanın "Şəxsiyyət və Zaman” adlı çoxcildliyində böyük
masştaba təqdim olunmuşdur. Elmira Axundovanın "Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və Zaman” adlı monumental əsəri
Azərbaycan HeydərƏliyevşünaslığının möhtəşəm abidəsidir. "Şəxsiyyət və Zaman” əsərini Azərbaycan
HeydərƏliyevşünaslığının beynəlxalq aləmə təqdim edə biləcəyi ən mükəmməl bioqrafik roman da adlandırmaq
mümkündür. "Şəxsiyyət və Zaman” - Heydər Əliyev şəxsiyyətinin möhtəşəm romanı bu görkəmli dövlət
xadiminin epoxasının publisist fəlsəfəsidir. "Şəxsiyyət və Zaman” Heydər Əliyev kimi qüdrətli İnsanı şəxsiyyətin
bütövlüyünün və əzəmətinin, dövrünün tarixi məsuliyyətinin və mürəkkəbliklərinin fonunda təqdim edən
mükəmməl sənədli-bədii-publisist əsərdir.
Elmira Axundovanın "Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və Zaman” çoxcildliyi janr etibarilə onun bundan əvvəl
yazıb nəşr etdirdiyi üçcildlikdə müşahidə olunan roman-tədqiqatının hüdudlarını aşaraq, mövzusu, süjeti və
kompozisiyasına, altı cild həcmindəki geniş əhatə dairəsinə, vüsətinə görə epopeyaya çevrilmişdir. Fikrimizcə,
roman-tədqiqat əsərin janrını yox, yanaşma üsulunu müəyyən edir. Bu çoxcildlik görkəmli dövlət xadimi Heydər
Əliyev və onun epoxası haqqında, nəsil şəcərəsi, ailə və təhsil mühitinin, Azərbaycana birinci və ikinci rəhbərlik
dövrlərinin Moskva-Kreml mərhələsinin roman təəssüratı yaradan cildlər əsasında formalaşmış mükəmməl bir
epopeyadır. Bu çoxcildlik nəşr Azərbaycanda ilk bioqrafik roman - hər biri epopeya kimi mühüm əhəmiyyətə
malikdir. Çoxcildlikdə çoxplanlı şəkildə təqdim olunan romanlar silsiləsi ilə əks etdirilən Heydər Əliyevin
möhtəşəm bioqrafiyası Azərbaycan xalqının çətin və şərəfli mübarizə yollarının böyük dastanı - epopeyasıdır.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət mükafatına layiq görülməsi bu əsərə verilmiş yüksək qiymətin ifadəsidir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin həyatı və fəaliyyətinə həsr edilmiş əsərlər sırasında Viktor Andrianovla
Hüseynbala Mirələmovun birlikdə yazıb Moskvada "Molodaya qvardiya” nəşriyyatında "Görkəmli adamların
həyatı” (JZL) seriyasından nəşr etdirdikləri "Heydər Əliyev” kitabı da xüsusi yer tutur. Bu, Heydər Əliyevin
tərcümeyi-halına, həyatı və fəaliyyətinin bütün inkişaf mərhələlərinə və mübarizəsinə həsr edilmiş ilk sənədli
romandır. Müəlliflər böyük şəxsiyyətin ömür və mübarizə yolunu dərindən öyrənmiş və kitabda əhatəli şəkildə
əks etdirmişlər. "Heydər Əliyev” JZL-i ulu öndərin həyat hekayəsini tam olaraq, bütün yönləri ilə əks etdirən
ümumiləşdirilmiş bədii-publisist əsərdir. Kitabın Moskvada "Görkəmli adamların həyatı” seriyası ilə rus dilində
nəşr olunması Müstəqil Dövlətlər Birliyi məkanında və rus dilinin geniş işlədildiyi xarici ölkələrdə görkəmli
dövlət xadimi Heydər Əliyevin yenidən müasir cəmiyyətə və gənc nəsillərə təqdim edilməsinə imkan yaratmışdır.
Buna görədir ki, "Heydər Əliyev” JZL-i dünyanın iyirmidən çox dilində kitab kimi nəşr olunmuş, beynəlxalq
səviyyədə böyük oxucu marağı qazanmışdır. Bu kitab Hüseynbala Mirələmovun yazıçılıq istedadı ilə Viktor
Andrianovun bioqraflıq qabiliyyətinin sintezi əsasında meydana çıxmış yeni tipli orijinal əsər kimi Azərbaycan
HeydərƏliyevşünaslığının nadir əsərinə çevrilmişdir.
Azərbaycan Heydər Əliyevşünaslığında görkəmli dövlət xadiminin ölkə həyatının ən müxtəlif sahələri üzrə
səmərəli fəaliyyətinə, həmin sahələrin inkişafı yollarında göstərdiyi mühüm tarixi xidmətlərə həsr olunmuş nəşrlər
geniş yer tutur. Cəm halında bu əsərlərdən çıxan ən mühüm nəticə ondan ibarətdir ki, müəlliflər Azərbaycanda
cəmiyyət həyatının inkişaf etdirilməsi fonunda Heydər Əliyev dühasının universal miqyasını açmağa çalışmış, bu
dahi insanın həyatın bütün sahələri üzrə yüksək professionallığa malik olduğunu nümayiş etdirmişlər. Azərbaycan
Respublikasının Dövlət mükafatına layiq görülmüş "Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı” (2009, kollektiv),
Tərlan Quliyevin "Heydər Əliyev və ədəbiyyat məsələləri (2007), Gülbəniz Babaxanlının "Heydər Əliyev və
Hüseyn Cavid” (2013) kitabları, "Heydər Əliyevin bədii obrazı: tarixi gerçəklikdən ideala” monoqrafiyası (2018,
kollektiv), Yaşar Qasımbəylinin "Heydər Əliyev ədəbiyyatı və ədəbiyyat” kitabı (2018) görkəmli dövlət
xadiminin ədəbiyyat təfəkkürünün və ədəbiyyat siyasətinin elmi şərhini bütün zənginliyi ilə meydana qoyur.
Akademik Fəraməz Maqsudovun "Heydər Əliyev və Azərbaycan elmi” (1998), Eldar İbrahimovun "Heydər
Əliyev və Azərbaycanın aqrar siyasəti” (2015), professor Nizami Xudiyevin "Heydər Əliyev və Azərbaycan dili”,
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"AMEA bizim milli sərvətimizdir” (2003) məqalələr toplusu, Aybəniz Əliyeva-Kəngərlinin "Heydər Əliyev və
Azərbaycan elmi” biblioqrafik göstəricisi (2011), Ədalət Qasımovun "Heydər Əliyev və Naxçıvan Muxtar
Respublikasının inkişafı tarixi” (2009), Nağdəli Zamanovun "Heydər Əliyev və Azərbaycan nitq mədəniyyəti” (3
cilddə. 2013-2014, 2018), tərtib kitabı olan "Heydər Əliyev və mədəni irs” (2014), Aydın Mirzəzadənin "Heydər
Əliyev siyasi irsinin politoloji aspektləri” (2016), Əli Həsənovun "Heydər Əliyev və Azərbaycanın xarici siyasət
prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsi” (2016), Xatirə Quliyevanın "Heydər Əliyev siyasəti: milli dövlət, milli lider,
vətəndaşlıq, mənəviyyat” (2019), "Heydər Əliyev və Azərbaycan səhiyyəsi (2011, kollektiv) və sair kitablarda
Heydər Əliyev fenomeninin ən müxtəlif istiqamətlərdəki parlaq təzahürləri ifadə olunmuşdur. Bu silsilədən olan
kitablar hamısı bir yerdə həm də Azərbaycanın son yarım əsr ərzində müxtəlif istiqamətlər üzrə keçdiyi böyük
yolun bələdçisidir.
Əlbəttə ki, Heydər Əliyev epoxası anlayışı ulu öndərin hakimiyyəti illəri ilə yanaşı, həm də müstəqil
Azərbaycan dövlətinin müasir mərhələsini də özündə əks etdirir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin adı ilə bağlı olan bu yeni mərhələ ölkəmizin tarixinə İlham Əliyev erası kimi daxil olmuşdur. İlham
Əliyev erası - müstəqil Azərbaycan dövlətinin müasir mərhələsinin obyektiv təyinatı və yeniləşən Azərbaycanın
yeni ünvanıdır. Azərbaycan HeydərƏliyevşünaslıq elmi geniş anlayış olub, özündə ulu öndərə həsr edilmiş
əsərlərlə yanaşı, həm də İlham Əliyev erasını əks etdirən tədqiqatları da birləşdirir. Akademik Ramiz Mehdiyevin
"Azərbaycan - 2003-2008: Zaman haqqında düşüncələr” (2009), "Müasir Azərbaycan dövrün baxışında” (2011),
"Gələcəyin strategiyasını müəyyənləşdirərkən: modernləşmə xətti” (2008) kitabları Azərbaycan cəmiyyətində
gedən transformasiya proseslərini, xüsusən Prezident İlham Əliyevin adı ilə bağlı olan yeni tarixi mərhələnin elmi
dərkindən və nəzəri şərhindən ibarət olan konseptual tədqiqat əsərləridir. Nizami Cəfərovun "Müstəqil
Azərbaycan: Heydər Əliyevdən İlham Əliyevə” (2012), İsa Həbibbəylinin "Heydər Əliyevin dövlətçilik təlimi və
müasir dövr” (2013) kitablarında müstəqil Azərbaycan dövlətinin həyatında yaşanmış keçid prosesləri və siyasi
varislik münasibətlərinin, davamlı inkişaf proseslərinin mühüm nəticələri təhlil edilərək qiymətləndirilmişdir. Bu
seriyadan olan kitablarda Prezident İlham Əliyevin yüksək liderlik qabiliyyəti, müstəqil Azərbaycan dövlətinin
inkişafında yaratdığı yeni tarixi mərhələnin özünəməxsusluqları, ölkəmizi daha böyük gələcəyə aparan yolun
reallıqları obyektiv mövqedən işıqlandırılmışdır. Bundan başqa, son illərdə möhtərəm Prezidentə həsr olunmuş
kitablar, o cümlədən Xanhüseyn Kazımlı və Əsli Kazımovanın "Böyük siyasətin davamı” çoxcildliyi, Hüseynbala
Mirələmovla Viktor Andrianovun "İlham Əliyev” JZL-i (Moskva, 2007), Graema H.Vilsonun "İlham: Bir
Cümhurbaşkanının portresi” (Türkiyə, 2011), Elmira Axundovanın "İlham Əliyev Zamanın fonunda Prezidentin
portreti” (Moskva, 2016), Əli Həsənovla Aslan Aslanovun tərtib etdikləri "İlham Əliyev - on beş illik Prezidentlik
dövrünün uğur salnaməsi” (2018) kitabları yeni tipli siyasi lider və müstəqil Azərbaycan haqqında böyük
həqiqətlərin real traktatlarıdır. Prezident İlham Əliyevə həsr edilmiş kitablar ölkəmizin müasir simasını və böyük
gələcəyini əks etdirən mühüm azərbaycanşünaslıq faktıdır.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin həyatı və fəaliyyətinə, ulu öndərin böyük
ideallarına və mübarizəsinə həsr olunmuş elmi konfranslarda böyük şəxsiyyətin keçdiyi şərəfli inkişaf yolu,
apardığı məqsədyönlü siyasət, yaratdığı müasir Azərbaycan dövlətinin nailiyyətləri ilə yanaşı, həm də qlobal
siyasətin və cəmiyyətşünaslığın aktual problemləri geniş müzakirə olunmuşdur. Bu mənada Heydər Əliyev
konfransları Azərbaycanın yeni dövr inkişafının siyasi-elmi dərsləri, müstəqil dövlətçilik və azərbaycançılıq
ideyalarının çoxsəsli elmi dialoqudur. Heydər Əliyev konfranslarının materialları Azərbaycan
HeydərƏliyevşünaslığının üzvi tərkib hissəsi olub, bu böyük elmi-nəzəri təlimi yeni müddəalarla zənginləşdirən
qiymətli əsərlərdir. Yeni Azərbaycan Partiyasının 2005-2015-cı illərdə ölkə miqyasında keçirdiyi konfranslar
Heydər Əliyevin silahdaşlarının, Azərbaycan ictimai elmlərinin nümayəndələrinin, milli ziyalılığın, yeni
nəsillərin müstəqil dövlətimiz və ulu öndərimiz qarşısındakı möhtəşəm hesabatlarıdır. Yeni Azərbaycan
Partiyasının Heydər Əliyev konfranslarının 10 cildlik materialları Azərbaycan HeydərƏliyevşünaslığının
çoxcildlik külliyatıdır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutunun 2013-2018-ci illərdə Heydər
Əliyev Fondu və Rusiya Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu ilə birlikdə keçirdiyi
beynəlxalq elmi konfransın 5 cildlik materialları Azərbaycan Heydər Əliyevşünaslığının qiymətli elmi-nəzəri və
fəlsəfi dərsləridir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında, Azərbaycan Dövlət Xarici Dillər Universitetində, Naxçıvan
Dövlət Universitetində və AMEA-nın Naxçıvan bölməsində, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində hər il
təşkil edilən Heydər Əliyev konfransları Azərbaycan Heydər Əliyevşünaslığının yeni nəsillərinin yetişib
formalaşdırılmasına uğurla xidmət edir.
Artıq Azərbaycan Heydər Əliyevşünaslıq elmi özünün təşkilatlanma dövrünü yaşamaqdadır. Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunda 2013-cü ildə fəaliyyətə başlamış " Əliyevşünaslıq” (şöbə müdiri
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f.e.d. Ə. Qasımov), Fəlsəfə İnstitutunda 2017-ci ildə yaradılmış "Heydər Əliyevin siyasi irsi və azərbaycançılıq
fəlsəfəsi” şöbəsi (şöbə müdiri f.ü.f.d. Ş. Mədətli) Azərbaycan Heydər Əliyevşünaslıq elminin əsas mərkəzlərinə
çevrilməkdədir. Tarix İnstitutunun "Əliyevşünaslıq” şöbəsində hazırlanıb nəşr edilmiş ikicildlik, "Heydər Əliyev”
salnaməsi (2013) və ikicildlik "Heydər Əliyev Azərbaycan elminin keşiyində” adlı sənədlər və materiallar toplusu
və Fəlsəfə İnstitutundakı "Heydər Əliyevin siyasi irsi və azərbaycançılıq fəlsəfəsi” şöbəsinin elmi ictimaiyyətə
təqdim etdiyi "Heydər Əliyevin siyasi irsi və azərbaycançılıq” məqalələr toplusu HeydərƏliyevşünaslıq üzrə
ixtisaslaşmış alimlərin və mütəxəssislərin Azərbaycan ictimai elmlərinə sanballı və əhəmiyyətli töhfələridir.
HeydərƏliyevşünaslıq elmi "Heydər Əliyev ensiklopediyası”, "Heydər Əliyevin elmi tərcümeyi-halı”,
"Heydər Əliyev və müstəqil Azərbaycan” kimi elmi nəşrləri hazırlayıb çap etdirməli, ən başlıcası isə, yeni nəsil
HeydərƏliyevşünas tədqiqatçılar yetişdirib hazırlamaq vəzifələrini həyata keçirməlidir. Azərbaycanın müasir
inkişafının yeni tarixi mərhələsi olan İlham Əliyev epoxasının tarixi oçerklərini yazıb hazırlamaq da
HeydərƏliyevşünaslıq elmimizin böyük vəzifələrindəndir.
Hesab edirəm ki, Azərbaycan HeydərƏliyevşünaslığının inkişaf mərhələləri və problemləri mövzusu özü
də geniş və sanballı bir tədqiqatın obyekti olmağa tamamilə layiqdir.
Göründüyü kimi, artıq Azərbaycanda Heydər Əliyevşünaslıq müstəqil bir elmi istiqamət kimi
formalaşmışdır. Azərbaycan Heydər Əliyevşünaslığı ölkəmizdə və dünyada cəmiyyət həyatının ən müxtəlif
inkişaf proseslərini görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin siyasi irsinin və böyük ideallarının işığında tədqiq
edib araşdıran və ümumiləşdirilmiş şəkildə təqdim edən siyasi yönlü elmi məktəbdir.
Azərbaycan.-2019.-7 may.-№99.-S.1,4.
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Xalqa xidmətdə keçən ömür
Mübariz QURBANLI,
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri,
YAP icra katibinin müavini
Öz xalqına milli müstəqillik nemətini daddıra bilən dahilər heç zaman unudulmur. Azərbaycan dövləti və
dövlətçiliyinin təməlini möhkəm sütunlar üzərində quran ümummilli lider Heydər Əliyev kimi.
Dövlətçilik tarixində zamanın gedişini dəyişə bilən, onun yeni tarixini yaradan lider həlledici rol oynayır.
Hər dövlət dünya tarixində tutduğu yerə görə öz tarixi liderlərinə borcludur. Müasir Azərbaycanın tarixində bu
mühüm rolu, şübhəsiz, xalqımızın keçmişini bilən, onun milli-mənəvi irsinin özünəməxsusluğunu qiymətləndirən
ümummilli lider Heydər Əliyev oynayıb, hələ sağlığında əfsanələşən, siyasət olimpini fəth etmiş nadir
şəxsiyyətlərdən olan ulu öndərin anadan olmasından 96, siyasi hakimiyyətə gəlişindən 50 il ötür. Ümummilli lider
fenomeni təkcə bir məkanla, Azərbaycanla məhdudlaşmır. Heydər Əliyev siyasət aləminin patriarxı, tarixin
gedişinə təsir göstərmək qüdrətinə, polad iradəyə malik yenilməz şəxsiyyət kimi səciyyələndirilir.
Azərbaycanın Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan sürətli inkişafının bu gün də yüksək dinamika ilə davam
etməsi, o dövrdən başlayan yüksəliş strategiyasının böyük zaman kəsiyini əhatə edən dövlətçilik konsepsiyasını
yerinə yetirdiyini qətiyyətlə sübut edir. Ümummilli lider Heydər Əliyev həmişə Azərbaycan xalqının mənafeyini
düşünən bir öndər olub, bu istiqamətdə apardığı ardıcıl və məqsədyönlü siyasət onun bütün fəaliyyətinin əsasını
təşkil edib.
Bu gün Azərbaycanda həyata keçirilən böyük tədbirlər məhz Heydər Əliyevin ölməz ideyalarının
həmişəyaşar, əbədi olduğunu bir daha sübut edir. Ulu öndərimizin uzaqgörənliyi, müdrikliyi və fədakarlığı bu
şəxsiyyəti təkcə Azərbaycan xalqının deyil, bütün dünya azərbaycanlılarının liderliyinə yüksəldib, ömür yolu isə
Vətənə xidmətin parlaq nümunəsinə çevrilib. Bütün şüurlu həyatını xalqına və Vətəninə həsr etmiş ümummilli
liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının tarixinə müstəqilliyimizin memarı və qurucusu kimi daxil olub.
Onun yorulmaz, çoxşaxəli və zəngin fəaliyyəti Azərbaycanı sürətli inkişaf yoluna çıxarıb və şübhə yoxdur ki,
yaxın illərdə ölkəmiz dünyanın ən güclü dövlətlərindən birinə çevriləcək. Ümummilli liderimizin fəaliyyəti
Azərbaycanın dünəni, bu günü və gələcəyinə hesablanmış fəaliyyətdir. Ulu öndər keçmişə istinad edərək bu
günümüzü necə qurmağı və gələcəyimiz üçün hansı işlər görülməsinin nümunəsini bizə göstərdi. Bu, hər bir
millətin inkişafında əsas şərtlərdən biridir.
1969-cu ildə Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövrü başlandı. Doğma xalqının böyük
təəssübkeşi olan Heydər Əliyev totalitar rejimin hökmranlıq etdiyi mürəkkəb tarixi şəraitdə Azərbaycanı Sovet
İttifaqının ən qabaqcıl respublikalarından birinə çevirmək üçün həyatın bütün sahələrində geniş islahatlar
proqramı həyata keçirməyə başladı. Onun ölkəyə rəhbərlik etdiyi dövrdə Azərbaycan iqtisadi inkişafına görə
Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqında (SSRİ) ən öndə gedən ölkələrdən birinə çevrildi. Heydər Əliyev
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi həmin illərdə min cür maneələri dəf edərək Sovet hökumətinin Azərbaycanın
hərtərəfli inkişafını təmin edən beş xüsusi qərar qəbul etməsinə nail oldu. Və eyni qətiyyətlə də həmin qərarların
yerinə yetirilməsini təmin etdi. Xalqın qurub-yaratmaq dühası tamamilə və bütünlüklə Azərbaycanın ümumi
yüksəlişi üçün səfərbər olundu. Nəticədə 1970-1985-ci illər Sovet Azərbaycanının tarixinə, bütün varlığı ərzində
ən parlaq quruculuq dövrü kimi daxil oldu. Sənaye və kənd təsərrüfatının bütün sahələrində yüksəliş baş verdi.
Respublika iqtisadiyyatında mühüm struktur dəyişiklikləri həyata keçirildi. Yeni və mütərəqqi sənaye sahələri
yaradıldı. Sənayenin inkişaf səviyyəsinə görə bütün respublikanın proporsional inkişafı üçün mühüm tədbirlər
görüldü. İstehsalla bilavasitə bağlı olan elmi-tədqiqat sahələrinin inkişafına diqqət artırıldı. Elmi-texniki
tərəqqinin nailiyyətlərinin, mütərəqqi texnologiyaların istehsalata tətbiqi sahəsində Azərbaycan SSRİ-də qabaqcıl
mövqelərə çıxdı. İstehsal olunan məhsulların keyfiyyət göstəricisi əvvəlki dövrlərlə müqayisə olunmayacaq
dərəcədə yüksəldi.
Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə gəlişinin iqtisadi, siyasi, sosial, mənəvi,
psixoloji, ideoloji əhəmiyyəti var. 50 il öncə ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ölkəmizi yalnız iqtisadi
cəhətdən irəli aparmadı, eyni zamanda, Azərbaycan xalqının mənəvi aləmində, psixoloji durumunda, milli
şüurunda böyük təkamülün, böyük dəyişikliyin yaranmasına gətirib çıxardı.
Ulu öndər Heydər Əliyev hələ SSRİ dövründə ölkəyə rəhbərlik etdiyi illərdə xalq üçün taleyüklü olan çox
çətin bir missiyanı yerinə yetirdi. İctimai səviyyədə çətinliklə də olsa, mövcudluğunu qoruya bilmiş
azərbaycançılıq məfkurəsini dövlət səviyyəsinə qaldırıb işğalın vurduğu zərbələrin təsiri altında müvazinətini
itirmiş xalqla onun maddi-mənəvi tarixi arasında varislik əlaqələrini dirçəldib möhkəmləndirdi. Təsadüfi deyil ki,
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Azərbaycan cəmiyyətində bir ideologiya ilə paralel, Heydər Əliyev şəxsiyyəti də birlik və həmrəyliyin simvoluna
çevrilib. Çünki məhz bu tarixi şəxsiyyətin bəsirəti sayəsində hələ SSRİ dövründə azərbaycançılığın mədəni,
siyasi-ideoloji və sosial-iqtisadi əsasları yaradılıb.
Məlumdur ki, tarixi şəxsiyyətlər, o cümlədən liderlər xidmətlərinin miqyasına görə fərqli səviyyədə qəbul
olunurlar. Elələri var ki, mənsub olduğu xalqın hüdudlarını aşa bilmir, yalnız öz vətənində hörmətlə yad edilir,
elə simalar da var ki, onlar zaman və məkan anlayışına sığmayaraq öz xalqının təkcə sevimlisinə yox, həm də
idealına çevrilir. Ulu öndər Heydər Əliyevin bütün sahələrdə qurucu istiqamət üzrə təşəbbüskar aktivliyi, strateji
hədəflərə doğru qətiyyətli irəliləyişi, Azərbaycanın perspektivləri üçün yorulmaz fəaliyyəti onu başqaları üçün də
örnək simaya çevirdi.
Azərbaycançı düşüncənin inkişafında və yayılmasında göstərdiyi xidmətlər, ümumiyyətlə, bənzərsiz liderlik
keyfiyyətləri ilə yanaşı, bir siyasi ideoloq və strateq olaraq da Heydər Əliyev Azərbaycan coğrafiyasına yalnız bir
zamana sığmayan milli və milli olduğu qədər də bəşəri şəxsiyyət kimi qəbul edilir. Ulu öndər Azərbaycan SSRin rəhbərliyinə gələrkən çox fərqli - millilikdən get-gedə uzaqlaşan, iqtisadiyyatı tənəzzülə uğrayan və mərkəzdən
tam asılı idarəçilik mexanizmi mövcud idi. Məhz Heydər Əliyevin atdığı uzaqgörən addımlar, gələcək perspektivə
hesablanmış işlər Azərbaycanı fərqli məcraya yönəltdi. Xalq iqtisadi, mədəni və mənəvi tənəzzüldən qurtuldu.
Ulu öndər Heydər Əliyevin həyat amalı, zaman və məkan anlayışına sığmayan siyasi fəaliyyətinin əsas
məqsədi azad və müstəqil dövlət qurmaq idi. Tarixə müasir Azərbaycanın memarı kimi düşən ümummilli lider
Heydər Əliyev hər zaman Azərbaycanı özünə güvənən qüdrətli bir ölkəyə çevirmək istəyirdi. Bu yolda qəti
addımlar atır, əməli işlər görür, iqtisadi inkişaf yolunda olan Azərbaycanın etibarlı, sağlam gələcəyini qururdu.
Xalq onu sevir, parlaq zəkasını qiymətləndirir və öz liderinə, onun yeritdiyi siyasi kursa inanaraq ardınca gedirdi.
Birmənalı şəkildə demək olar ki, Heydər Əliyev bəşəriyyət tarixində mənsub olduğu xalqa və millətə milli dövlət
müstəqilliyini yenidən qazandıra bilən xilaskarlıq fenomenidir. Azərbaycanın milli dövlət müstəqilliyinin yenidən
bərpa olunması missiyasının Heydər Əliyev fenomeninə qismət olması, əslində, heç də təsadüfü deyildi. Çünki
məhz ulu öndər hələ 1940-cı illərdən başlayaraq Sovet Azərbaycanın dövlət təhlükəsizlik orqanlarında çalışmağa
başladığı zamanlarda özünün iti zəkası, güclü məntiqi, tarixi hadisələri düzgün analiz və təhlil etməsi nəticəsində
bilirdi ki, zor gücü ilə, xalqları və millətləri istismar etməklə, repressiya maşınından keçirtməklə qurulmuş sovet
rejiminin çox yaşaması mümkün olmayacaq. Heydər Əliyev məhz Sovet İttifaqının belə gərgin bir dövründən
başlayaraq artıq Azərbaycanda istiqlaliyyət, müstəqillik, azadlıq ideyalarının baş qaldırdığını hiss etmişdi.
Daim doğma xalqının böyük təəssübkeşi olmuş Heydər Əliyev o mürəkkəb tarixi şəraitdə ölkəmizi keçmiş
ittifaqın ən qabaqcıl respublikalarından birinə çevirmək üçün qısa müddətdə bütün sahələrdə geniş islahatlar
proqramı həyata keçirməklə, əslində, gələcək müstəqil və güclü Azərbaycanın əsasını qoyurdu. Onun fədakar və
məqsədyönlü fəaliyyəti nəticəsində cəmiyyətin həyatının bütün sahələrində yüksəliş və tərəqqi yaşanmışdı.
Azərbaycan iqtisadiyyatı ən yüksək inkişaf səviyyəsinə çatmış, artım sürətinə görə SSRİ respublikaları arasında
qabaqcıl mövqeyə çıxmışdı. Ölkəmizin müasir tarixi uğurları və inkişafı bir daha sübut edir ki, bugünkü yeni,
müstəqil Azərbaycanı Heydər Əliyev hələ o zaman qurmağa başlamışdı. Ümumiyyətlə, dövləti idarə etmək bəzən
siyasi şansdır və bu fürsətə təsadüfi adamlar da yiyələnə bilərlər. Bunu müstəqilliyimizin bərpasının ilk illərində
yaşamışıq. Amma dövləti layiqincə idarə etmək bacarığı, fəaliyyətini yalnız millətin və dövlətin maraqları
üzərindən qurmaq, ömrünü xalqının rifahına fəda etmək kimi xüsusiyyətlər yalnız həqiqi liderlərə xasdır. Bu
baxımdan ümummilli lider adını Azərbaycan tarixinə müstəqilliyimizin memarı və qurucusu kimi daxil edib və
yorulmaz, çoxşaxəli, zəngin fəaliyyəti sayəsində ölkəmizi sürətli inkişaf yoluna çıxarıb.
Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövr bütövlükdə xalqın azadlıq, müstəqillik arzularının
gerçəkləşməsinə real hüquqi, siyasi və iqtisadi əsasların yaradılması, bu möhkəm baza üzərində qazanılmış dövlət
müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, xalqın təbii konstitusion hüquqlarına sahib çıxması, milli-mənəvi yüksəlişə
nail olması, fərdin özünü vətəndaş kimi dərk etməsi kimi iftixar doğuran şanlı epoxanı əhatə edir. Ümummilli
liderin Azərbaycan qarşısındakı tarixi xidmətlərinin ən qabarıq siyasi təzahürü isə onun dayanıqlı milli dövlət
qurması, onu möhkəmləndirməsidir.
1993-cü ilin yayında Azərbaycan "olum, ya ölüm” dilemması qarşısında qaldığı bir vaxtda xalqın təkidlə
Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtmasını tələb etməsi heç də təsadüfi deyil. Həmin il iyunun 15-də müdrik
siyasətçinin, təcrübəli dövlət xadiminin hakimiyyətə qayıdışı ilə Azərbaycan tarixinin Heydər Əliyev dövrünə,
özünün yeni, daha əzəmətli mərhələsinə qədəm qoydu. Bu qayıdışla ölkənin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, elmimədəni həyatında, beynəlxalq əlaqələrində dönüş yarandı, elmi əsaslara, beynəlxalq norma və prinsiplərə uyğun
şəkildə müstəqil dövlət quruculuğu prosesi başlandı. Beləliklə, ümummilli lider Heydər Əliyevin birinci
hakimiyyəti ölkənin formalaşdırılmasına hesablanmışdısa, ikinci hakimiyyəti əsl qurtuluş oldu.
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Ulu öndər xalqımıza qazandırdığı milli siyasi müstəqilliyin daha da möhkəmləndirilməsi üçün, ilk növbədə,
Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyinin təmin olunmasının mahiyyətini dərindən dərk edirdi. Heydər Əliyev neft
sektoruna xarici sərmayələrin cəlb edilməsi istiqamətində ciddi addımların atılmasını təmin etdi, 1994-cü ilin 20
sentyabrında "Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasına nail oldu. Xəzər hövzəsində beynəlxalq əməkdaşlığın əsasını
qoymuş bu müqavilənin imzalanması ilə respublikamızın gələcək inkişafının fundamental bünövrəsi qoyuldu.
"Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması ilə Qərb şirkətlərinin Xəzər hövzəsinə külli miqdarda investisiya yatırması
Azərbaycana ən müasir innovasiya və informasiya texnologiyalarını gətirməklə yanaşı, demokratik proseslərin,
hüquqi-siyasi islahatların sürətlənməsinə, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasına, habelə Avropanın nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatları ilə əməkdaşlıq xəttinin güclənməsinə ciddi təkan verdi.
Məhz Heydər Əliyev dühası Azərbaycan xalqını, Azərbaycan dövlətçiliyini, o cümlədən Azərbaycanın
iqtisadiyyatını dağılmaq, məhv olmaq təhlükəsindən xilas etdi. Onun uzaqgörən siyasəti və gərgin fəaliyyəti
sayəsində ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafı istiqamətində mühüm addımlar atıldı. Həyata keçirilən islahatlar
nəticəsində sərbəst bazar münasibətlərinə əsaslanan və sosialyönümlü iqtisadi sistemin formalaşdırılması, ölkədə
mövcud olan təbii iqtisadi, texniki-istehsal və elmi-texniki potensialın təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb olunması, milli
iqtisadiyyatın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası təmin edildi. Ölkə iqtisadiyyatında davamlı və dinamik inkişaf
məntiqinə əsaslanan bu islahatlar mahiyyət etibarı ilə inkişafın yeni - Azərbaycan modelini yaratdı.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıdışı bütün sahələrdə olduğu kimi,
iqtisadi islahatlar və dövlət quruculuğu istiqamətində də yeni mərhələnin başlanğıcını qoydu. Heydər Əliyevin
müəyyən etdiyi iqtisadi model və prinsiplər bir tərəfdən liberal iqtisadiyyata keçidi, digər tərəfdən həmin
mərhələdə vətəndaşların sosial müdafiəsini təmin edirdi. Ümummilli lider Azərbaycanın milli ideologiyasından,
milli baxışlarından danışarkən qeyd etmişdir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının proqramında əks etdirilən
prinsiplər, əslində, Azərbaycan xalqının, dövlətimizin söykəndiyi ana prinsiplərdir. Heydər Əliyev bu prinsipləri
müəyyən edərkən Azərbaycan xalqının keçdiyi tarixi yolu, milli-mənəvi dəyərləri, eyni zamanda perspektivdə
qarşımızda duran vəzifələri nəzərə alıb. Ümummilli lider Azərbaycanın söykəndiyi dəyərlərdən danışarkən
deyirdi: "Yeni Azərbaycan Partiyasının demokratik, hüquqi dövlət qurmaq istiqamətində irəli sürdüyü müddəalar
Azərbaycan xalqının söykəndiyi əsas prinsiplər hesab olunmalıdır”.
Bu prinsiplər 1992-ci ildə YAP-ın təsis konfransında qəbul edilən proqramda öz əksini tapıb. Bu proqramda
Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyinin söykəndiyi başlıca prinsipləri qeyd edib. Onun müəyyən etdiyi
dövlətçilik prinsipləri sırasında sosial ədalət prinsipi önəmli yer tuturdu. Partiyanın məqsədlərindən birini təşkil
edən sosial dövlət yaratmaq ideyası sosial ədalət partiyasının əsas prinsipinə çevrilib. İnsanlar eyni ağıla, zəkaya,
fiziki və mənəvi keyfiyyətlərə malik olmadığı kimi, cəmiyyətdə və həyatda da eyni mövqeyə və imkana malik
deyillər. Sosial müdafiə sistemi düzgün olunmayan dövlətdə hər bir insan özünün fərdi keyfiyyətlərindən asılı
olaraq hamı üçün yaradılan bərabər şəraitdən, qanun və imkanlardan məharətlə istifadə edib maddi və mənəvi
tələbatlarını eyni dərəcədə ödəyə bilmir. Lakin sosialyönümlü iqtisadiyyata malik olan ölkələrdə dövlət vergi və
məqsədli sosial yardım mexanizmlərindən istifadə edərək cəmiyyətin ən imkanlı təbəqələrinin imkansızlara
yardımını və onların yaşayışı üçün minimum həyat şəraitinin təmin olunmasını təşkil edir. Belə cəmiyyətlərdə
sosial sabitliyə nail olmaq, humanizm və ədalət prinsiplərini qorumaq dövlətin siyasətinin əsas
istiqamətlərindəndir.
Müdrik dövlət xadimi olan ulu öndər Heydər Əliyev ölkəmizin gələcək inkişaf kursunu böyük uzaqgörənliklə
ifadə edərkən deyirdi: "Bir Prezident kimi mən Azərbaycanın iqtisadiyyatında dövlət siyasətini artıq müəyyən
etmişəm. Bu, islahatlar yoludur, islahatlar vasitəsilə istehsalın artırılması, inkişaf etdirilməsi, mülkiyyətin
özəlləşdirilməsi, özəl bölmənin inkişafına geniş yer verilməsi, bazar iqtisadiyyatı, insanlara sərbəstlik verilməsi,
sahibkarlığa, təşəbbüskarlığa şərait yaradılmasıdır. Bu, dövlət siyasətimizin əsas prinsipləridir”.
Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən və ümummilli lider Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra
milli-dini dəyərlərimizin qorunmasında, İslam dininə ehtiram göstərilməsində, xalqımızın dini əqidəsinin daha da
möhkəmləndirilməsində öz əməli fəaliyyəti ilə böyük rol oynamışdır. Ulu öndərin digər məsələlərdə olduğu kimi,
milli-mənəvi dəyərlərimiz və dövlət-din münasibətləri ilə bağlı fikirləri bu gün də dövlətin sosial-mədəni
həyatındakı siyasətinin istiqamətini müəyyən edir.
Azərbaycan tarixən dini dözümlülük ənənələri ilə fərqlənsə də, tam qətiyyətlə deyə bilərik ki, beynəlxalq
standartlara cavab verən tolerantlıq ölkəmizdə məhz Heydər Əliyevin xidmətləri sayəsində formalaşıb. Bu gün
müasir Azərbaycanda dövlət-din münasibətləri modeli çərçivəsində bütün dini konfessiyalar qanun qarşısında
bərabərdir və eyni statusa malikdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin dövlət-din münasibətləri ilə bağlı apardığı siyasət Azərbaycanın adətənənələrinə və xalqın zəngin keçmişinə əsaslanıb, tarixin sınağından keçən milli-mənəvi dəyərlərimizin müasir
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dövrdə daha da effektivliyinə diqqəti yönəldib. Cəmiyyətdə bərqərar olan tolerantlıq və humanizm mühiti də məhz
Heydər Əliyevin müdrik siyasətinin nəticəsidir. Heydər Əliyevin milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol
oynayan və xalqımızın mənəviyyatını zənginləşdirən İslam dininə münasibəti də özünəməxsus idi. O, İslamın
insanpərvər və mütərəqqi din olduğunu vurğulayaraq deyirdi: "Bizim dinimiz mütərəqqi dindir. Əsrlər boyu İslam
dini özünün mütərəqqi olduğunu və eyni zamanda, İslam dininə itaət edən adamların hamısına özünün nə qədər
tərəqqipərvər və nə qədər dünyəvi əhəmiyyətli olduğunu sübut edir, müsəlmanlara daim xoşbəxtlik bəxş edir”.
Milli-mənəvi dəyərlər xalqımızın özünəməxsus xüsusiyyətidir. Azərbaycan xalqının söykəndiyi bu dəyərlər
ulu öndər Heydər Əliyevin yaratdığı dövlətçilik prinsiplərinin əsasında durur. Ümummilli liderin yaratdığı
dövlətçilik prinsiplərinin aparıcı xətti azərbaycançılıq ideologiyasıdır. Eyni zamanda, multikultural
münasibətlərin davamlılığı, onun bugünkü inkişafı bilavasitə dövlət dəstəyindən qaynaqlanır. Əsası dahi şəxsiyyət
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş, bütün sahələrdə inkişaf tempinə görə ölkəmizi dünyanın lider dövlətinə
çevirən, ən başlıcası dövlət maraqları, xalqın mənafeləri, həmçinin bəşəri dəyərləri əsas götürən praqmatik siyasi
kursun hazırda möhtərəm Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsi respublikamızda
multikultural mühitin möhkəmlənməsi, o cümlədən tolerantlıq ənənələrinin güclənməsinə də öz həlledici
töhfələrini verməkdədir.
Azərbaycanın müstəqillik yolunda kövrək addımlarla irəlilədiyi ilk illərdə Heydər Əliyevin ölkənin vahidliyi
və bütövlüyünü təmin etməyin ən uğurlu modeli kimi azərbaycançılığı dövlət siyasəti halına gətirməsi, həmçinin
XXI əsrin astanasında beynəlxalq miqyasda iqtisadi-siyasi sferada dayanıqlılığı və etibarlı tərəfdaş imici ilə qəbul
edilən ölkəmizdə multikulturalizmin dövlət siyasətinin mühüm istiqamətlərindən birinə çevrilməsi Azərbaycan
dövlətçilik tarixində imza atılan, dönüş xarakterli uğurlardan sayılır. Çünki azərbaycançılığın inkişafı
multikultural mühitdən kənarda reallaşa bilməzdi. Bir-birini ahəngdar şəkildə tamamlayan bu iki baxışlar sistemi
dövlət maraqları ilə yanaşı, milli-mənəvi dəyərlər, mədəni və etnokonfessional müstəvidə müxtəlifliklər arasında
harmonik uzlaşmanı təmin etməsi ilə səciyyələnir.
Ulu öndərin digər sahələrdə olduğu kimi, dövlət-din münasibətləri, beynəlxalq əlaqələrin dinamik inkişafı
sahəsində bünövrəsini qoyduğu siyasət layiqli varisi Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.
Ölkədə müstəqillik illərində milli-mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanılması, o cümlədən yeni dini məbədlərin
inşası, mövcud olanların əsaslı təmiri və yenidən bərpası istiqamətində çoxsaylı işlər görülüb. Əgər sovetlər birliyi
dağılan dövrdə Azərbaycanda cəmi 17 məscid fəaliyyət göstərirdisə, bu gün onların sayı 2000-dən çoxdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamlarına və tapşırığına uyğun olaraq Bibiheybət məscidziyarətgah kompleksində, Təzəpir məscidində, İçərişəhər Cümə və Həzrət Məhəmməd məscidlərində, Əjdər bəy,
Şamaxı və Sumqayıt Cümə məscidlərində əsaslı təmir, bərpa və yenidənqurma işləri aparılıb. Gəncə şəhər
İmamzadə ziyarətgahı yenidən bərpa edilərək xalqın istifadəsinə verilib. Dövlət başçısının tapşırığı ilə Binəqədi
rayonunda inşa edilən və ölkənin ən böyük məscidi olan Heydər məscidinin 26 dekabr 2014-cü ildə açılışı olub.
Dövlət başçısının qədim və tarixi əhəmiyyəti olan dini ocaqların bərpasına diqqətlə yanaşmasının nəticəsində
ölkəmizin ən qədim dini ocaqlarından olan Dəmirçi məscidi də "İslam həmrəyliyi ili”ndə cənab Prezidentin
göstərişi ilə bərpa edilərək istifadəyə verilib.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin "İşğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndinin
bərpası ilə bağlı tədbirlər haqqında” 2017-ci il 24 yanvar tarixli sərəncamı ilə Böyük Qayıdış prosesinə start
verildi. Qısa müddətdə Cocuq Mərcanlı kəndi Böyük Qayıdışın başlanğıcı kimi bütün dünyaya səs saldı. Erməni
işğalçılarına qarşı cəbhənin ön səngəri olan Cocuq Mərcanlı kəndinin bərpası ilə bağlı dövlət səviyyəsində həyata
keçirilən tədbirlər çərçivəsində Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, kənddə Şuşa məscidinin bənzəri olan
məscidin inşası da ictimai, siyasi, mənəvi və ideoloji baxımdan böyük əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan və Şərq
memarlığının nadir incilərindən sayılan tarixi Şuşa məscidinin bənzəri olan bu dini ibadətgahda dindarlar üçün
hər cür şərait yaradılıb. Bütün bunlar göstərir ki, Prezident İlham Əliyev ölkədə milli-mənəvi dəyərlərin qorunub
saxlanmasında müstəsna xidmətlər göstərir. Dövlət başçısı İslam dininin xalqımızın həyatındakı rolunu, onun
milli kimliyimizin formalaşmasındakı əhəmiyyətini nəzərə alaraq ölkədəki dini ibadətgahların qorunmasında,
onların gələcək nəsillərə çatdırılmasında fədakarlıq nümayiş etdirir.
Xalqımızın zəngin milli-mənəvi dəyərlərinə, onun tərkib hissəsi olan dözümlülük və birgəyaşayış ənənəsinə
böyük həssaslıqla yanaşan Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti, UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın ölkədə ibadət evlərinin
bərpası və yeni məscidlərin tikilməsi istiqamətində gördüyü işlər də əvəzsizdir. Fond "Tolerantlığın ünvanı Azərbaycan” layihəsi çərçivəsində təkcə ölkədə yeni məscidlər inşa etməyib, həm də bu torpaqlarda yüzilliklər
boyu xalqımızla dinc yanaşı yaşamış dinlərin nümayəndələrinin öz mədəni müxtəlifliyini qoruyub saxlamaq, dini
etiqadlarını sərbəst yerinə yetirmək üçün ibadət evlərinin bərpası və inşası işində fəallıq nümayiş etdirib.
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Ölkəmizdə dini etiqad azadlığı, əsrlərdən bəri xalq arasında mövcud olan dini dözümlülük və
multikulturalizm ənənəsi dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrilib. Bu gün müstəqil
Azərbaycan məhz ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi yolu uğurla davam etdirən Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə inamla irəliləyir, özünün sabit və davamlı inkişafı ilə bölgədə liderliyini möhkəmləndirir,
dünyada nüfuzunu durmadan artırır.
Fəxrlə deyə bilərik ki, bu gün Prezident İlham Əliyevin məqsədyönlü fəaliyyəti sayəsində ölkəmiz
tolerantlıq, multikulturalizm və dini maarifləndirmə ilə bağlı regional və beynəlxalq konfransların, yüksək
səviyyəli forumların keçirildiyi əsas məkana çevrilib. Azərbaycanda dövlət-din münasibətlərinin tənzimlənməsi
sahəsində həyata keçirilən siyasət dünya ictimaiyyəti tərəfindən diqqətlə izlənilir və yüksək qiymətləndirilir.
Daim xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinin mütərəqqiliyini vurğulayan dövlət başçısı İlham Əliyev gələcək
inkişafımızı zəngin tarixi keçmişə söykənən adət-ənənələrimizlə müasir ideyaların sintezində görməklə,
ölkəmizdə milli-dini dəyərlərin qorunub saxlanılması istiqamətində ardıcıl işlər həyata keçirir.
Azərbaycan.-2019.-8 may.-№100.-S.1,7.
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Dilimizin dahisi, sözümüzün öndəri
Nizami Cəfərov
Dahilər üçün dil məhdudiyyəti olmur, onlar hər cür ünsiyyət hüdudlarını aşaraq öz ideallarına doğru elə bir
miqyasla gedirlər ki, qarşılarında heç bir maneə dayana bilmir. Və dahilərin bir dahiliyi də ondadır ki, onlar
təbiətən poliqlotdurlar… Ana dilinin poliqlotu… Çünki mənsub olduqları xalqa elə bir mənəvi enerji bəxş edirlər
ki, dünya həmin xalqın dili ilə maraqlanır, onu öyrənməyə çalışır, dahinin dili yüz illər keçsə də mənsub olduğu
xalqın dilinə həmişə hörmət, ehtiram gətirir.
Azərbaycan dilinin həm ümumxalq dili, həm də xüsusilə dövlət dili kimi inkişafında Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyevin xidmətləri, sözün böyük mənasında, tarixi xidmətlərdir ki, bu mövzuda artıq
onlarla ciddi elmi əsərlər yazılmış, kifayət qədər mükəmməl ümumiləşdirmələr aparılmışdır. Mütəxəssislərin,
demək olar ki, hamısı belə bir möhkəm qənaətdədirlər ki, Heydər Əliyevin milli dil quruculuğu siyasəti onun milli
dövlət (və millət!) quruculuğu siyasətinin üzvi tərkib hissəsi olub, bütöv bir sistem təşkil edir. Və doğrudan da,
ümummilli liderin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi ilk illərdən son illərə qədər Azərbaycanda apardığı dil siyasətində
hər hansı bir tərəddüdə, yaxud təsadüfə nə nəzəri, nə də təcrübi olaraq rast gəlinmir ki, bu da yalnız dahilərə
məxsus bir keyfiyyətdir.
Fikrimizcə, Heydər Əliyevin bir dövlət (və millət) rəhbəri kimi Azərbaycanda aparmış olduğu dil siyasəti
elmi-nəzəri (və ideoloji) baxımdan yalnız Azərbaycan miqyasında əhəmiyyətli olması ilə məhdudlaşmır, eyni
zamanda, dünya miqyasına çıxmaqla ümumiyyətlə dil quruculuğunun həmişə aktual olan problemlərinin həlli
üçün əsaslı (və mötəbər) prinsiplər təqdim edir. Bu prinsiplər həm də (və daha çox!) ona görə əhəmiyyətlidir ki,
Azərbaycanın, yəni müstəqillik uğrunda yüz illər boyu mübarizə aparan və qalib gələn bir xalqın (və dövlətin)
nümunəsində və ya təcrübəsində uğurla həyata keçirilmişdir.
***
Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə gəldiyi XX əsrin 60-cı illərinin sonu - 70-ci illərinin
əvvəllərinə qədər də kifayət qədər gərgin, enerjili və bir sıra mərhələlərdə məhsuldar milli dil quruculuğu
prosesləri getmişdi.
Həmin proseslər əsasən aşağıdakılardan ibarət idi:
1. İlk orta əsrlərdən etibarən türk dillərinin diferensiasiyası nəticəsində formalaşan Azərbaycan türkcəsi
həm orta əsrlərdə, həm də xüsusilə yeni dövrdə özünün bədii, elmi, publisistik və s. təzahürlərində inkişaf edərək
XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərinə kifayət qədər yüksək mədəni səviyyəsi olan bir millətin ünsiyyət vasitəsi
kimi gəlib çıxmışdır.
2. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycan türkcəsi rəsmi olaraq dövlət dili elan olunmuş,
ancaq Cümhuriyyət tez süqut etdiyindən bu sahədə zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi, yəni dil-dövlət-cəmiyyət
münasibətlərinin möhkəmləndirilməsinin lazımi səviyyədə təmin edilməsi mümkün olmamışdır.
3. Sovet dövründə Azərbaycan türkcəsi (1930-cu illərdən etibarən rəsmi olaraq Azərbaycan dili) müxtəlif
siyasi-ideoloji problemlərə baxmayaraq sürətlə inkişaf etmiş, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində özünün təbiitarixi hüquqlarına yiyələnmiş, xüsusilə milli ədəbiyyatın əsasında dayanmış, demokratikləşmiş, milliləşmiş,
kütləvi normativlik qazanmışdır. Ancaq tədricən dövlət idarəçilik sistemindən (və ünsiyyətindən) sıxışdırılmağa,
siyasi nüfuzunu itirməyə başlamış, hətta Azərbaycan SSR-in Konstitusiyasından Azərbaycan dilinin respublikada
dövlət dili olması barədəki xüsusi maddə də çıxarılmışdır.
4. Sovetlər Birliyində Stalin rejiminin süqut etdiyi (və kəskin tənqidə məruz qaldığı) 1950-ci illərin
ortalarından sonra Azərbaycan ziyalıları, xüsusilə akademik, xalq yazıçısı və dövlət xadimi Mirzə İbrahimov
Azərbaycan dilinin dövlət idarələrindəki pozulmuş hüquqlarını bərpa etmək təşəbbüsü göstərsələr də, həmin
təşəbbüs tamamilə uğursuz oldu. Və hətta respublika rəhbərliyi Mirzə İbrahimovun şəxsində millətçilikdə
günahlandırıldı, siyasi- ideoloji konyukturun güclü təzyiqi altında iş milli (və prinsip etibarilə haqlı!) qüvvələrin
"üzrxahlığ”ına qədər gedib çatdı.
5. Mühüm məsələlərdən biri də Azərbaycanın (və Azərbaycan xalqının) XIX əsrin əvvəllərindən etibarən
ikiyə parçalanması, Şimalın Rusiyanın (SSRİ-nin), Cənubun İranın tabeliyində olması, Şimalda rus, Cənubda isə
fars dilinin hökm etməsi idi ki, millətin təbii bütövlüyünü zədələyir, milli ruhu təhdid edirdi.
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Azərbaycan dili keçən əsrin 60-cı illərinin sonu - 70-ci illərinin əvvəllərinə belə bir keyfiyyətdə, demək
olar ki, paradoksal bir vəziyyətdə gəlib çıxmışdı. Əsas paradoks ondan ibarət idi ki, dilin inkişaf potensialı kifayət
qədər güclü olsa da, siyasi nüfuzu, yəni dövlət dili olaraq mövqeyi məhdudlaşdırılmış, hətta hər hansı dilin inkişafı
üçün mühüm hadisələrdən biri olan etnik-mədəni kontekstindən, yəni digər qohum türk dilləri ilə kontaktlardan
məhrum edilmişdi. Şimalda rus, Cənubda fars dilini çıxmaq şərtilə ümumən geniş yayılmış (nüfuzlu və ya
beynəlxalq!) dünya dilləri ilə əlaqələrdən isə söhbət belə gedə bilməzdi.
Dövlət təhlükəsizlik orqanında gənclik illərindən etibarən çalışan, xüsusi istedadına, intellektinə,
işgüzarlığına görə sürətlə yüksək mövqelər qazanan Heydər Əliyev Moskvanın dövlət idarəçiliyi, eləcə də "milli
ucqarlar”dakı (N.Nərimanov) idarəçilik siyasətinin nəinki mahiyyətinə, hətta "mətbəx”inə də dərindən bələd
olduğundan respublikada müxtəlif sahələrdə, o cümlədən də milli dil məsələsində problemi necə həll etməyin
optimal (və uğurlu!) yollarını da aydın təsəvvür edirdi. Yeni liderin hakimiyyətə gəldiyi ilk illərdəki fəaliyyətini
təhlil etməyə çalışsaq görərik ki, o, mövcud problemlərin həllinə a) təmkinlə, b) bütün məqamlarını,
konyukturunu, gözlənilən nəticələrini hesablayıb nəzərə almaqla, c) həm ziyalıları, həm də geniş xalq kütlələrini
səfərbər etməklə başlayır. Yəni elə hərəkət edir ki, potensial rəqiblər tamamilə, yaxud qismən tərk-silah olsunlar.
Və hər cür impulsivliyə qarşı olan yeni lider mənsub olduğu xalqın mütəşəkkilliyini təmin etməklə onun ruhunu
yüksəldir ki, öz tarixi hüquqlarını müdafiə eləməyə həmişə hazır olsun.
Heydər Əliyevin bir dövlət başçısı olaraq uğurlu dil siyasəti yürütməsinin səbəblərindən biri milli dil
quruculuğu təcrübəsinin (ənənənin!) mövcudluğu, ikincisi, həmin təcrübəni dərindən öyrənməsi (ənənəni davam
etdirməsi) idisə, üçüncüsü, ona sözün geniş (və böyük) mənasında, yaradıcı münasibəti idi.
Yaradıcı münasibət dedikdə biz əsasən aşağıdakıları başa düşürük:
1) Heydər Əliyev Azərbaycan SSR-ə rəhbərlik etmiş sələflərindən fərqli olaraq bilirdi ki, Leninin artıq
mənasız, heç bir real gücü olmayan "millətlərin öz müqəddəratanı təyin etmək hüququ” barədəki xülyalarına
(zahirən nə qədər "dəb”də görünsə də!) istinad edib respublikada dil, ümumən millət məsələsində inqilabi
reformalara cəhd göstərmək tamamilə uğursuzluğa məhkumdur. Ona görə də millətin (və onun dilinin) siyasi
mövqeyini möhkəmləndirmək üçün Sovetlər Birliyindəki mövcud şəraitə (konyukturlara!) uyğun yollar axtarmaq
lazım gəlir.
2) Heydər Əliyevə iqtisadi baxımdan geridə qalmış, sosial təminatı xeyli aşağı olan, xalqla rəhbərlik
arasındakı münasibətlərin o qədər də səmimi olmadığı, milli yuxarıların çox hallarda intriqa bataqlığına
sürükləndiyi və Azərbaycan xalqına yuxarıdan aşağı baxan millətlərin nümayəndələrinin müxtəlif səviyyələrdə
idarəçilik mövqelərini işğal etdiyi bir respublika miras qalmışdı ki, bu da milli məsələyə kifayət qədər
fundamental problemlərdən (və əgər belə demək mümkünsə, aşağılardan!) başlamağı tələb edirdi.
3) Heydər Əliyev respublika rəhbərliyindəki sələflərindən daha yaxşı bilirdi ki, milli məsələləri, o cümlədən
də dil məsələsini o zaman uğurla həll etmək mümkündür ki, xalqın yatmış enerjisi, kifayət qədər zəngin potensialı
hərəkətə gəlsin. Əks halda yuxarıdan təqdim olunmuş ən uğurlu təklif, yaxud irəli sürülmüş ən dəyərli təşəbbüs
belə aşağılara - geniş xalq kütləsinə çatmadan elə yuxarılardaca provokasiya hədəfinə tuş gəlib uğursuzluqla
nəticələnəcəkdir ki, bunun da acı təcrübəsi respublikada hələ unudulmamışdı.
***
Heydər Əliyevin Azərbaycan dilinə (ana dilinə!) münasibətinin etnoqrafik əsaslarını doğulub boya-başa
çatdığı Naxçıvanın zəngin dil-ünsiyyət mühiti yaratmışdı. O mühit ki, həm kökləri çox-çox qədim dövrlərə gedib
çıxan folklorun, həm də müasir dünyagörüşlü ziyalıların vətənidir. Belə bir mühitdə formalaşmış hərtərəfli xüsusi
istedada malik şəxsiyyət sürətlə yüksək mövqelər qazandıqca öz milli-mənəvi kimliyini də yüksəltmiş, mənsub
olduğu xalqın timsalına (rəmzinə!) çevrilmişdi.
Heydər Əliyev sonrakı illərdə, xüsusilə milli azadlıq əldə edilib müstəqil dövlət qurulandan sonra dəfələrlə
xatırlayacaqdı ki, onun bir azərbaycanlı kimi mənsub olduğu millətlə fəxr etməsi hisləri məhz yeniyetməlik
dövründən başlamış, sovet dövlətinin idarəçiliyində yüksək mövqelər tutduqca həmin hislər nəinki zəifləməmiş,
hətta daha da güclənmiş, açıq və ya gizli təzyiqlərlə rastlaşdıqca siyasi-ideoloji məzmun kəsb edərək milli qürur
mənbəyinə çevrilmişdir. Sələflərində olmayan bir mühüm xüsusiyyət Heydər Əliyev üçün xarakterik idi ki, bu da
milliliklə ümumbəşəriliyin (modern dünyagörüşünün!) bir şəxsiyyətdə mükəmməl şəkildə birləşməsindən ibarət
idi. Ona görə də həm tələsmədən, həm də gecikmədən, demək olar ki, bütün maneələri aradan qaldıraraq, bütün
mövcud konyukturları neytrallaşdıraraq millətin mütəşəkkilliyinə nail oldu, Azərbaycan dilinin respublikada
dövlət dili olaraq nüfuzunun o dövrkü şərtlər daxilində maksimum yüksəlməsi üçün bütün tədbirlərin görülməsini
təmin etdi.
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Heydər Əliyevin sovet dövründə Azərbaycana rəhbərlik edərkən yürütdüyü milli dil siyasəti kifayət qədər
müstəqilliyi ilə seçilən bir milli kommunistin yürütdüyü siyasətdir ki, onun əsas məzmununu aşağıdakı
təşəbbüslər müəyyən etmişdir:
1) Xalq gördü ki, respublikanın yeni rəhbəri kənd zəhmətkeşləri ilə görüşlərdən başlamış ta Azərbaycan
Dövlət Universitetinin yarım əsrlik yubiley məclisinə və ya Azərbaycan yazıçılarının qurultaylarına qədər xalqın
öz dilində - Azərbaycan dilində danışır. Və bunu elə edir ki, sanki belə də olmalı imiş.
2) Azərbaycan ədəbiyyatının, ümumən mədəniyyətinin klassiklərinin ümumxalq səviyyəsində keçirilən
yubileyləri həm də ana dilinin geniş miqyasda təbliği demək idi. Xalq özünün Nizami, Nəsimi, Füzuli, Xətai,
Vaqif, Zakir, M.F.Axundzadə, Aşıq Ələsgər, Mirzə Cəlil, Sabir, H.Cavid, S.Vurğun kimi dahilərinin dövlət (və
dövlət başçısı) miqyasında nə qədər yüksək qiymətləndirildiklərini gördükcə özü də yüksəlirdi. Və hər biri öz
dövründə ana dilinə ölməz abidə qoymuş bu mütəfəkkirləri yalnız ziyalılar səviyyəsində yox, həm də geniş xalq
kütlələri səviyyəsində yenidən dərk etmək bütün hallarda milli intibaha, tarixi köklərin dərinliklərinə getməyə və
bu günün hansı təkamül mərhələlərinin nəticəsi olduğunu anlamağa məcbur edirdi ki, burada dil məsələsi ən
mühüm məsələ idi.
3) Azərbaycan Respublikasının rəhbəri müasir Azərbaycan yazıçısının (onların mütləq əksəriyyəti ana
dilində yazırdı) nüfuzunu o zamana qədər görünməmiş bir səviyyəyə qaldırdı, onu (Azərbaycan yazıçısını) sovet
ideologiyasının (rejiminin!) inzibati təzyiqlərindən cəsarətlə qorudu, milli demokratik dünyagörüşünün yayılması
üçün geniş meydan açdı... Və Azərbaycan yazıçılarının əsərlərinin həm respublikada ana dilində, həm də bütün
Sovetlər Birliyi miqyasında rus, eləcə də digər dillərdə nəşrinə hərtərəfli şərait yaratdı. Yalnız bir faktı qeyd etmək
kifayətdir ki, əgər keçən əsrin 70-ci illərində Azərbaycana Heydər Əliyev kimi böyük bir millət xadimi, geniş
dünyagörüşlü lider başçılıq etməsəydi, İsa Hüseynov, Bəxtiyar Vahabzadə, İsmayıl Şıxlı, Hüseyn Arif, Nəbi
Xəzri, Nəriman Həsənzadə, Fikrət Qoca, Anar, Elçin kimi onlarca böyük sənətkarlar bu qədər inamla yazıb
yarada, bu qədər böyük şöhrət qazana (və ana dilinə bu qədər böyük şöhrət gətirə!) bilməzdilər. Onu da əlavə
edək ki, həmin 70-ci, eləcə də 80-ci illərdə Azərbaycan yazıçılarının çap olunduqları "Azərbaycan”, "Ulduz”
jurnalları, "Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti heç bir digər milli respublikada müşahidə edilməyən yüksək tirajlarla
çıxaraq Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafına, xalq kütlələri arasında yayılmasına böyük töhfələr verirdi.
Azərbaycan yazıçılarının qurultaylarında, toplantılarında iştirak edən respublika rəhbəri yazıçılarla xalq
arasındakı ünsiyyətin genişlənməsinə, yazıçının xalqla birlikdə olmasına da xüsusi önəm verirdi.
4) Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra dil, ədəbiyyat və tarix sahəsindəki xüsusilə 1930-cu illərdən
etibarən məlum ideoloji çərçivəyə salınmış elmi araşdırmalar həm xronoloji, həm də intellektual-metodoloji
baxımdan dərinləşməyə başladı. Ən mühüm məsələlərdən biri o oldu ki, antitürkçü əhvali-ruhiyyə aradan qalxdı;
bu isə milli humanitar təfəkkürün inkişafı, milli özünüdərkin meydanının genişlənməsi üçün elmi mühitdə uzun
illər gözlənilən şəraiti yaratmış oldu.
1974-cü ildə ali məktəblər üçün "Müasir Azərbaycan dili” dərsliyinə Azərbaycan SSR-in Dövlət
mükafatının verilməsi isə o demək idi ki, dövlət həm Azərbaycan dilini, həm Azərbaycan dilçiliyini, həm də
azərbaycandilli təhsili yüksək səviyyədə himayə edir.
5) Və nəhayət, çox mühüm təşəbbüslərdən biri o oldu ki, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin növbədənkənar
VII sessiyasında (1978) respublikanın yeni Konstitusiyası qəbul olundu ki, onun 73-cü maddəsində Azərbaycan
dilinin respublikada dövlət dili olması təsbit edildi.
Ümummilli lider bu tarixi hadisə ilə bağlı sonralar xatırlayırdı ki, "o vaxt mən Sovetlər İttifaqının rəhbərliyi
ilə, Kommunist Partiyasının rəhbərliyi ilə çox gərgin danışıqlar apardım. Sübut etməyə çalışdım ki, biz dövlət
dilinin Azərbaycan dili olduğunu öz Konstitusiyamıza yazmalıyıq və yazacağıq”.
Əlbəttə, heç də asan olmayan bir tarixi şəraitdə irəli sürülmüş bu cəsarətli (və milli) siyasi mövqe Heydər
Əliyevin özünə (və xüsusilə rəhbərlik etdiyi xalqa!) böyük inamının nəticəsi idi ki, bütün maneələrə baxmayaraq
özünü doğrultdu, həyata keçdi.
Niyə? Çünki Heydər Əliyev yalnız böyük millət xadimi deyildi, həm də dahi siyasətçi idi. Özündən əvvəlki
populist, düşünülməmiş təşəbbüslərin nə ilə nəticələndiyini, problemi həll etmək əvəzinə yeni problemlər
yaratdığını görmüşdü. Məsələni üzdən yox, kökündən (əsaslı şəkildə) həll etməyin nəticəsi idi ki, tarixi təşəbbüsün
müəllifi, hər işdə olduğu kimi, bu mühüm milli işdə də özünə (və xalqına) qələbə qazandırdı.
Heydər Əliyev Moskvaya - Sovetlər Birliyinin rəhbərlərindən biri vəzifəsinə təyin olunduqdan sonra da
Azərbaycanda gedən quruculuq, o cümlədən milli dil quruculuğu proseslərinə yaxından nəzarət etmişdir. Lakin
Sovetlər Birliyi rəhbərliyində gedən dəyişikliklər, xüsusilə M.S.Qorbaçovun hakimiyyətə gətirilməsi və onun
avantürist dünyagörüşlü idarəçilik üsulu Azərbaycan xalqının liderinin ictimai-siyasi fəaliyyətinin
məhdudlaşdırılması, sonra isə ümumiyyətlə işdən uzaqlaşdırılıb haqsız təqiblərə məruz qalması ilə nəticələndi.
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Moskvada Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı üçün kim olduğunu, onun müasir tarixində hansı yeri
tutduğunu yaxşı bildiklərinə görə cidd-cəhdlə çalışırdılar ki, artıq öz azadlığını, müstəqilliyini tələb etməkdə olan
xalqı başsız qoysunlar. Odur ki, ümummilli lideri mənsub olduğu xalqdan tamamilə təcrid etmək üçün hər cür
provokasiyalara əl atırdılar. Hətta iş o yerə çatdı ki, Moskva (M.S.Qorbaçov) Azərbaycana Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiya ilə təsbit olunmuş dövlət dilini əməlli-başlı bilməyən, öz qüsurlu (hər kəlməsi gülüş
doğuran) nitqi ilə xalqın ana dilini təhqir edən bir "rəhbər” göndərməkdən belə çəkinmədi.
Millətin ikrahla dolu münasibətini hiss etmək qabiliyyəti belə olmayan bu "rəhbər” isə Azərbaycan xalqına
mütəşəkkilliyin, özünəməxsusluğun və müstəqilliyin nə demək olduğunu anlatmış ümummilli lider haqqında
"kompromat”lar toplamağa, onun tarixi nüfuzunu zədələməyə uğursuz cəhdlər etməyə başladı ki, bunların da nə
ilə nəticələndiyi heç vaxt xalqın yadından çıxmayacaq.
Heydər Əliyevin böyük (danılmaz!) təcrübəsi göstərdi ki, həqiqi milli lider, dövlət xadimi bu və ya digər
dərəcədə çətin ictimai-siyasi vəziyyətlərdə də mənsub olduğu xalqın milli məzmunlu problemlərini ya sona qədər
həll etməyə, ya da bunun üçün münbit şərait yaratmağa tamamilə qadirdir. Konkret olaraq milli dil məsələsinə
gəldikdə isə tam aydınlığı ilə görürük ki, Heydər Əliyev sovet dövründə ana dilinin nufuzunu nə qədər mümkün
idisə yüksəltdi; o məsələləri ki həll etmək mümkün deyildi (məsələn, Azərbaycanın Şimalı ilə Cənubu arasında
milli dil kontaktlarını təmin etmək), onların gələcəkdə həlli üçün elə zəruri (və perspektivli) tədbirlər gördü ki,
az-çox münbit ictimai-siyasi şərait yaranan kimi "Heydər Əliyev formulu” uğurla özünü təsdiq etməyə başladı.
***
Xalqın (və tarixin!) tələbi ilə Azərbaycana (Vətənə!) gələn, müxtəlif xarakterli hərc-mərcliklərin,
iğtişaşların, dağıntıların qarşısını alaraq ölkəni müstəqil inkişaf yoluna çıxaran ümummilli liderin 1993-cü ildən
2003-cü ilə qədər milli dil quruculuğu sahəsində gördüyü işlər həm miqyası, həm də məzmunu etibarilə
müqayisəsizdir. Hər şeydən əvvəl ona görə ki, ölkə parçalanmaq üzrə idi. Və belə bir şəraitdə dövlətin, eləcə də
onun dilinin varlığı ciddi təhlükə altında qalmışdı.
Heydər Əliyev Azərbaycanda - Naxçıvanda siyasi fəaliyyətə başlayanda milli dillə bağlı ən aktual məsələ
onun necə adlandırılması idi ki, həmin məsələyə münasibətdə fikir-mövqe ziddiyyətləri, doğrudan da, bəzən
əsaslı, bəzən də əsassız olaraq, son dərəcədə gərginləşir, hətta ölkənin milli-siyasi bütövlüyü üçün təhlükə
yaradacaq bir həddə çatırdı.
Naxçıvan MR Ali Məclisinə rəhbərlik etdiyi illərdə Heydər Əliyev dövlət dilinin "türk dili”
adlandırılmasını təklif edənlərə məsələnin tarixi mahiyyətini dərindən izah etdikdən sonra belə bir təmkinli (və
müdrik) məsləhət verir:
"...Mən də hesab edirəm ki, biz türkük... Ancaq indi gətirib biz tələm-tələsik bu Konstitusiyaya (Naxçıvan
MR-nın Konstitusiyası nəzərdə tutulur) dəyişiklikdə yazaq ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət dili türk
dilidir, bu, mənə elə gəlir ki, tələsiklik olar. Gəlin bunu bir də etiraf edək ki, milli dirçəliş, milli ənənələrin bərpa
olunması, milli inkişaf sahəsində bu günlərdə çox mühüm qərarlar qəbul etmişik. Gəlin bir az səbr edək ki, bizim
bu qərarlar həzm olunsun”... (Naxçıvan MR Ali Məclisinin 24 noyabr 1990-cı il tarixli iclası).
Bu mülahizə-mövqedə ən azı üç mühüm elmi-ideoloji prinsip ehtiva olunur:
1) məsələnin tarixi mahiyyəti - dilin (və xalqın) adının hansı təkamül mərhələlərdən keçdiyi (onun məntiqi)
aydın təsəvvür olunmalıdır;
2) yalnız Naxçıvan yox, ümumazərbaycan miqyasında müzakirələrə ehtiyac vardır;
3) nə qədər zəruri olsa da, ümummilli qərarlar tədricən qəbul edilməlidir ki, cəmiyyət onları həzm edə
bilsin.
Azərbaycan Parlamenti isə 1992-ci ilin 22 dekabrında bir qrup deputatın iştirakı ilə dövlət dilinin adı ilə
bağlı məsələni, ümummilli liderin ifadəsi ilə desək, məhz "tələm-tələsik” müzakirə edib "türk dili”nə üstünlük
verdi.
Və bu qərar işləməyə başlasa da tezliklə böyük mübahisələrə, praktikada isə problemlərə meydan açdı. Hər
şeydən əvvəl ona görə ki, müstəqil dillər olan Azərbaycan türkcəsi ilə Türkiyə türkcəsini fərqləndirməkdə
çətinliklər yarandı.
"Tələm-tələsik” qəbul edilmiş qərarın yaratdığı problemləri həll etmək milli dil siyasəti ilə bağlı ən aktual
problemlərdən birinə (demək olar ki, birincisinə!) çevrildi.
Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilənə qədər bu məsələ açıq qaldı.
Azərbaycan Prezidentinin dövlət dilinin taleyi ilə bağlı ilk möhtəşəm tədbirlərindən biri Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyası layihəsinin 1995-ci ildə elm, mədəniyyət xadimlərinin iştirakı ilə keçirilən geniş
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müzakirəsi oldu. İki gün davam edən həmin müzakirə yalnız qəbul etdiyi obyektiv qərarla yekunlaşmadı, həm də
(fikrimizcə, daha çox) onunla əlamətdar (və tarixi!) oldu ki, dövlətin (xüsusilə dövlət başçısının!) dil məsələsinə
həssaslığını, ona nə qədər böyük siyasi-ideoloji önəm verdiyini bir daha bütün miqyası ilə göstərdi.
Əlbəttə, əsas məsələ dövlət dilinin adı ilə bağlı idi, ancaq bundan heç də az əsas olmayan bir məsələ də o
idi ki, Azərbaycan dövləti (və Prezidenti) dil quruculuğunu dövlət (və millət!) quruculuğu prosesindən ayrı
təsəvvür eləmir, xalqın dilinə, doğrudan da, "onun ruhu” (V.Humboldt) kimi baxır. Və milli dilə hər hansı
volyuntarist müdaxiləni milli dövlətə qarşı yönəlmiş təxribat sayıb cəsarətlə rədd edir.
Azərbaycan Prezidentinin - ümummilli liderin açılış nitqi ilə 1995-ci ilin 31 oktyabrında AMEA-da
başlayan müzakirə ertəsi gün Prezident Aparatında Heydər Əliyevin bilavasitə sədrliyilə davam etdirildi.
Müzakirə üç variant əsasında aparılırdı: "Azərbaycan dili”, "türk dili” və "Azərbaycan türk dili
("Azərbaycan türkcəsi”). Maraqlıdır ki, nə qədər paradoksal olsa da, müzakirələrdə ən az müdafiə edilən variant
məhz "türk dili” oldu. Fikrimizcə, bunun əsas səbəbi o idi ki, geniş müzakirələr keçirilmədən qəbul olunmuş qərar
cəmiyyət tərəfindən dəstəklənməmişdi, yaratdığı problemlər isə göz qabağında idi; hər şeydən əvvəl, qərar qəbul
edilərkən ümumxalq səsverməsi, referendum keçirilib xalqla məsləhətləşilmədiyi üçün Azərbaycan cəmiyyəti
olduqca həssas bir dövrdə, haqlı olaraq, "yuxarı”dan gələn həmin qərardan, ümumən qərar vermə prosedurundan
narazı qalmışdı.
Akademik səviyyədə (və kifayət qədər demokratik şəraitdə) aparılan müzakirələrin sonunda ümummilli
lider belə bir təklif verdi ki, müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyasının layihəsindəki dövlət dili
ilə bağlı 21-ci maddə referenduma ayrıca çıxarılsın. Belə də oldu.
12 noyabr 1995-ci ildə referendumla qəbul olunan, 27 noyabr 1995-ci ildən qüvvəyə minən Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasında həmin maddə aşağıdakı şəkildə təsbit edilmişdir:
"I.Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan
dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalisinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin
edir”.
Müzakirələr göstərdi ki, yalnız milli ictimai təfəkkür deyil, bilavasitə mütəxəssislər də ana dilinin (eyni
zamanda dövlət dilinin) qeyd-şərtsiz "türk dili” adlandırılmasının əleyhinədirlər, ona görə ki:
a) iki müstəqil türk mənşəli dilin hər ikisinin eyni bir adla adlandırılması özünü doğrultmur və təcrübədə
onları istər-istəməz ayrı-ayrı adlarla (Azərbaycan türkcəsi - Türkiyə türkcəsi) adlandırmaq lazım gəlir;
b) Azərbaycan ərazisində yaşayan qeyri- türk mənşəli müxtəlif xalqlar, etnoslar (talışlar, tatlar, kürdlər,
ləzgilər və b.) "Azərbaycan dili”nin "türk dili” adlandırılmasından hər halda narahat olurlar, bir sıra qüvvələr isə
bundan istifadə edərək "xırda millətçilik” hislərini qızışdırırlar;
c) "Azərbaycan dili” adı artıq neçə on illərdir ki, uğurla istifadə olunur, kifayət qədər böyük işlənmə
təcrübəsinə malikdir və milli ictimai təfəkkürdə tamamilə qərarlaşmışdır.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyası, eləcə də onun dövlət dili ilə bağlı xüsusi maddəsi
qəbul olunduqdan sonra uğurla işləməyə başladı. Bu da ümummilli liderin milli dövlət quruculuğu (və idarəçiliyi)
istedadının təntənəsi demək idi.
Azərbaycan.-2019.-5 may.-№98.-S.5.
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Əbədiyaşar ümummilli lider
Əli HƏSƏNOV,
Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini, Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini
El arasında belə deyimlər var:
- insan dünyaya göz açanda qisməti özü ilə gəlir;
- həyatda təsadüf yoxdur;
- filan adama vergi verilib;
- filan adam möcüzədir;
- filankəs dahidir və s.
Maraqlıdır ki, bu deyimlərin hamısını ulu öndərə şamil etmək olar.
Bu gün adı dövlətçiliyin rəmzinə çevrilən, onunla daim qoşa çəkilən, dünya siyasətində təkrarsız yeri olan
fenomen şəxsiyyət, ümummilli lider, müstəqil Azərbaycanın banisi, ən böyük azərbaycanlı, əbədiyaşar Heydər
Əliyevin 96, onun siyasi hakimiyyətə gəlişinin 50 illiyi ərəfəsində bu dahi insan barədə fikir söyləmək mənə də
nəsib olduğundan qürur hissi keçirirəm.
Elə bir dünyəvi şəxsiyyət yoxdur ki, o, ümummilli lider Heydər Əliyev kimi hər gün anılsın!
18 yaşında Naxçıvan Muxtar Respublikasında yüksək və məsul vəzifədə işə başladı. Bəlkə də çox az gəncə
nəsib olub ki, 18 yaşda belə məsul vəzifədə işləsin. 21 yaşında - 1944-cü ildə o, Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Vilayət Partiya Komitəsi tərəfindən ovaxtkı SSRİ Təhlükəsizlik Komitəsinin nəzdində olan Azərbaycan Dövlət
Təhlükəsizlik Komitəsinə daha yüksək vəzifəyə, Bakıya göndərişlə göndərilir. 1969-cu ilə qədər - 25 il Heydər
Əliyev Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində çalışıb.
1969-cu il iyulun 14-də Azərbaycan KP Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilmiş Heydər Əliyev bir ay
sonra məşhur avqust plenumundakı çıxışında ölkədə olan korrupsiya probleminə toxunur və bununla da
korrupsiyaya qarşı ciddi mübarizə başlayır. O vaxta qədər sovet rejimində yüksək vəzifəli şəxs tərəfindən belə
problemə toxunulmamış, yəni buna cəsarət edən olmamışdı.
Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında uzun müddət işləmiş, hər zaman olduğu kimi, bu gün də bu
böyük tarixi şəxsiyyətin idarəçilik məktəbindən öyrənən, bəhrələnən bir şəxs kimi deyə bilərəm ki, ulu öndərin
60 ildən çox gərgin əmək fəaliyyəti bilavasitə Azərbaycanın keçmiş və müasir tarixi ilə sıx, üzvi şəkildə bağlı
olmuşdur.
Artıq 28 ildir ki, Azərbaycan dövləti ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi həyatının yeni şanlı bir dövrünü - bərpa
olunmuş müstəqillik dövrünü yaşayır. Ötən müddət ərzində ölkəmiz siyasi-iqtisadi böhrandan, tənəzzül və
xaosdan qurtularaq dünyanın sürətlə inkişaf edən dövlətləri sırasına yüksəlib. Şübhəsiz ki, bu dinamik inkişafın
əsasında ulu öndər Heydər Əliyevin çoxşaxəli fəaliyyəti, əbədiyaşar ideyaları və dahiyanə uzaqgörənliklə
müəyyənləşdirdiyi STRATEGİYA dayanır.
Bu gün siyasətçilərin mütləq əksəriyyəti ötən əsrin ortalarında - 1969-cu il iyulun 14-də Heydər Əliyevin
Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə gəlməsini milli müstəqilliyə doğru aparan işıqlı yolun başlanğıcı kimi təsdiq
edir.
Ulu öndərin qürurla dediyi "Mənim üçün hər şeydən əziz mənim xalqımdır, mənim vətənimdir, mənim
torpağımdır” sözləri həmişə, hər zaman dahi rəhbərin həyat amalı olmuş, həyatda öz real təsdiqini tapmışdır.
Ulu öndər hakimiyyətə gələnə qədər ən geridə qalan respublikalardan biri sayılan Azərbaycan qısa
müddətdə iqtisadi artım tempinə görə orta ittifaq səviyyəsini ötdü. 1969-1982-ci illərdə milli gəlir 2,6, sənaye
məhsulu 2,7, kənd təsərrüfatı 2,3 dəfə artdı, 249 yeni iri sənaye müəssisəsi yaradıldı. Ölkənin sənaye potensialı
əvvəlki 50 ildəkini 2 dəfə üstələdi. Həmin dövrdə 813 min yeni iş yeri açıldı, xalqımızın güzəranı qat-qat
yaxşılaşdı. Respublikamızın elmi-texniki potensialı dəfələrlə artdı, 265 elmlər doktoru, 3141 elmlər namizədi
hazırlandı. Artıq ötən əsrin 80-ci illərinin əvvəllərində ən nüfuzlu ali məktəblərə respublikamızdan göndərilən
gənclərin sayı ildə 1000-1400 nəfər təşkil edirdi. Hər il 800-1000 azərbaycanlı gənc isə ittifaqın sayılıb-seçilən
hərbi məktəblərində ordu quruculuğunun sirlərinə yiyələnirdi. Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi kompleks
fəaliyyət nəticəsində Azərbaycan keçmiş ittifaqda özünü idarə etmək iqtidarında olan iki respublikadan birinə
çevrilmişdi. 1969-1982-ci illərdə 14 il ardıcıl olaraq hər il o, iqtisadi göstəricilərə və digər nailiyyətlərə görə
keçmiş SSRİ-nin Keçici Qırmızı Bayrağına layiq görülmüşdü.
Ümummilli lider 1970-ci illərdə Azərbaycanı idarə edərkən SSRİ-nin dövlət idarəçiliyində olan bütün
incəlikləri öyrənmiş və ölkəmizin inkişafında, çiçəklənməsində bu təcrübədən də istifadə etmişdi.
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Təbii ki, keçmiş SSRİ-də hansı proseslərin getdiyini Heydər Əliyev hələ nəhəng dövlətin təhlükəsizlik
sistemində işlədiyi vaxtdan etibarən yaxşı görürdü və siyasi imkanlarından, nüfuzundan gələcək müstəqil
Azərbaycan dövlətçiliyinin qurulmasına zəmin yaradan faktorların təmin edilməsi naminə maksimum istifadə
etməyə çalışırdı. Onun bilavasitə rəhbərliyi ilə 1969-1982-ci illərdə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində
Azərbaycan ittifaq miqyasında ən qabaqcıl və hərtərəfli inkişaf etmiş respublikaya çevrildi.
Ulu öndər bütün fəaliyyəti dövründə - sovetlər dönəmində Azərbaycana rəhbərlik edəndə, nəhəng bir
dövlətin əsas rəhbərlərindən biri olanda, müstəqil Azərbaycana rəhbərliyi öz üzərinə götürəndə həyatını canı qədər
sevdiyi Azərbaycana, onun tərəqqisinə, inkişafına, müstəqilliyinə, təhlükəsizliyinə, əmin-amanlığına həsr
etmişdir.
Qətiyyətlə deyə bilərik ki, Azərbaycanın ən yeni tarixində müstəqil dövlətin qurulması və
möhkəmləndirilməsi məhz Heydər Əliyevin adı və şəxsiyyəti ilə bağlıdır.
1993-cü ildə ölkəmizin düşdüyü çətin vaxtlarda xalqın çağırışına səs verməsinin, düçar olduğumuz bəla və
xaosu aradan qaldırmaq məsuliyyətini öz üzərinə götürməyin səbəbini dahi rəhbər belə açıqlamışdır: "Belə bir
yüksək və məsuliyyətli vəzifəni öz üzərimə götürərkən birinci növbədə Azərbaycan xalqının zəkasına,
müdrikliyinə, qüdrətinə güvənirəm, arxalanıram. Azərbaycan xalqının mənə bəslədiyi ümidlər məni bu vəzifəni
üzərimə götürməyə məcbur edibdir. Əmin etmək istəyirəm ki, bu ümidləri doğrultmaq üçün əlimdən gələni
əsirgəməyəcəyəm”.
Sonrakı hadisələr, görülən işlər təsdiq etdi ki, dahi rəhbər sözünə, verdiyi vədə əməl etmək üçün əlindən
gələni əsirgəmədi. Nəticədə müstəqil, iqtisadi cəhətdən qüdrətli, vahid, dünya birliyinin tanıyıb hörmət etdiyi
Azərbaycan kimi bir dövləti yaratmaq ulu öndər Heydər Əliyevə nəsib oldu.
Ulu öndər güclü dövləti müstəqilliyin əsası hesab edirdi. Buna görə də o, "Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi
yolunda fədakarcasına çalışmaq mənim həyatımın mənasıdır” deyirdi və buna qətiyyətlə əməl edirdi.
Həyatını bütövlüklə Azərbaycana və xalqa xidmətə həsr edən ümummilli lider 2003-cü il oktyabrın 1-də
xalqına son müraciətində qazandığı uğurların səbəblərini belə açıqlamışdı: "Mənim Azərbaycan Respublikasına
bütövlükdə rəhbərliyimin 34, müstəqil Azərbaycan dövlətinə Prezident kimi rəhbərliyimin isə 10 ili tamam olur.
Bu illərdə istər bir azərbaycanlı, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, istərsə də onun rəhbəri, Prezidenti kimi
mənim həyat amalım yalnız sizə - bütün varlığım qədər sevdiyim Azərbaycan xalqına, dövlətçiliyimizə, ölkəmizin
iqtisadi, siyasi, mənəvi inkişafına xidmət olmuşdur. Bu yolda bütün gücümü və iradəmi yalnız müdrik və
qədirbilən xalqımdan almışam. Ən çətin anlarda, ən mürəkkəb vəziyyətlərdə yalnız və yalnız xalqıma
arxalanmışam. Bu da mənə dözüm, iradə verib və bütün uğurlarımı təmin edib”.
Bu, rəhbərlə xalqın sarsılmaz vəhdətinə, birliyinə ən gözəl nümunədir! Təsadüfi deyil ki, bu birliyin əyani
ifadəsi olan "Xalq-Heydər, Heydər-xalq” deyimi hələ ulu öndərin sağlığında ümumxalq devizinə çevrilmişdi.
XX əsrin Azərbaycana, xalqımıza, dünyaya bəxş etdyi ən böyük vətəndaş, dahi şəxsiyyət, müdrik siyasi
xadim, dünənin, bugünün və sabahın aparıcı siyasi qüvvəsi olan Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcısı Heydər
Əliyevdir.
Dünya siyasətində böyük nüfuz sahibi olan siyasi xadim, insanpərvər, mehriban, qayğıkeş, həqiqətsevər,
sözü ilə əməli bir-birini tamamlayan, bütün varlığı ilə dövlətə və xalqa bağlı nadir şəxsiyyət olan ulu öndərin
həyat və fəaliyyətinə nəzər salanda görərik ki, o:
- xüsusi dövlət orqanlarında çalışdığı dövrdə belə Azərbaycanın milli ruhlu, açıq, demokratik fikirli
ziyalılarını qorumağa nail olmuşdu;
- Sovetlər İttifaqı kimi nəhəng ölkənin böyük siyasət qalasının ən uca zirvəsini fədakarlıqla fəth edə
bilmişdi;
- Azərbaycan kimi kiçik bir məmləkətin adını bütün dünyaya tanıtmışdı;
- 1970-ci illərdə Azərbaycanı qısa müddətdə geridə qalmış respublikadan Sovetlər İttifaqının bütün
sahələrdə - sənaye, kənd təsərrüfatı, təhsil, səhiyyə və s. ən qabaqcıl respublikasına çevirmişdi, bugünkü
yüksəlişin, tərəqqinin bünövrəsini hələ o zamanda qoymuşdu;
- öz əməlləri ilə, xalqa əvəzsiz xidmətləri ilə əbədiyaşarlıq zirvəsinə yüksələ bilmişdi;
- qəlbi daim bəşəri duyğularla döyünən ümumbəşər övladı idi;
- adı həmişə dünyanın tanınan, hörmət bəslənilən siyasi liderləri, ən müdrik rəhbərləri sırasında çəkilirdi;
- dünya siyasət meydanında cərəyan edən proseslərə təsir baxımından həmişə öz sözü, öz çəkisi, öz dəstixətti ilə seçilirdi;
- əsl ümumxalq məhəbbəti, sevgisi qazanmış tək-tək siyasətçilərdən, dövlət xadimlərindən idi;
- Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə ölkənin həyatında, xalqın taleyində, milli dövlətçiliyin
formalaşmasında, möhkəmləndirilməsində və inkişafında misilsiz rol oynamışdı.
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Eyni zamanda:
- 22-24 fevral 2001-ci ildə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini Milli Məclisdə özünün
iştirakı ilə ümumxalq müzakirəsinə çıxardı;
- 1996-cı ildə ATƏT-in Lissabon sammitində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
tənzimlənməsi məsələsinin sammitin qərarında öz əksini tapmasına nail oldu;
- ABŞ Konqresinin müstəqil Azərbaycana yardım göstərilməsini qadağan edən 907-ci düzəlişin icrasının
2002-ci ilin yanvarından dayandırılmasını təmin etdi;
- Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar Ermənistan prezidenti ilə 25, ATƏT
rəhbərliyi, Minsk qrupunun təmsilçiləri ilə 200-dən və 80 ölkənin dövlət başçıları ilə 500-dən çox görüşlər keçirdi;
- Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində işləyəndə ölkəmizdə milli kadrlar olmayan bir çox sahədə kadrların
milliləşmə prosesinə başladı və bu prosesi 1969-1982-ci illərdə yekunlaşdırdı;
- 19 mart 1999-cu ildə Biləsuvar çadır şəhərciyində iki məcburi köçkün şəhid ailəsinin gənclərinin toyunda
iştirak etməklə Prezident olaraq ən yüksək insani keyfiyyətlərini və qaçqın, məcburi köçkünlərə olan qayğısını
bütün dünyaya nümayiş etdirdi;
- 12 sentyabr 2002-ci ildə Goranboy rayonunun Aşağı Ağcakənd qəsəbəsində qaçqın və məcburi köçkünlər
üçün tikilmiş birinci qəsəbənin açılışındakı çıxışında ilk dəfə səsləndirdi: "Nəinki məcburi köçkünlər mütləq öz
doğma yurdlarına qayıdacaqlar, qaçqınlar da tarixi torpaqlarımız olan Göyçə mahalına - Ələsgər yurduna
qayıdacaqlar”.
25 may 2001-ci ildə Biləsuvar rayonu ərazisinə leysan yağışı yağdı və 21 min məcburi köçkün yaşayan
şəhərcik 60 sm səviyyəsində suyun altında qaldı, məcburi köçkünlərə məxsus bütün ərzaq, ev əşyaları və paltarlar
palçıqlı suda islanaraq yararsız vəziyyətə düşdü. Ulu öndərin göstərişi ilə Biləsuvar və ətraf rayonların
yanğınsöndürmə maşınlarının hamısı səfərbər olub suyu çəkirdi. Həmin gün ulu öndər gecə saat 2-yə qədər iş
yerində qalaraq yarım saatdan bir titrək və narahat səsi ilə soruşurdu: "Vəziyyət necədir? İnsanlara hansı köməklik
edilir?” O, bir daha öz dahiliyini, insanpərvərliyini, qayğıkeşliyini və nəhayət, məcburi köçkünlərə öz
münasibətini göstərdi. Bu, heç vaxt insanların və şəxsən mənim yaddaşımdan silinməyəcək.
96 illik bir zaman kəsiyinə hər dəfə müraciət etdikdə bu dahi şəxsiyyətin ucalıgı daha aydın görünür.
Heydər Əliyev dünyada sayı çox az olan siyasətçilərdəndir ki, ümumxalq məhəbbəti, sevgisi qazanmış,
ümummilli lider səviyyəsinə yüksəlmişdir.
1996-1997-ci illərdə Azərbaycanda torpaqların özəlləşdirilməsi start götürdü. Bu proses postsovet ölkələri
arasında ilkin olaraq bizdə başladı. Dünyada torpaq islahatlarından çətin məsələ yoxdur! Heydər Əliyev çox
məharətlə, ustalıqla bu islahatları başlatdı və uğurla həyata keçirdi. Torpaqlar özəlləşəndən sonra sahibkarlıq
ortaya çıxdı, halbuki 70 ildir biz sahibkarlıq nədir bilmirdik.
Ulu öndər Kremldə işləyərkən rus xalqı və digər müttəfiq respublikalar üçün çox iş görmüşdü. SSRİ
xalqları, xüsusən ruslar ona böyük rəğbət bəsləyirdilər. Təsadüfi deyil və bu bir faktdır ki, Boris Yeltsin Rusiyanın
Prezidenti seçilərkən və səsvermə qutuları açılarkən bülletenlərin bəzilərinə Boris Yeltsinin üstdən xətt çəkib
Heydər Əliyevin adını yazmışdılar. Bu, rus xalqının ona olan məhəbbətindən və ehtiramından irəli gəlir və bu
hörməti o, öz əməyi və qayğıkeşliyi ilə qazanmışdı. Bu uğurlar Heydər Əliyevə qarşı siyasi büro üzvləri arasında
çox böyük qısqanclıq yaratdı. Mixail Qorbaçovun vaxtında bu qısqanclıq ən yüksək zirvəyə qalxdı. Çünki
Qorbaçov Heydər Əliyevin yanında əyləşəndə özünü cılız bir şəxsiyyət kimi görür, Mərkəzi Komitənin baş katibi
kimi hiss etmirdi. 1986-cı ildə Qorbaçov öz xanımı ilə Fransaya səfəri zamanı erməni diasporuna söz verdi ki,
Kremlə qayıdan kimi Dağlıq Qarabağ problemi ilə məşğul olacaq. Qorbaçov Heydər Əliyevin uğurlarına,
bacarığına, rus əhalisinin ona olan sevgisinə qarşı yüksək qısqanclığını və Fransada olan dünyanın ən güclü ikinci
erməni diasporuna verdiyi sözə əməl etmək üçün məkrli siyasətini Qarabağdan yox, ilk növbədə Heydər Əliyevi
siyasətdən uzaqlaşdırmaqdan başladı. Çünki Qorbaçov aydın bilirdi ki, əgər Heydər Əliyev vəzifədə olarsa,
ermənilərə verdiyi sözü icra edə bilməyəcək!
Ümummilli lider Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini ölkənin bir nömrəli problemi
adlandırmışdı və bu münaqişənin siyasi həllini, həmçinin münaqişə nəticəsində öz ata-baba yurdlarından didərgin
düşən soydaşlarımızın sosial müdafiəsini daim diqqət mərkəzində saxlayırdı. Ulu öndərin müdrik rəhbərliyi
altında işlədiyim illərdə mən hər gün bu diqqət və qayğının canlı şahidi olmuşam.
Ümummilli lider Heydər Əliyev 1969-1982-ci illərdə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi birinci dövrdə erməni
lobbisinin Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Dağlıq Qarabağla bağlı iddiasının qarşısını almağa müvəffəq
olmuşdu.
Ermənilər bütün illərdə Dağlıq Qarabağ problemini müzakirə mövzusu etmişdilər. Tarixdə yalnız 1970-ci
illərdə Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi dövründə mənfur düşmən onun dahi siyasətindən ehtiyatlanaraq
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bu məsələni müzakirəyə çıxarmağı dayandırmışdı. 1980-ci illərdə ulu öndər Moskvaya gedəndən sonra erməni
diasporu ona qarşı hücumlara başladı və yenidən Dağlıq Qarabağ müzakirəsi alovlandı.
Ulu öndər Heydər Əliyevin böyük siyasətdən getməsi xalqımız üçün çox ağır müsibətlərə səbəb oldu.
Nəticədə Sumqayıt hadisələri, 20 Yanvar faciəsi, Xocalı soyqırımı törədildi, Ermənistanın 1988-1992-ci illərdə
planlı şəkildə həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində tarixən bu ərazidə yaşamış 250 min
azərbaycanlı öz doğma yurdlarından zorla qovularaq Azərbaycana pənah gətirdi, Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi - Dağlıq Qarabağın, eləcə də ona bitişik olan 7 rayonun ərazisi işğal
olundu.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin ən böyük arzularından biri Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin ədalətli həlli, zəbt olunmuş torpaqlarımızın erməni işğalçılarından azad edilməsi, soydaşlarımızın
ata-baba yurdlarına ləyaqətlə qaytarılması idi. O, bunun üçün daim var qüvvəsi ilə çalışırdı və bu istiqamətdə çox
böyük işlər görə bildi.
Azərbaycan ətrafında erməni lobbisi tərəfindən dünyada yaradılan informasiya blokadasının yarılması ulu
öndər Heydər Əliyevin fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri idi. Xarici ölkələrə səfərləri zamanı əsas diqqəti
bu münaqişəyə yönəldərək Ermənistanın işğalçılıq siyasətini dünyaya bəyan edirdi. Hətta dediklərini xəritə
üzərində dönə-dönə göstərirdi və sübut edirdi ki, işğala məruz qalan Azərbaycandır.
1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurasının münaqişənin siyasi həlli, işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi,
qaçqın və məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına qaytarılması ilə bağlı beynəlxalq hüquq normalarına uyğun 4
qətnaməsi qəbul edildi. ATƏT-in 1994-cü il Budapeşt, 1996-cı il Lissabon və 1999-cu il İstanbul sammitlərində
münaqişənin dinc və siyasi yollarla həlli istiqamətində tədbirlər görüldü.
Ermənilərlə atəşkəs müqaviləsi imzalanan 1994-cü ildə, hər an dövlət çevrilişi cəhdi olan bir vəziyyətdə 11
nüfuzlu beynəlxalq şirkətlə riskli neft kontraktının imzalanması ulu öndərin şəxsiyyətinə görə reallaşdı. Belə ki,
dünya liderlərinin çoxu onu şəxsən tanıyır və bilirdi ki, o, söz verdisə, əməl edəcək. Bugünkü sosial-iqtisadi
nailiyyətlərimizin əsasında duran amil uzaqgörən liderin Azərbaycanın gələcək mənafeyi uğrunda atdığı addımlar
və həmin kontraktların imzlanmasına nail olmasıdır.
Ümummilli lider dəfələrlə çadır düşərgələrinə səfər etdi, yataqxanalarda, tikintisi yarımçıq qalmış binalarda
müvəqqəti məskunlaşmış qaçqın və məcburi köçkünlərlə görüşdü, onların problemləri ilə yerində tanış oldu. Bu
görüşlər və söhbətlər zamanı ulu öndərin qəlbən nə qədər kədərləndiyinin, soydaşlarımızın problemlərinə necə
həssaslıqla yanaşdığının dəfələrlə şahidi olmuşam.
O, qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli ilə bağlı dünya ölkələrinə nümunə göstərdi.
Həmin dövrlər respublikada çox çətin vəziyyət idi və böyük iqtisadi problemlərimiz vardı. Əgər 1993-1994-cü
illərdə ulu öndər beynəlxalq humanitar təşkilatları qaçqın və məcburi köçkün soydaşlarımızın problemlərinin
həllinə cəlb etməsəydi, Azərbaycanda çox böyük humanitar böhran baş verə bilərdi. Bir tərəfdən təəssüf edirik ki,
onun ömrü imkan vermədi ki, başladığı işi yekunlaşdırsın, digər tərəfdən isə şükür edirik ki, həmin dövrdə ölkə
başqa əllərə keçmədi və ulu öndərin siyasəti hazırda da uğurla davam edir!
Məhz Heydər Əliyevin tapşırığı ilə 1998-ci ildə bu sahə ilə bağlı xüsusi dövlət proqramı qəbul edildi.
Bu gün dünyanın ən nüfuzlu analitik araşdırma, tədqiqat mərkəzləri də etiraf edirlər ki, müstəqillik əldə
ediləndən sonra keçən 28 il ərzində Azərbaycan dövləti başqa ölkələrin 50-100 ilə getdiyi qədər çox böyük inkişaf,
tərəqqi yolu keçib!
1993-2003-cü illərdə ümummilli liderin mükəmməl idarəçilik məktəbi sayəsində ölkəmiz keçid dövrünün
çətin labirintlərindən uğurla çıxdı. 1996-cı ildən Azərbaycan yenidən dirçəliş mərhələsinə qədəm qoydu. 19962003-cü illərdə ölkəmizdə bütün makroiqtisadi göstəricilər 2-3 dəfə artdı. Ölkədə 3000 yeni sənaye müəssisəsi
yaradıldı. 1993-2003-cü illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatına 20 milyard dollar investisiya qoyuldu. Həmin dövrdə
ümumi daxili məhsul 22,3 dəfə artdı. Bütün sahələrdə islahatlar geniş miqyas aldı, ölkəmizin beynəlxalq nüfuzu
durmadan artmağa başladı. Ulu öndərin müdrik siyasəti sayəsində düşmənlərin ara verməyən məkrinə, min bir
hiyləsinə baxmayaraq, Azərbaycandakı müxtəlif mədəniyyətlərin, fərqli dünyagörüşlərinin toqquşması baş
vermədi, ölkəmizdə tolerantlıq başlıca meyar olaraq qaldı.
Ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi inkişaf strategiyasının uğurlarından danışarkən Prezident
İlham Əliyevin sözlərini diqqətə çatdırmaq istəyirəm: "Bu gün Azərbaycan beynəlxalq aləmdə çox görkəmlı yer
tutur, beynəlxalq təşkilatların fəal üzvüdür və bütün dövlətlər tərəfindən tanınır. Azərbaycanın böyük hörməti var.
Azərbaycanın sözü həlledici sözdür. Azərbaycanın iştirakı olmadan bölgədə heç bir regional layihə həyata keçirilə
bilməz. Azərbaycan region üçün mərkəzə çevrilibdir. Bütün bunlar Heydər Əliyevin xidmətləridir”.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri cənab İlham Əliyev ötən 16 il
ərzində:
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- ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan siyasəti məharətlə, çevik və qətiyyətlə həyata
keçirərək Azərbaycanı yüksək insan inkişafına malik olan ölkələr sırasına çıxardı;
- Azərbaycanın tarixində yeni dövrün - inkişaf, tərəqqi dövrünün əsasını qoydu və ölkəmiz iqtisadi sahədə
keçid dövrünü 2009-cu ildə uğurla başa vurdu;
- Azərbaycanı regionun lider dövlətinə, Cənubi Qafqazda investisiya kredit reytinqi alan ilk və yeganə
ölkəyə, dünya miqyasında öz sözünü deyən məmləkətə çevirdi;
- ölkəmizin bütün regionlarının inkişafını təmin etdi, Azərbaycanı sürətlə inkişaf edən ölkələr sırasına
yüksəltdi, neft kapitalını insan kapitalına çevirdi;
- Azərbaycanın 2020-ci ilədək strateji inkişafının əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirdi;
- Azərbaycanı dünyada digər dövlətlərə nümunə ola biləcək tolerant ölkə kimi tanıtdı;
- Azərbaycan BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında və Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığın İcraiyyə Komitəsində
təmsilçilik hüququ qazandı;
- ölkəmiz ilk süni peykini orbitə çıxarmağa müvəffəq oldu;
- Azərbaycan Beynəlxalq Humanitar Forum, Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu, Dünya İqtisadi Forumu Davos Forumu və s. kimi mötəbər beynəlxalq tədbirlərə evsahibliyi edən ölkəyə çevrildi.
Fərəhli haldır ki, istər ictimai-siyasi, istər sosial-iqtisadi, istərsə də digər sahələrdə qarşıya qoyulan bütün
məsələlər öz həllini tapıb.
Son 15 ildə ölkəmizin davamlı iqtisadi inkişafı göz qabagındadır. Azərbaycan iqtisadiyyatı dünya
miqyasında rekord templərlə inkişaf edib, ümumi daxili məhsul 3,3 dəfə, o cümlədən qeyri-neft sektoru üzrə 2,8
dəfə, sənaye üzrə 2,6 dəfə, kənd təsərrüfatı üzrə 1,7 dəfə artıb. İxrac potensialı 4,7 dəfə, valyuta ehtiyatları 24
dəfə artıb və bu gün 45 milyard dollar təşkil edir. Azərbaycana təxminən 250 milyard dollar sərmayə qoyulub və
bu sərmayənin yarısı xarici investisiyadır.
Dünyada işsizlik probleminin getdikcə dərinləşməsinə baxmayaraq, Azərbaycanda ötən müddətdə 1,5
milyonu daimi olmaqla 2 milyondan çox yeni iş yeri, 100 mindən çox müəssisə yaradılıb, işsizlik 5 faizə,
yoxsulluq səviyyəsi isə 5,1 faizə enib.
Ulu öndər 1994-cü ildə "Əsrin müqaviləsi”ni imzalamaqla Azərbaycanın bugünkü inkişafının təməlini
qoydusa, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev XXI əsrin layihəsi olan "Şahdəniz-2” enerji
layihəsini reallaşdırmaqla ölkəmizin uzunmüddətli inkişafına, işıqlı gələcəyinə etibarlı təminat yaratdı.
Bu gün Azərbaycan Heydər Əliyev yolu ilə irəliləyir və inkişaf edir. Fəaliyyətə başladığı ilk gündən xalqı
qarşısında görəcəyi işlərin prioritetlərini açıqlayan cənab İlham Əliyev "Azərbaycanı daha qüdrətli dövlətə
çevirmək üçün, ən başlıcası, ölkədə Heydər Əliyevin siyasəti davam etdirilməlidir. Mən Azərbaycan xalqına söz
verirəm ki, bu siyasətə sadiq qalacaq, heç vaxt bu yoldan dönməyəcəyəm” söyləyərək vədini real işlərlə doğrultdu.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi strategiyanı dövrün tələblərinə uyğun olaraq daha da
zənginləşdirən Prezident İlham Əliyev inkişafın Azərbaycan modelini yaradıb. Bu model beynəlxalq aləmdə
böyük maraq doğurur və əksər ölkələr üçün örnəyə çevrilir.
Hamının marağına səbəb olan inkişafın, dövlətçiliyin Azərbaycan modeli özündə bir sıra mühüm
prioritetləri birləşdirir. Bu prioritetlərə ilk növbədə ictimai-siyasi sabitlik və təhlükəsizlik, balanslaşdırılmış xarici
və daxili siyasət, hüquqi dövlət quruculuğu, çevik idarəetmə mexanizminin tətbiqi və təkmilləşdirilməsi, vətəndaş
cəmiyyətinin inkişafı daxildir.
Təsadüfi deyil ki, bu gün dünyanın aparıcı dövlətləri və təşkilatları Azərbaycanı Cənubi Qafqazın
təhlükəsizlik qarantı adlandırırlar. Təkcə onu demək kifayətdir ki, ölkəmizin iştirakı olmadan regionda heç bir
strateji layihə reallaşdırılmır. Regionda bütün transmilli layihələrin mərkəzində məhz Azərbaycan dayanır.
Cənab İlham Əliyev maliyyə bazarlarında yarana biləcək böhranı 8 il əvvəl, neftin qiymətinin
ucuzlaşmasını 6 il əvvəl, ərzaq böhranını isə düz 5 il əvvəl proqnozlaşdırmışdı. Neftin qiymətinin nə vaxtsa aşağı
düşə biləcəyini bildirərkən bunun ölkə iqtisadiyyatına ciddi ziyan dəyməməsi üçün qeyri-neft sektorunun inkişaf
etdirilməsinin çox vacib olduğunu vurğulamış və bu istiqamətdə müvafiq tapşırıqlar vermişdi. Məhz qeyri-neft
sektorunun inkişafı ölkəni dünyada baş vermiş maliyyə böhranından qorudu.
Son illərdə neftin qiymətinin ucuzlaşması nəticəsində büdcə gəlirlərinin azalmasına baxmayaraq, nəzərdə
tutulan bütün sosialyönümlü layihələr vaxtında icra edilir. Azərbaycan bu gün dünyanın ən təhlükəsiz
ölkələrindən biri hesab olunur. Bunun əsas səbəblərindən biri də məhz multikultural dəyərlərin, tolerantlığın
dövlət səviyyəsində qorunması, inkişaf etdirilməsidir.
Mən iki dəfə prezidentlərin kövrəldiyinin şahidi olmuşam. 2002-ci il sentyabr ayının 13-də Goranboy
rayonunun Ağcakənd ərazisində məcburi köçkünlər üçün salınmış yeni qəsəbənin açılışında ulu öndərin, bir də
2011-ci il dekabr ayının 24-də 50 illik yubileyində dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin Ağcabədi rayonunun
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Taxtakörpü ərazisində Laçından olan məcburi köçkünlər üçün salınmış yeni qəsəbənin açılışında etdikləri çıxışlar
zamanı gözlərinin yaşardığını görmüşəm. Bu da hər insana məxsus deyil, bunlar öz vətəninə və millətinə
bağlılıqdan irəli gələn xüsusiyyətdir. 50 yaşı tamam olan günü məcburi köçkünlərlə bir yerdə olub və bildirib:
"Adətən, öz ad günlərimi qeyd etmirəm. Ancaq bu il belə qərara gəldim ki, öz ailəmlə bunu qeyd edim və bu gün
mən öz ailəmlə birlikdəyəm, mənim ailəm sizsiniz...” Bu, Heydər Əliyev siyasətinin davamıdır.
Ulu öndərin öz yurdlarından didərgin salınmış soydaşlarımıza diqqət, qayğı, himayədarlıq siyasəti
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.
Cənab Prezident yeni salınmış 100-dən çox yaşayış qəsəbəsi və məhəlləsinin böyük əksəriyyətinin
açılışında şəxsən iştirak etmiş, həmçinin problemə həsr olunmuş bir beynəlxalq konfrans və iki geniş müşavirə
keçirmiş, bir dövlət proqramı və ona 2 "Əlavələr”i təsdiq etmişdir.
Yeni salınmış qəsəbələrin açılışlarında cənab Prezidentin və Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti
Mehriban xanım Əliyevanın şəxsən iştirak etməsi və məcburi köçkünlərlə səmimi söhbətləri soydaşlarımızın
həyatında unudulmaz xoş xatirələrə çevrilmişdir.
Cənab Prezident beynəlxalq tədbirlərdə, görüşlərdə Ermənistan rəhbərliyinə dəfələrlə xəbərdarlıq edib ki,
Azərbaycan istənilən zaman hərbi güclə öz torpaqlarını işğaldan azad edə bilər və bunun üçün güclü ordumuz var.
Lakin Azərbaycan növbəti nahaq qanların tökülməsini istəmir, danışıqlar yolu ilə məsələnin həllinə tərəfdardır.
Əgər danışıqlar nəticə verməsə, Azərbaycan istənilən yolla öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir. Ermənistan
rəhbərliyi isə bu xəbərdarlıqlara məhəl qoymurdu.
2016-cı ildə cəmi 4 gün davam edən Aprel döyüşləri Azərbaycan Prezidentinin dəfələrlə etdiyi
xəbərdarlığının əməli ifadəsi oldu. Ali Baş Komandan, Azərbaycan Ordusu öz məharətini düşmənə, onun
havadarlarına, bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Məhz buna görə də xalqımız əmindir ki, cənab Prezidentin
rəhbərliyi ilə bütün ərazilər işğaldan azad ediləcək, soydaşlarımız öz ata yurdlarına qayıdacaqlar.
Bu gün biz fəxrlə, böyük qürur hissi ilə deyirik ki, memarı Heydər Əliyevin olduğu milli dövlətçilik bizim
ən böyük sərvətimizdir. Xalqımızın əbədi lideri, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcısı Heydər Əliyev isə təkcə
XX əsrin deyil, ümumiyyətlə, Azərbaycan tarixinin yetirdiyi ən böyük dahi şəxsiyyətdir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan dövləti, xalqı qarşısındakı xidmətləri danılmazdır. Bugünkü
müstəqil, demokratik Azərbaycan onun əvəzolunmaz zəhmətinin bəhrəsidir.
Mən ulu öndərin bütün iclaslarda, tədbirlərdə çıxışlarında səsləndirdiyi fikirləri özüm üçün qeyd etmişəm
və saxlayıram. Bu gün də həmin qeydləri dönə-dönə vərəqləyirəm, öyrənirəm və hər dəfə ulu öndərin dahiliyinə,
ucalığına, vətənsevərliyinə, xalqa bağlılığına, uzaqgörənliyinə valeh oluram.
Qəti əminliklə deyə bilərəm ki, əsrlər keçsə də, HEYDƏR ƏLİYEVİN adı DAHİ XİLASKAR ÜMUMMİLLİ LİDER kimi əbədi yaşayacaq, qədirbilən xalqımız ulu öndərin vətən, xalq qarşısında xidmətlərini
daim uca tutacaq, onun siyasi xəttinin cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirilməsini həmişə
dəstəkləyəcək.
Azərbaycan.-2019.-7 may.-№99.-S.1,3.
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Müstəqillik kursunun memarı
Mehdi Abdullayev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının prorektoru,
hüquq üzrə elmlər doktoru
Mən Azərbaycanı, Azərbaycan xalqını Heydər Əliyev qədər sevən ikinci adam tanımıram.
Nikolay Baybakov,
keçmiş SSRİ Dövlət Plan Komitəsinin sədri
Vətəni, xalqı qarşısında misilsiz xidmətlərinə görədir ki, bu gün ümummilli lider Heydər Əliyevin
anadan olmasının 96 illik yubileyi ölkəmizin hər yerində və onun hüdudlarından kənarda hər bir
azərbaycanlının yüksək ehtiramı və dərin minnətdarlıq hissi ilə qeyd olunur. Azərbaycan xalqı öz müdrik
liderinin rəhbərliyi ilə qazandığı mühüm tarixi nailiyyətləri ilə dünya birliyinin layiqli üzvlərindən birinə,
söz sahibinə çevrilib. İntibah və milli şüurun oyanışı Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə başlanmış,
müstəqilliyimiz məhz onun sayəsində əbədi və dönməz xarakter almışdır. Ölkəmiz beynəlxalq aləmdə layiq
olduğu yüksəkliyə məhz ulu öndərin uzaqgörənliyi, müdrikliyi, qətiyyəti, polad iradəsi, zəngin dövlətçilik
təcrübəsi sayəsində yüksələ bilmişdir.
SSRİ-nin süqutu gedişində dövlət müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycanda ilk illər anarxiya, özbaşınalıq,
xaos baş alıb gedirdi. Həmin dövrdə ölkəyə rəhbərlik edənlərin dövlət idarəçiliyindəki səriştəsizliyi yenicə
qazanılan müstəqilliyimizi məhvə aparırdı. Keçmiş SSRİ-nin dağılması prosesi bəzi respublikaların daxilində
müəyyən gərginliklərlə müşayiət olunsa da, Azərbaycanda vəziyyət getdikcə ağırlaşır, ən mürəkkəb proseslər
məhz bizim ölkəmizdə baş verirdi. Ermənistan tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi işğal olunmuşdu və
bunun nəticəsində də 1 milyondan çox insan öz doğma yurdlarından qaçqın və köçkün düşmüşdü. Belə ağır
məqamda xalqı öz arxasınca apara biləcək bir liderə böyük ehtiyac yaranmışdı.
Tarixi hadisələr də təsdiqləyir ki, ulu öndər Heydər Əliyevin həyatı daim Azərbaycan xalqı, onun taleyi ilə
bağlı olub. Vətənin ən çətin anlarında ulu öndər Heydər Əliyev xilaskarlıq missiyasını yerinə yetirərək, xalqı
bütün çətinliklərdən qurtarıb. 1993-cü ilin o ağır günlərində də xalqımızın yeganə ümid yeri Heydər Əliyev oldu.
Xalqın təkidi ilə müstəqil Azərbaycanın rəhbərliyinə qayıdan ümummilli lider Heydər Əliyev respublikanı düçar
olduğu bəlalardan, başqa dövlətlərin vassalı olmaqdan, parçalanmadan xilas etdi. Ulu öndərin respublikamıza
rəhbərliyi ilə xalqımız Azərbaycanın müstəqilliyinin dönməzliyinin təmin olunması kimi ən böyük arzusuna çatdı.
Müasir Azərbaycan tarixi dedikdə, öncə, gözümüz önündə ulu öndərimiz, bütün varlığı ilə xalqına böyük
məhəbbətlə bağlanmış Heydər Əliyev canlanır. O, özünün dediyi kimi, azərbaycanlı olması ilə daim qürur
duyurdu: “Mən həmişə fəxr etmişəm və indi də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam”. Ümummilli liderin
xalqımız qarşısında ən böyük xidmətlərindən biri də azərbaycançılıq məfkurəsinin elmi-nəzəri və praktik əsaslarla
işlənib hazırlanması, eləcə də, milli ideologiyamızın qayəsinə çevrilməsi oldu.
Ulu öndər Heydər Əliyev haqqında səmimi ifadə edilən hər bir fikirdə bir ucalıq, yüksək ictimai məna var.
Müxtəlif ölkələrin siyasi liderlərinin ümummilli liderlə bağlı söylədiklərini bir yerə cəmləşdirsək, dünyanın ən
dahi liderlərindən birinin siyasi portreti alınar.
Görkəmli dövlət xadimləri ulu öndərin siyasi fəaliyyətini, dövlət idarəçiliyindəki zəngin təcrübəsini,
diplomatik uğurlarını çox yüksək qiymətləndiriblər. Onlardan bəzilərinə diqqət yetirək. Fransanın sabiq
Prezidenti Jak Şirak Heydər Əliyevə olan heyranlığını gizlətmirdi: “Bu qeyri-adi şəxsiyyət Azərbaycanı tərəqqi
yoluna gətirib çıxarmışdır. Müxtəlif görüşlərimiz zamanı, xüsusilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında
müzakirələr apararkən münaqişənin sülh yolu ilə həllində onun göstərdiyi cəsarəti, müdrikliyi və qətiyyəti yüksək
qiymətləndirdim...
Azərbaycanın bəxti onda gətirib ki, bu ölkəyə Prezident Heydər Əliyev kimi böyük siyasi iradəyə, zəngin
dövlətçilik təcrübəsinə malik, müdrik, uzaqgörən və nüfuzlu dövlət xadimi rəhbərlik edir”.
ABŞ-ın keçmiş prezidentlərindən olan Corc Buş isə demişdir: “Dünyada tanınmış görkəmli dövlət xadimi
Heydər Əliyevin şəksiz liderliyinə, cəsarətinə, misilsiz dünyagörüşünə və nadir natiqlik istedadına valehəm”.
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Heydər Əliyev XX əsr Azərbaycan siyasətinin ən parlaq siması və müstəqillik kursunun memarıdır. Onun
həyata keçirdikləri, nəzəri, praktiki diplomatiyaya verdiyi töhfələr hələ uzun illər araşdırılacaq, hər dəfə də yeni
bir incəlik tapılacaq.
Ulu öndər ölkəyə rəhbərliyi dövründə Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi tam təmin etməyə nail oldu.
Bu isə vətəndaşların hüquq və mənafelərinin müdafiəsinə, beynəlxalq münasibətlər sisteminə inteqrasiyaya
istiqamətlənən, sosial ədalət prinsipinə əsaslanan demokratik və hüquqi dövlət quruculuğuna imkan yaratdı.
Azərbaycanın demokratik və bəşəri dəyərlərə sadiq müstəqil bir dövlət kimi formalaşması tədricən beynəlxalq
aləmdə də onun mövqeyini gücləndirdi. Bütün bunlar Heydər Əliyev qətiyyətinin təntənəsi idi.
Ölkədə demokratik prinsiplərin inkişafına geniş imkan, əlverişli şərait yaratmaq ulu öndərin qarşıya
qoyduğu prioritet məsələlərdən idi. Bu baxımdan insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi məqsədi ilə həyata
keçirilən hüquqi islahatların ən mühümü ulu öndərin təşəbbüsü ilə 1993-cü ildə Аzərbаycаndа ölüm cəzasının
icrasına moratorium qoyması idi. 1998-ci il fevralın 10-da isə Azərbaycanda ölüm cəzası ləğv edildi. Bu tarixi
addım humanizm, insanpərvərlik, ədalət ideyalarını uca tutan, şəxsiyyətə və insan hüquqlarına hörmət kimi
yüksək amallarla yaşayan ümummilli lider Heydər Əliyevin həmin bəşəri dəyərlərə sadiqliyinin bariz nümunəsi
idi. Müdrik şəxsiyyət deyirdi: “Mən, cinayət-hüquq siyasətini hərtərəfli təhlil edərək, ədalət, azadlıq, humanizm
və insanpərvərlik kimi yüksək ideallara sadiq qalaraq, ölkəmizdə ölüm cəzasının ləğv edilməsi qənaətinə gəlib bu
tarixi bəyanatı vermişəm”.
Ümummilli liderin rəhbərliyi altında demokratik və hüquqi dövlət quruculuğu yоlundа аtılаn аddımlar,
bеynəlхаlq stаndаrtlаrа əsаslаnаn köklü hüquqi islаhаtlаr insаn və vətəndaş hüquq və аzаdlıqlаrının təminаtı
sаhəsində əsaslı dönüşə səbəb оlmuşdur. Hеydər Əliyеvin “Cinаyətkаrlığа qаrşı mübаrizənin gücləndirilməsi,
qаnunçuluğun və hüquq qаydаsının möhkəmləndirilməsi hаqqındа” 1994-cü il 9 аvqust tаriхli fərmаnı ilə
cinаyətkаrlığа qаrşı mübаrizə tədbirləri dаhа dа gücləndirilmiş, hüquq-mühаfizə оrqаnlаrının bu istiqаmətdə
uzunmüddətli dövr üçün fəаliyyət prоqrаmı müəyyənləşdirilmişdir.
Müstəqil dövlətimizin ilk milli konstitusiyasının qəbul olunması və müstəqillik tariximizdə ilk parlament
seçkilərinin demokratik şəkildə keçirilməsi ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Həmin vaxtdan
Azərbaycanın tarixi inkişafının yeni bir mərhələsi başlandı.
Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi komissiya tərəfindən hazırlanaraq ümumxalq müzakirəsinə çıxarılan
konstitusiya layihəsi 1995-ci il noyabrın 12-də keçirilən ümumxalq səsverməsində – referendumda qəbul edildi.
Bununla ölkəmizdə məhkəmə-hüquq islahatlarının əsası qoyuldu. Bu mühüm tarixi əhəmiyyətə malik sənəd
ölkəmizdə insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarına lazımi təminatlar yaratmaqla hüquqi dövlət və vətəndaş
cəmiyyəti quruculuğunun təməlini təşkil etdi. Müstəqil Azərbaycanın ilk konstitusiyasında xalqın dövlət
hakimiyyətinin yeganə mənbəyi olması, idarəçiliyin hakimiyyət bölgüsü əsasında təşkil olunması kimi təməl
prinsiplər təsbit olunmuş, insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi isə dövlət siyasətinin əsas istiqaməti, bütün
dövlət orqanlarının fəaliyyətinin ali məqsədi kimi müəyyən edilmişdir. Konstitusiyada bəyan edilmiş məhkəmə
hakimiyyətinin müstəqilliyi qəbul edilmiş qanunlarda daha da inkişaf etdirilərək öz real təminatını tapmış və
müvafiq hüquqi zəmin yaratmışdır.
Ulu öndərin mütəmadi olaraq apardığı islahatlar ölkədə qanunçuluğun inkişafı üçün hüquqi baza
yaratmışdı. Konstitusiya hüquqlarının təminatı baxımından “Konstitusiya Məhkəməsi haqqında” Qanunun qəbul
edilməsi və Konstitusiya Məhkəməsinin yaradılması demokratik-hüquqi dövlət quruculuğu yolunda atılmış
uğurlu addım idi. 2002-ci il avqustun 24-də keçirilmiş referendum nəticəsində Konstitusiya Məhkəməsinin
səlahiyyətlərində əhəmiyyətli dəyişikliklər edilməsi xüsusi qeyd olunmalıdır. Məhz bu dəyişiklikdən sonra
Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmək hüququ olan subyektlərin dairəsi xeyli genişlənmişdir.
Ölkəmizdə hüquqi islahatların həyata keçirilməsinin təmin edilməsi ulu öndərin qarşıya qoyduğu əsas
vəzifələrdən olmuşdur. Bu məqsədlə 1996-cı ildə Hüquqi İslahat Komissiyasının yaradılması qarşıya qoyulan
vəzifələrin reallaşdırılmasında əhəmiyyətli rol oynamışdır. Bu istiqamətdə aparılan islahatlar qanunların və digər
normativ hüquqi aktların hazırlanması, hüquqi informasiya sisteminin genişləndirilməsi, məhkəmə və bütövlükdə,
hüquq-mühafizə sisteminin yenilənməsi, qanunların əhali arasında təbliği və öyrənilməsi kimi mühüm tədbirləri
özündə ehtiva edir. “Məhkəmələr və hakimlər haqqında”, “Konstitusiya Məhkəməsi haqqında”, “Prokurorluq
haqqında”, “Polis haqqında” qəbul olunan qanunlar və digər qanunvericilik aktları ölkəmizdə məhkəmə-hüquq
islahatları sahəsində atılan ilk, lakin çox vacib addım olmaqla, müstəqil məhkəmə sisteminin yaradılmasına və
fəaliyyət göstərməsinə əlverişli imkan yaratmışdır. Bütün bu nailiyyətlərin təməlində ümummilli lider Heydər
Əliyevin müəllifi olduğu hüquqi dövlət və hüquqi sistem quruculuğu konsepsiyasının, sosial-iqtisadi inkişaf
strategiyasının uğurla həyata keçirilməsi dayanırdı.
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Tarixi şəxsiyyətin milli dövlətçilik konsepsiyası müstəqil dövlətçiliyimizin bundan sonrakı inkişafının
bütün mərhələlərini əhatə edəcək qədər uzaqgörən və bəşəridir. Elə buna görə də 2003-cü ilin prezident seçkiləri
öncəsi Azərbaycan xalqına tarixi müraciətində ümummilli lider demişdir: “Mənim hələ tamamlanmamış çox
perspektivli planlarım var. İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri, planları, işləri sizin
köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra biləcəkdir”.
Bu gün Heydər Əliyevin yarımçıq qalmış ideyaları onun siyasi kursunun ən layiqli davamçısı Prezident
İlham Əliyev tərəfindən layiqincə davam etdirilir. 28 illik müstəqillik tarixi olan Azərbaycanın adı dünyanın
inkişaf etmiş dövlətləri ilə bir sırada çəkilir. Dövlət başçımızın bütün sahələr üzrə həyata keçirdiyi islahatlar,
xüsusilə yeni idarəetmə sisteminə keçidlə bağlı atdığı qətiyyətli addımlar ölkəmizin reytinqini daha da yüksəldib.
Bu gün ölkədə mütərəqqi və dünyəvi dəyərlərə uyğun islаhаtlаr аpаrılmаqlа dеmоkrаtik, hüquqi və sivil dövlət
quruculuğu yeni mərhələyə qədəm qoymuş, dönməz və dаyаnıqlı ictimаi-siyаsi sаbitlik əldə еdilməklə qаnunun
аliliyinə və insаn hüquq və аzаdlıqlаrınа rеal təminаt vеrən vətəndаş cəmiyyəti fоrmаlаşmışdır. Ölkəmizdə hüquq
sisteminin və ədalət mühakiməsinin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə qanunvericilik və institusional islahatlar
daha da genişləndirilməkdədir.
Möhtərəm Prezidentimizin respublikamıza rəhbərliyinin ilk günlərindən ölkəmizin strateji yolunun
dəyişməzliyini qətiyyətlə bəyan edərək dediyi: “Azərbaycanın qüdrətli dövlətə çevrilməsi üçün ölkədə Heydər
Əliyev siyasəti davam etdirilməlidir sözləri tarixi gerçəkliyə çevrildi”.
Xalq qəzeti.-2019.-5 may.-№98.-S.3.
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Heydər Əliyev ideyaları yaşayır və zəfər çalır
Eldar İBRAHİMOV,
Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin sədri, iqtisad üzrə elmlər doktoru, professor
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və bütün dünya azərbaycanlıları müstəqil Azərbaycan
Respublikasının yaradıcısı və memarı, XX əsr milli tariximizin ən qüdrətli siması olan Heydər Əlirza oğlu
Əliyevin anadan olmasının 96 və Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik etməsinin 50 illik yubileyini böyük
sevinclə qarşılamağa hazırlaşır.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin zəngin dövlətçilik irsi və həyat fəlsəfəsi hələ uzun müddət diqqət
mərkəzində olacaq və bu irsi öyrənmək, qorumaq, təbliğ və tətbiq etmək bugünkü və gələcək nəsillərin qarşısında
duran ən vacib və aktuallığını itirməyən qlobal məsələdir.
Məlum olduğu kimi, Heydər Əliyev 1969-cu ilin iyul ayında Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi
Komitəsinin birinci katibi kimi Azərbaycan Respublikasına rəhbərliyə başlamışdır. O, fəaliyyətə başladığı ilk
gündən xalqına bağlı olduğunu, respublikanın və onun bölgələrinin sosial-iqtisadi inkişafına nail olmaq üçün
əzmkarlıqla çalışdığını və əhalinin rifahının yaxşılaşmasına xüsusi önəm verməsini əyani surətdə göstərdi.
Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci illər ərzində Heydər Əliyevin apardığı hərtərəfli və
əhatəli işlər, onun özünə və ətrafındakı rəhbər işçilərə qarşı tələbkarlığı, yüksək işgüzarlığı sayəsində
Azərbaycanın iqtisadiyyatı möhkəmləndi, neft-maşınqayırma və kimya sənayesi, üzüm istehsalı və bir sıra digər
sahələrdə ittifaqda öncül sıraya çıxdı, rəqabətqabiliyyətli məhsulları 65 xarici ölkəyə ixrac edərək beynəlxalq
aləmdə tanınmağa başladı və müstəqil inkişafın əsası qoyuldu.
Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik etdiyi keçən əsrin 70-80-ci illərində iqtisadiyyatın
bütün sahələrində olduğu kimi aqrar-sənaye kompleksinin və onun aparıcı bölməsi olan kənd təsərrüfatının
inkişafında möhtəşəm nailiyyətlər əldə olundu. Azərbaycan Respublikası bütün növ kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalına görə rekord nəticələr əldə etdi, üzüm istehsalında 2 milyon ton həddi keçərək SSRİ məkanında birinci
yeri tutdu.
Həmin dövrdə təsərrüfatların maddi-texniki bazası yeni texnika və texnologiya ilə möhkəmləndi, əkinçilik
mədəniyyəti əsaslı surətdə yüksəldi, bitkiçilik və heyvandarlığın intensiv inkişafı təmin edildi, heyvandarlıq
məhsullarının sənaye üsulu ilə istehsalının təşkili üçün çoxsaylı heyvandarlıq kompleksləri və quşçuluq fabrikləri
fəaliyyətə başladı. Bitkilərin sortunun və mal-qaranın cinsinin yaxşılaşması, toxumçuluq və damazlıq işinin elmi
əsaslarla təşkili həyata keçirildi. Bütün bunlar kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının dinamik və davamlı
inkişafını təmin etdi, respublikamız bu göstəricilərə görə ittifaqda ön sıraya çıxdı.
Heydər Əliyevin uzaqgörənliklə həyata keçirdiyi iqtisadi siyasət, göstərdiyi əzmkarlıq, tələbkarlıq və yüksək
idarəetmə qabiliyyəti nəticəsində aqrar-sənaye kompleksinin digər sahəsi olan aqrar maşınqayırma sənayesi,
mineral gübrə və kənd təsərrüfatı üçün lazım olan digər maddi-texniki vasitələr istehsalı də təşəkkül tapdı. Bu
məqsədlə kənd təsərrüfatı texnikası, mineral gübrə istehsal edən yeni zavodlar tikildi və mövcud zavodlar
genişləndirildi.
Həmin dövrdə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artımı ilə yanaşı, bu məhsulların emalı ilə məşğul olan
müəssisələrin şəbəkəsi də böyüdü. Üzümçülüklə məşğul olan iri təsərrüfatların hamısında üzüm emalı zavodları
tikilib istifadəyə verildi, mövcud pambıq emalı zavodları modernləşdi və yeniləri tikildi, çay, tütün, fındıq, meyvə,
tərəvəz, ət, süd və digər məhsulların emalı müəssisələri tikilib istifadəyə verildi. Kənd təsərrüfatı və emal
sənayesinin inkişafı respublikamızda yüngül və yeyinti sənayesinin də inkişafına təkan verdi.
Aqrar sahədə həyata keçirilən düşünülmüş siyasət sayəsində Azərbaycanda nəinki möhtəşəm aqrar-sənaye
kompleksi yarandı, həmçinin iqtisadiyyatın digər sahələrinin inkişafı da stimullaşdı, qaz, işıq, su, rabitə, yol və
digər infrastruktur sahələrin genişlənməsi təmin edildi, kənd ərazilərinin sosial siması kökündən dəyişdi. Həmin
illərdə kənd təsərrüfatı respublika iqtisadiyyatının aparıcı sahəsinə çevrilməklə ümumi daxili məhsulun 30-35
faizi bu bölmənin payına düşürdü. Azərbaycan Respublikası ittifaqın tərəvəz bazası hesab olunurdu. Heydər
Əliyevin Azərbaycan Respublikasına həmin dövrdə rəhbərliyi sayəsində əldə edilən nailiyyətlər hörmətli
Prezidentimiz İlham Əliyevin "Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi haqqında”
sərəncamında özünün əhatəli əksini tapmışdır. Sərəncamda deyilir: "1969-1982-ci illərdə həyatımızın bütün
sahələrində baş vermiş köklü dəyişikliklər öz miqyasına görə Azərbaycanın quruculuq salnaməsində ən dolğun
səhifələri təşkil edir. Ölkəmizin müstəqilliyinin və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya proseslərinin hazırkı
möhkəm təməli Heydər Əliyev tərəfindən həmin illərdə yaradılmış potensiala əsaslanır”.
452

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasında həyata keçirdiyi möhtəşəm quruculuq işləri, yüksək idarəçilik
qabiliyyəti, dövlətçiliyi inkişaf etdirmək bacarığı və rəhbər işçi kimi böyük potensiala malik olması ittifaq
rəhbərliyinin diqqətini cəlb etdi və o, 1982-ci ildə SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin
edildi. Heydər Əliyev bu vəzifədə işlədiyi müddətdə ittifaqda mövcud olan ən problemli sahələrin məsələləri ilə
dərindən məşğul olaraq həmin sahələrin inkişafını təmin edirdi. Heydər Əliyev artıq SSRİ-nin bütün bölgələrində
bacarıqlı və işgüzar bir rəhbər kimi tanınaraq yüksək nüfuz sahibi idi. O, tez-tez inkişaf etmiş ölkələrdə olur,
onlarla əməkdaşlıq problemlərini müzakirə edir və dünyanın siyasi elitasında hörmətlə qarşılanırdı. Heydər
Əliyev Azərbaycandan kənarda olsa da, həmin illərdə respublikamızda baş verən proseslərlə daim maraqlanır,
problemlərin həllində kömək göstərir, respublikamızın dinamik inkişafı üçün əlindən gələni edirdi. Onun liderlik
məharəti, ittifaqda və beynəlxalq aləmdə böyük nüfuzu, məhsuldar işləmək qabiliyyəti xoşniyyətli insanları
sevindirir, bir çox bədxahlarda isə ona qarşı paxıllıq hissi yaradırdı. Bu paxıllığın nəticəsi idi ki, 1987-ci ildə
Heydər Əliyevə qarşı SSRİ rəhbərliyində, xüsusilə Qorbaçov tərəfindən aparılan təqiblərə cavab olaraq
vəzifəsindən istefa verməyə məcbur oldu.
Bununla belə, Heydər Əliyev SSRİ-də və Azərbaycanda gedən prosesləri diqqətlə izləməkdə davam edir, öz
xalqı ilə birgə nəfəs alırdı. Onun gücü də məhz bunda idi. 1990-cı il yanvarın 20-də sovet qoşunları Bakıda qırğın
törədəndən sonra buna ən sərt şəkildə etiraz edən də məhz ümummilli lider idi. Həmin vaxt o, böyük cəsarət
nümayiş etdirərək Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyinin binasında təşkil edilən mətbuat konfransında
SSRİ rəhbərliyini açıq formada kəskin tənqid edib xalqı ilə birlikdə olduğunu bəyan etmişdi.
Heydər Əliyev bir müddət Moskvada yaşadıqdan sonra SSRİ adlı imperiyanın məhv olacağına tam əmin
olduğundan öz ölkəsində və doğma diyarı olan Naxçıvanda yaşamağa üstünlük verdi və 1990-cı il iyulun 22-də
Naxçıvana gəldi. Həmin vaxtlar blokada şəraitində olan Naxçıvan həm ermənilərlə müharibə edir, həm də
yaranmış iqtisadi çətinlikləri aradan qaldırmağa çalışırdı. Belə bir vəziyyətdə tanınmış siyasi xadim, həmişə vətəni
və xalqı üçün həvəslə çalışmış Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının müstəqil bir dövlət kimi fəaliyyət
göstərməsi naminə əsl mücadiləyə qalxdı. Bu məqsədlə də Naxçıvan əhalisi onu Naxçıvan Muxtar
Respublikasının və Azərbaycan SSR-nin Ali Sovetinə deputat seçdi. Heydər Əliyev sessiyalarda Dağlıq Qarabağ
problemi ilə əlaqədar Bakı rəsmilərinin yeritdiyi siyasəti və Moskvanın mövqeyini kəskin tənqid edir, SSRİ-nin
tezliklə dağılacağını bəyan edirdi. Lakin səbatsız iqtidar bu fikirlərə məhəl qoymur, Kremlə sədaqət nümayiş
etdirirdi. Buna baxmayaraq Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan Respublikasının yaradılması üçün mübarizəsini
davam etdirirdi. 1990-cı ilin noyabr ayının 17-də Muxtar Respublikanın Ali Sovetinin birinci sessiyasında Heydər
Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycanın üçrəngli bayrağı qaldırıldı və bununla da həmin vaxtdan müstəqilliyimizin
əsası qoyuldu. Bundan başqa, onun təklifi ilə Muxtar Respublikanın adından "Sovet Sosialist” sözləri çıxarıldı və
Naxçıvan MR Ali Soveti Ali Məclis adlandırıldı. Habelə, dekabrın 31-i Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik
Günü elan edildi. Naxçıvan əhalisi Heydər Əliyevə böyük inam və ümid bəsləyərək onun Muxtar Respublikaya
rəhbərlik etməsini arzu edirdi. Xalqın bu istəyi 1991-ci il sentyabrın 3-də reallaşdı və Heydər Əliyev Muxtar
Respublikanın Ali Məclisinə sədr seçildi. Bununla da nəinki Naxçıvanın Muxtar Respublika kimi, həm də
Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi məhv olmaqdan qurtulmasına gedən yol başladı.
Ali Məclisin sədri kimi o, ilk öncə ağır günlərini yaşayan Naxçıvanın vəziyyətini yüngülləşdirmək üçün
qardaş Türkiyə və İranla əlaqələri yaxşılaşdırıb kömək əldə etdi. Muxtar Respublikanın gələcək taleyinin
iqtisadiyyatın bazar münasibətləri əsasında inkişaf etməsində görən ulu öndər tezliklə islahatların həyata
keçirilməsini önə çəkdi. Dövlətçilik, qayda-qanun möhkəmləndi, vəzifə sahiblərinin və işçilərin məsuliyyəti
artırıldı. Muxtar Respublikada bütün qüvvələr və imkanlar əhalinin rifah halının yaxşılaşmasına və təhlükəsizliyin
təmin edilməsinə səfərbər olundu. Azərbaycan Respublikasında ilk dəfə iqtisadi islahatlar Muxtar Respublikanın
aqrar sahəsində başladı. Çox uğurla həyata keçirilən bu təxirəsalınmaz tədbirlər tezliklə öz bəhrəsini verdi və
Naxçıvanda siyasi və iqtisadi vəziyyət getdikcə stabilləşməyə başladı. İqtisadiyyatda və dövlət quruculuğunda
əldə edilən bu sabitlik ermənilərin Muxtar Respublikaya hücumlarını mərdliklə dəf etməyə və cəbhədə sakitliyin
bərqərar olmasına imkan yaratdı. Düşdüyü çətin vəziyyətdən çıxmağa başlayan Naxçıvan əhalisinin Heydər
Əliyevə olan inamı və ümidi getdikcə artır və adamlar onun ətrafında daha sıx birləşərək Muxtar Respublikanın
gələcəyi naminə əzmkarlıqla çalışırdılar.
Həmin dövrdə - 1991-ci il oktyabrın 18-də Bakıda Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini və suverenliyini
elan etdi. Bu tarix elə bir dövrə təsadüf etmişdir ki, bir tərəfdən mənfur qonşumuz Ermənistan separatçılıq siyasəti
yürüdərək ərazi iddiası ilə bizi müharibəyə cəlb etmiş, digər tərəfdən isə yeni yaradılmış suveren dövlətə liderlik
xüsusiyyətlərinə malik olmayan, siyasi hadisələrə qiymət vermək, gələcəyi görmək və proqnozlaşdırmaq
imkanlarından məhrum olan, adi vəziyyətdən belə çıxış yolu tapmağa qadir olmayan şəxslər rəhbərlik edirdilər.
Belə vəziyyət cəbhədə gərginliyi daha da artırmaqla yanaşı, hakimiyyət uğrunda mübarizəni də qızışdırırdı.
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Bundan istifadə edən Ermənistan silahlı qüvvələri havadarlarının köməyi ilə Dağlıq Qarabağdan azərbaycanlıları
zor gücünə qovub etnik təmizləmə aparırdılar. Hakimiyyətdə olanlar isə xalqı səfərbər edib bunun qarşısını ala
biləcək tədbirlər görmək gücündə deyildi. Bundan azğınlaşan erməni quldurlar 1992-ci ilin fevralında insanlığa
sığmayan Xocalı soyqırımını törətdilər və şəhər yerlə-yeksan edilərək 613 günahsız azərbaycanlı görünməmiş
vəhşiliklə qətlə yetirildi, yüzlərlə insan şikəst oldu, əsir götürüldü, itkin düşdü. Həmin ilin may ayında
Azərbaycanın musiqi beşiyi olan Şuşa şəhəri erməni separatçıları tərəfindən işğal olundu.
Özlərini xalqın aparıcı qüvvəsi hesab edən müsavat və xalq cəbhəsi cütlüyü bundan yararlanaraq hakimiyyəti
ələ aldılar. Ancaq bu hakimiyyətdə təmsil olunanların dövlətçilik və idarəetmə təcrübəsi yox idi, onlar hadisələri
düzgün qiymətləndirmir, nə cəbhədə, nə də dövlət quruculuğunda təsirli tədbirlər görə bilmədiklərindən ölkədə
hərc-mərclik və xaos baş alıb gedirdi. Bu da erməni silahlıları tərəfindən Dağlıq Qarabağa qonşu yeddi rayonun
zəbt edilməsi ilə nəticələndi.
Artıq müstəqil Azərbaycan Respublikası öz tarixinin ən ağır çağlarını yaşayırdı. Bir tərəfdən Ermənistanla
aparılan müharibə, bir tərəfdən iqtisadiyyatın iflic vəziyyətə düşməsi, bir tərəfdən də hakimiyyətdə olanların
təcrübəsizliyi və səriştəsizliyi hakimiyyətə qarşı narazılığı artırmaqla yanaşı, Azərbaycanın müstəqilliyini təhlükə
qarşısında qoymuşdu.
Bunun məntiqi nəticəsi kimi 1993-cü il iyunun 4-də Gəncədə iqtidara tam etimadsızlıq göstərilərək qiyam
baş verdi, qardaş qanı axıdılmaqla demək olar ki, vətəndaş müharibəsi başlandı. Vəziyyətin daha kəskin xarakter
alacağından qorxuya düşən və heç bir əməli tədbir görməyi bacarmayan iqtidar rəhbərləri məsuliyyətdən
yayınmaq üçün bir-birinin ardınca istefa verməklə Heydər Əliyevi Azərbaycan Respublikasında rəhbər vəzifəyə
dəvət etməyə məcbur oldular. Heydər Əliyev onların bu təkliflərini qəbul etmirdi, vəziyyət isə getdikcə daha da
pisləşirdi. Bunu görən Azərbaycan xalqı böyük dövlətçilik təcrübəsi olan, tanınmış siyasi xadim Heydər Əliyevi
təkidlə ikinci dəfə Azərbaycan Respublikasına rəhbərliyə dəvət etdi. Xalq özünün sevimli oğluna etimad edir və
inanırdı ki, yalnız Heydər Əliyev bu vəziyyətdən çıxış yolu tapa bilər və Azərbaycan Respublikasının
müstəqilliyini qoruyub saxlaya, inkişaf etdirə bilər.
Xalqın çağırışını qəbul edən Heydər Əliyev 1993-cü il iyunun 15-də ölkənin ali qanunverici orqanının sədri,
bir neçə ay sonra isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildi. Qısa zaman kəsiyində baş vermiş tarixi
hadisələr, faciələrimiz parlamentin müzakirəsinə çıxarıldı, onlara hüquqi-siyasi qiymət verildi. Separatçı
ermənilər tərəfindən başlanmış Ermənistan-Azərbaycan müharibəsində 1994-cü il mayın 12-də atəşkəsə nail
olunması onun uzaqgörən siyasəti nəticəsində mümkün oldu. Bundan sonra ölkədə siyasi və iqtisadi sabitlik
bərqərar oldu, siyasi sistemin təkmilləşdirilməsi istiqamətində möhkəm addımlar atıldı və müstəqil Azərbaycan
Respublikasının yeni Konstitusiyası qəbul olundu. Həyata keçirilən düşünülmüş tədbirlər nəticəsində əvvəlki
iqtidarların dövründən başlayan sosial-iqtisadi tənəzzülün qarşısı alındı. Təbii ki, bütün bunlar elə də asan başa
gəlmədi. Azərbaycanın inkişafını, Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olmasını istəməyən qüvvələr 1994 və 1995-ci
illərdə dövlət çevrilişinə cəhdlər etmiş, terror aktları törətmək istəmişlər. Lakin Azərbaycan xalqının və onun
liderinin əleyhinə yönəlmiş hərəkətlərin qarşısı vaxtında və yüksək peşəkarlıqla alındı.
Heydər Əliyev müstəqil və suveren Azərbaycanın daxili məsələlərini ustalıqla həll etməklə yanaşı, xarici
siyasətini də formalaşdırmağa başladı. Əvvəlki hakimiyyətlərin dövründə populist açıqlamalar, qeyri-real
yanaşmalar nəticəsində qonşu ölkələrlə pozulmuş münasibətlər qaydasına salındı. Ümummilli liderin çoxsaylı
xarici səfərləri ilə Azərbaycanın dünyanın öndə gedən dövlətlərlə xoşniyyətli əlaqələri yaradılaraq möhkəmləndi
və respublikamıza uğur gətirən və bu gün də davam etdirilən xarici siyasət xəttinin tətbiqinə başlandı. Azərbaycan
həm Rusiya və həm də ABŞ və Avropa ölkələri ilə yaxın qonşuluq, dostluq və strateji tərəfdaşlıq münasibətləri
yaratmağa nail oldu. Türkiyə ilə "bir millət-iki dövlət” prinsipi əsasında əlaqələr daha da möhkəmləndi.
Siyasi sabitlik əldə edildikdən və tərəfdaş ölkələrlə əlverişli əlaqələr qurulduqdan sonra ölkə iqtisadiyyatının
inkişafı ilə bağlı çox ciddi islahatlara start verildi. Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın gələcəyini
müəyyənləşdirən neft strategiyası işlənib hazırlandı və həyata keçirilməyə başlandı. Ciddi təzyiqlərə, bəzi böyük
dövlətlərin etirazlarına baxmayaraq Xəzərin Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarının işlənməsi ilə bağlı "Əsrin
müqaviləsi” imzalandı. Azərbaycanın enerji resurslarını dünya bazarlarına çıxarmaq üçün Bakı-Tbilisi-Ceyhan
və Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft və qaz kəmərlərinin tikintisinə başlandı. Bütün bunlar ümummilli liderin özünün
dediyi kimi, Azərbaycanın müstəqilliyinin dönməz və əbədi olmasını təmin edən mühüm addımlar idi.
Ulu öndər Heydər Əliyevin həyatının 30 ildən artıq bir dövrü Azərbaycan tarixinin parlaq səhifəsini, ölkənin
dirçəliş, inkişaf mərhələsini təşkil edir. Heydər Əliyev hakimiyyətinin birinci mərhələsində Azərbaycanı geridə
qalmış aqrar respublikadan iqtisadiyyatı dinamik inkişaf edən qabaqcıl respublikaya çevirdi, Azərbaycanın
müstəqil ölkə kimi yaşamasına möhkəm zəmin yaratdı. Görkəmli şəxsiyyət respublikamıza ikinci rəhbərliyi
dövründə ölkəmizdə baş qaldırmış qardaş qırğınının tezliklə qarşısını aldı, Azərbaycan dövlətini və xalqını
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zamanın ən çətin sınaqlarından məharətlə çıxararaq müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu olduğunu sübut etdi.
Heydər Əliyev yenidən müstəqillik əldə edən Azərbaycanı nəinki qoruyub saxladı, həm də ölkənin ictimai-siyasi,
sosial-iqtisadi və mədəni-mənəvi tərəqqisinə nail olmaqla onun dünyanın qabaqcıl ölkələri sırasına çıxmağını
təmin etdi. Azərbaycan xalqı və Azərbaycan dövləti qarşısında misilsiz xidmətləri olan Heydər Əliyev, sözün əsl
mənasında, dahi şəxsiyyətdir və qədirbilən xalqımız ulu öndəri özünün ümummilli lideri elan etmişdir.
Dahilərin böyüklüyü ondadır ki, onlar hər şeyin əvvəlini bildikləri kimi, sonunu da görür və dərk edirlər.
Heydər Əliyev də məhz belə dahilərdən idi.
Heydər Əliyevin son qərarı əslində Azərbaycana son borcu, son xidməti idi. Bu qərardan Azərbaycan
dövlətinin taleyi asılı idi. Heydər Əliyev bu son borcunu da şərəflə yerinə yetirdi. Onun 2003-cü il 1 oktyabr
tarixində xalqımıza ünvanladığı son müraciəti vətənə ləyaqətlə xidmətin son nümunəsi idi. Ulu öndərin tarixi
müraciətinin sonunda xalqa müəyyənləşdirdiyi siyasəti davam etdirə biləcək dəqiq ünvanı da göstərirdi: "Üzümü
sizə - həmvətənlərimə tutaraq, qarşıdan gələn prezident seçkilərində prezidentliyə namizəd, mənim siyasi varisim,
Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin I müavini
İlham Əliyevi dəstəkləməyə çağırıram. O, yüksək intellektli, praqmatik düşüncəli, müasir dünya siyasətini
və iqtisadiyyatını gözəl bilən, enerjili və təşəbbüskar bir şəxsiyyətdir. Sizi əmin edirəm ki, həm İlham Əliyev,
həm də Yeni Azərbaycan Partiyası bundan sonra da xalqımızın ən layiqli övladlarını öz ətrafında sıx birləşdirərək
Azərbaycan dövlətinin inkişafı və xalqımızın firavanlığı yolunda çox işlər görəcəklər. İnanıram ki, mənim axıra
çatdıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri, planları, işləri sizin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra
biləcək. Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm”.
Ulu öndərin bu tarixi müraciətindən keçən on beş il onun dediklərinin reallıqla dərindən uzlaşdığını və
söylədiyi fikirlərin yüksək dərəcədə həqiqət olduğunu bir daha göstərdi. Keçən dövr ərzində dörd dəfə Azərbaycan
xalqının əksəriyyətinin böyük dəstəyini qazanaraq Prezident seçilən İlham Əliyev ümummilli liderin layiqli varisi
olduğunu və Azərbaycan Respublikasını gündən-günə daha yaxşı gələcəyə apardığını sübut etdi.
2018-ci il aprelin 11-də keçirilən prezident seçkilərində İlham Əliyevin böyük səs çoxluğu ilə inamlı qələbəsi
ulu öndərin varis seçiminin nə qədər düzgün olduğunu bir daha təsdiq etdi və hörmətli prezidentin rəhbərliyi ilə
son 15 il ərzində ölkəmizdə aparılan ictimai-siyasi, beynəlxalq, iqtisadi proseslərin məntiqi nəticəsi kimi
qiymətləndirildi. Belə ki, bünövrəsi ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş müstəqil Azərbaycan
Respublikası artıq on beş ildir ki, Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla idarə edilir, dünyanın aparıcı ölkələri
tərəfindən regionun lider dövləti kimi tanınır. Bu isə təsadüfi deyil. Ölkəmizə 250 milyard dollardan çox sərmayə
qoyulmuş, sahibkarlığın inkişafına dövlət büdcəsindən 2,2 milyard manatdan çox güzəştli şərtlərlə kreditlər
verilmişdir. Bunun sayəsində respublikamızın iqtisadiyyatı son 15 il ərzində 3,3 dəfə artmış, valyuta
ehtiyatlarımız 24 dəfə artaraq 45 milyard manat olmuşdur.
Bu müddətdə sosial məsələlərə xüsusi diqqət yetirilmiş, maaşlar təxminən 7 dəfə, pensiyalar 10 dəfə artmış,
yoxsulluq 50 faizdən 5,1 faizə düşmüş, 2 milyona yaxın yeni iş yerləri açılmaqla işsizliyin səviyyəsi 5 faizə
enmişdir. Ölkə üzrə qazlaşdırma 51 faizdən 95 faizə, fasiləsiz içməli su ilə təminat 20 faizdən 67 faizə çatdırılmış,
Oğuz-Qəbələ-Bakı su xətti çəkilmiş, 15 min kilometr asfalt yol, 43 olimpiya idman kompleksi tikilmişdir. 3200dən çox məktəb və 642 tibb müəssisəsi tikilmiş, yaxud təmir edilmiş, yeddi aeroport tikilib və ya yenidən
qurulmuşdur.
Cənab İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərliyə başladığı ilk vaxtlardan elmi-texnoloji inkişafa da xüsusi diqqət
verməsi bu sahədə uğurlu nəticələr əldə etməyə imkan vermişdir. Bunun sayəsində ölkəmizdə iqtisadiyyatın yeni
sahələrinin - müdafiə və kosmos sənayesinin formalaşması, innovasiyaların tətbiqinə əsaslanan sənaye və aqrar
parkların yaradılması, onların ən yeni texnologiyalardan istifadə etməklə daxili bazarın tələbatını ödəyən və ixrac
potensialını genişləndirən müxtəlif adda və çeşiddə məhsullar istehsalına başlaması Azərbaycanın uzunmüddətli
dayanıqlı və davamlı inkişafına zəmin yaradır. Bu, o deməkdir ki, ölkə rəhbəri dünyada baş verən qlobal
proseslərə uyğun müasir çağırışları təmin edən və gələcək inkişafa imkan verən sosial-iqtisadi siyasət
formalaşdırır və onun həyata keçirilməsinə yönəlmiş tədbirlər görür. Prezidentin həyata keçirdiyi bu siyasətin
nəticələri beynəlxalq təşkilatlar və reytinq agentlikləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Təsadüfi deyildir ki,
Dünya Bankının "Doinq Business-2019” hesabatında Azərbaycan biznes mühitinin əlverişliliyinə görə 190 ölkə
arasında 25-ci yeri tutmuş, Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun hesablamalarına əsasən Azərbaycan "İnklüziv
İnkişaf İndeksinə” görə 2018-ci ildə ən yaxşı inkişaf etməkdə olan ölkələr sırasında 3-cü, MDB məkanında 1-ci
yerdə qərarlaşıb.
Prezidentin formalaşdırdığı və həyata keçirdiyi iqtisadi siyasətin əsasını isə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi,
neft-qaz sektoru ilə yanaşı, qeyri-neft sektorunun da elmi-texnoloji əsaslarla inkişafı təşkil edir. Bu məqsədlə
dövlət başçısı qeyri-neft sektorunun prioritet sahələri olan turizm və aqrar sahənin inkişafına daim xüsusi diqqət
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yetirir və bu sahələrdə uğurlu nəticələr əldə etmək üçün möhkəm maddi-texniki baza və infrastrukturun
yaradılması istiqamətində təsirli tədbirlər görülür.
Keçən dövr ərzində aqrar sahədə də çox böyük inkişafa nail olunmuşdur. Kənd təsərrüfatı məhsul
istehsalçılarının 2001-ci ildən başlayaraq torpaq vergisi istisna olmaqla, digər vergilərdən azad edilməsi
nəticəsində fermerlərin dövlət büdcəsinə ödəməli olduqları təxminən 2 milyard manata yaxın vəsait onların öz
sərəncamında qalaraq istehsalın genişlənməsinə yönəldilmişdir. Bundan əlavə, 2007-ci ildən əkin sahəsinin və
çoxillik əkmələrin becərilməsində sərf olunan yanacaq və motor yağlarına, mineral gübrələrə görə, habelə
toxumçuluğu və damazlıq işini yaxşılaşdırmaq üçün fermerlərə dövlət büdcəsindən hər il 150-180 milyon manat
həcmində subsidiya ödənilir. Eyni zamanda, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı Kreditləri üzrə
Dövlət Agentliyi tərəfindən fermerlərə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı, habelə xidmət və
infrastruktur sahələrinin inkişafına dövlət vəsaiti hesabına güzəştli şərtlərlə kreditlər verilmişdir. Bundan başqa,
"Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən 2005-cı ildən başlayaraq kənd təsərrüfatı texnikası və
iribuynuzlu damazlıq heyvanlar güzəştli şərtlərlə fermerlərə lizinqə verilir. Dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına 4 su
anbarı tikilib, 200 min hektardan çox yeni suvarılan torpaqlar əkin dövriyyəsinə daxil edilib. Həyata keçirilən bu
və digər tədbirlər nəticəsində 2004-2018-ci illərdə kənd təsərrüfatı istehsalı 1,7 dəfə artmışdır.
Hazırda aqrar sahənin ölkəmizin təbii coğrafi və iqlim zonalarına uyğun olaraq iri təsərrüfatların yaradılması
və kənd təsərrüfatı kooperasiyasının genişləndirilməsi yolu ilə yüksək texnika və texnologiyaların tətbiqi əsasında
inkişaf etdirilməsi istiqamətində böyük işlər görülür. 20 rayonda 44 min hektar sahəni əhatə edən müasir suvarma
sistemlərinə və innovativ texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan 32 iri təsərrüfat yaradılıb. 28 rayonda 43 aqroparkın
yaradılması nəzərdə tutulur və bu məqsədlə 183 min hektar sahə ayrılıb. Onlardan 27-si bitkiçilik, 16-sı isə
heyvandarlıq üzrə aqroparklardır. Bu təsərrüfatlardan 17-si artıq fəaliyyət göstərir və hər hektardan 55-60 sentner
buğda, 115-120 sentner qarğıdalı götürülür, hər inəkdən 6-7 min kiloqram süd sağılır ki, bu da respublikamız üçün
rekord göstəricilərdir. Bununla yanaşı, ənənəvi sahələr olan pambıqçılığın, çayçılığın, üzümçülüyün, baramaçılıq
və ipəkçiliyin inkişafı, habelə kənd təsərrüfatı kooperasiyasının genişləndirilməsinə dair dövlət proqramları qəbul
edilərək onların icrasına başlanmışdır.
Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, ümummilli lider Heydər Əliyev hələ respublikamıza birinci rəhbərliyi
dövründə Azərbaycanı kənd təsərrüfatı geridə qalmış respublikadan inkişaf etmiş aqrar-sənaye kompleksinə malik
bir diyara çevirmiş Prezident İlham Əliyev isə ölkəmizin aqrar sahəsini dünyanın inkişaf etmiş ölkələri
səviyyəsinə çatdırmaq əzmindədir. Hazırda ölkəmizdə ərzaq məhsullarına olan tələbat əsasən yerli istehsal
hesabına təmin olunur və yaxın vaxtlarda sahibkarlarımız qloballaşan dünya iqtisadiyyatında yüksək
rəqabətədavamlı kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları ilə xarici bazarlara çıxmaq imkanlarını daha da
genişləndirəcəklər.
Son illər ərzində Prezident İlham Əliyevin apardığı quruculuq işləri və həyata keçirdiyi uzaqgörən siyasət
sayəsində əldə olunan nailiyyətlər bir daha təsdiq edir ki, ulu öndər Heydər Əliyevin ideyaları yaşayır, zəfər çalır.
Biz hamımız inanırıq ki, İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Respublikası Heydər Əliyev ideyalarına uyğun
olaraq gündən-günə inkişaf edən, böyük iqtisadi potensiala malik, demokratik ölkə kimi öz suverenliyini və
liderliyini saxlayacaqdır.
Azərbaycan.-2019.-5 may.-№98.-S.1,4.
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Elmin böyük təəssübkeşi
Akif ƏLİZADƏ,
AMEA-nin prezidenti, akademik
Bu ay Azərbaycan xalqının tarixi taleyində müstəsna xidmətləri olan, XX əsr dünya ictimai-siyasi xadimləri
içərisində xüsusi mövqeyi və yeri ilə fərqlənən ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96 illiyi, iyun
ayında isə respublikamızda siyasi hakimiyyətə gəlməsinin 50 illiyi tamam olur. Hazırda bütün xalqımız müasir
Azərbaycanın memarı Heydər Əliyevlə bağlı hər iki əlamətdar tarixin təntənəli şəkildə qeyd edilməsinə hazırlaşır.
Heydər Əliyevlə bağlı bu əlamətdar tarixlərin, həmçinin bu dahi şəxsiyyətlə bağlı digər hadisələrin təntənəli
şəkildə qeyd edilməsi hər şeydən əvvəl ona görə ümummilli əhəmiyyət daşıyır ki, xalqımız bu dahi şəxsiyyətin
böyük siyasi idarəçilik məktəbi olan həyat və fəaliyyətinə hər dəfə yenidən qayıtmaqla onun daha yeni-yeni
səhifələrini aşkarlamış olur, onun idarəçilik fəlsəfəsindən, hətta adi həyati situasiyalardakı davranışlarından,
müxtəlif hadisələrə münasibətindən hər dəfə nəyisə yenidən öyrənmiş olur. Bu mənada Heydər Əliyevin anadan
olmasının 96 illiyi və Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə gəlməsinin 50 illik yubileyləri bu müdrik şəxsiyyətin
dühası ilə ən sadə vətəndaşdan tutmuş ziyalılara, dövlət xadimlərinə qədər hər bir kəs üçün olduqca böyük mənəvi
və siyasi-idraki əhəmiyyətə malikdir.
Heydər Əliyevin XX əsr Azərbaycan xalqının tarixi taleyindəki müstəsna xidmətlərini elmi olaraq düzgün
dəyərləndirmək üçün ona bütövlükdə həmin tarixi mərhələnin qlobal sosial-siyasi və mədəni-mənəvi prosesləri
kontekstində yanaşmaq lazımdır. Məlumdur ki, XX əsr bütövlükdə bəşəriyyətin sosial tərəqqisində olduqca
mürəkkəb, keşməkeşli bir dövr kimi xarakterizə olunur. Elmi-texniki tərəqqinin görünməmiş bir sürətlə inkişaf
etməsi, bəşəriyyətin tarixində görünməmiş kəskinlikdə ideoloji qütbləşmənin yaranması, iki cahan savaşı,
qloballaşma və s. ilə xarakterizə olunan XX əsr tarixə qlobal ziddiyyətlər, təbəddülatlar dövrü kimi daxil
olmuşdur.
Ötən əsrdə Azərbaycan xalqının tarixi taleyi də olduqca keşməkeşli, eyni zamanda şərəfli hadisələrlə zəngin
olmuşdur. Hər şeydən əvvəl onu fəxarətlə qeyd etmək lazımdır ki, xalqımız XX əsrin əvvəllərində bütün
müsəlman dünyasında ilk müasir tipli respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini yaratmağa nail olmuşdur.
Bu, olduqca əlamətdar bir hadisə idi. Qısa müddət ərzində fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti demokratik dövlət idarəetmə mədəniyyətinin, müasir tipli elm və təhsil infrastrukturunun, milliideoloji düşüncə standartlarının bərqərar olmasında müstəsna rol oynamışdır. Heydər Əliyev sovet idarəçilik
məktəbi sistemində yetişmiş olsa da, onun siyasi təfəkkürü öz genezisini tipoloji olaraq məhz cümhuriyyətçilikdən
və azərbaycançılıqdan götürmüşdür. Sonrakı illərdə SSRİ-nin tərkibində, olduqca mürəkkəb bir sosial-siyasi
şəraitdə milli dövlətçilik ənənələri Heydər Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilmişdir. Ona görə də onun bir
siyasi xadim və şəxsiyyət kimi dəyərləndirilməsində XX əsr boyu azərbaycançılıq konteksti, hökmən, əsas
götürülməlidir.
İstənilən tarixi mərhələni analitik ümumiləşdirmə qabiliyyətinə malik Heydər Əliyev özü XX əsrdə
Azərbaycan xalqının tarixi inkişafını belə dəyərləndirirdi: "Xalqımız XX əsrin əvvəllərindən indiyədək çox şərəfli
bir yol keçmişdir. Bu yol ondan ibarətdir ki, xalqımızın mədəni, təhsil səviyyəsi artmış, mədəniyyətimiz
yüksəlmiş, elmimiz, böyük iqtisadi potensialımız yaranmışdır. Xalqımızın həyat tərzində, dünyagörüşündə böyük
bir dəyişiklik əmələ gəlmiş, böyük bir ictimai-siyasi proses başlanmışdır. Bunlar hamısı keçdiyimiz dövrün, onun
mərhələlərinin bəhrəsi, nəticəsidir”.
Burada Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının XX əsrdəki inkişafını sosioloji olaraq modelləşdirməyə nail
olmuşdur. Diqqət etsək görərik ki, Heydər Əliyev elmin inkişafı ilə iqtisadi inkişafı eyni kontekstdə qeyd edir.
Deməli, o elmin inkişafını hər şeydən əvvəl iqtisadiyyatla və son nəticədə cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkişafı ilə
bilavasitə əlaqədə təsəvvür edir. Bu yanaşma, bugünkü terminologiya ilə ifadədə "cəmiyyətin innovativ inkişaf
modeli” deməkdir. Heydər Əliyevdən nümunə gətirdiyimiz sitatda digər bir məqama da diqqəti cəlb etmək
istərdik. Göründüyü kimi, o, cəmiyyətdəki proqressiv ictimai-siyasi prosesləri XX əsr boyu insanların
dünyagörüşündə baş verən dəyişikliklərlə əlaqələndirir. Bu isə, bugünkü terminologiya ilə ifadədə "insan
kapitalının inkişafı modeli” deməkdir. O, dahiyanə bir uzaqgörənliklə müəyyənləşdirir ki, cəmiyyətin proqressiv
inkişafının əsasında məhz xüsusi dünyagörüşə malik, savadlı, təhsilli insan potensialı dayanır. Heydər Əliyev
ixtisas sahəsinə görə filosof, sosioloq olmasa da, cəmiyyətin inkişafı üçün innovativ inkişaf tendensiyalarını, insan
kapitalının inkişafı modelini böyük uzaqgörənliklə hələ neçə onillər bundan qabaq görmüş və fəaliyyətini də məhz
bu istiqamətlərə uyğun olaraq qurmuşdur.
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Biz bu məqaləmizdə olduqca çoxspektrli fəaliyyət diapazonuna malik Heydər Əliyevin məhz elmi fəaliyyətlə
əlaqələri üzərində xüsusi dayanmaq istərdik. Hesab edirik ki, Heydər Əliyev və elm mövzusuna iki aspektdən
yanaşmaq mümkündür:
1. Heydər Əliyevin idarəçilik strategiyasının intellektual əsasları;
2. Heydər Əliyevin idarəçilik strategiyasında intellektual inkişaf.
Bu istiqamətlər bilavasitə bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədədir. Heydər Əliyev çıxışlarından birində qeyd etmişdir
ki, "böyük dövlət xadimləri, siyasi idarəçiliklə məşğul olanlar bilavasitə elmi tədqiqatla məşğul olmurlar. Amma
onların dövlət əhəmiyyətli məsələləri həll etməsi elmi axtarışdır, elmi tapıntıdır”. Bu sözlərdə olduqca böyük bir
həqiqət var. Əsl dövlət xadimlərinin siyasi idarəçiliyi ciddi intellektual əsaslara, zəngin siyasi, geosiyasi, tarixi
biliklərə söykənir.
Yüksək intellektə malik şəxsiyyət olan Heydər Əliyev öz fəaliyyətində və siyasi təcrübəsində hər zaman elmi
fikrin ən yeni nailiyyətlərindən faydalanırdı. O, elm və texnikanın, mədəniyyət və maarifin, ədəbiyyat və
incəsənətin inkişafı məsələlərinin həlli məqamlarında yüksək peşəkarlıq göstərir, cəmiyyətin, xalqın inkişafını
elmdə, intellektdə görürdü. Heydər Əliyev elmə, alimə həmişə yüksək qiymət verirdi. Bunun ilk səbəbi özünün
də elmi təfəkkür sahibi olması, öz fəaliyyətini həmişə elmi prinsiplər üzərində qurması, intellektual potensiala
arxalanması idi. Onun Azərbaycan elminə göstərdiyi qayğı və dəstək elə buradan qaynaqlanır.
XX əsrin ikinci yarısının əvvəllərindən XXI əsrin əvvəllərinədək olan bir müddətdə Heydər Əliyevin
Azərbaycan elminin inkişafında oynadığı müstəsna rolu, xidmətləri qiymətləndirmək o qədər də sadə deyildir. İlk
baxışdan belə görünür ki, Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərliyinin həm birinci, həm ikinci mərhələsində onun
elmin inkişafı ilə bağlı həyata keçirdiyi tədbirləri sadalamaqla məsələni bitmiş hesab etmək olar. Lakin bu halda
Heydər Əliyevin elm siyasəti bütöv sosial-fəlsəfi mahiyyəti ilə açılmamış qalar. Çünki Heydər Əliyev
Azərbaycanda hakimiyyətə gəldiyi gündən ömrünün son anınadək elmin inkişafı ilə bağlı həyata keçirdiyi siyasəti
məhz dərin bir konseptual əsasa dayanaraq, bəşəriyyətin sosial tərəqqi tendensiyalarını dərindən dərk edərək və
Azərbaycanın inkişafını ona uyğunlaşdıraraq həyata keçirirdi. Heydər Əliyevin elm strategiyasının bütün daxili
sosial-siyasi və fəlsəfi mahiyyətini anlamaq üçün məhz o konteksti nəzərə almaq lazımdır.
Ötən əsrin 60-cı illərində bilavasitə Heydər Əliyevin təşəbbüsü əsasında SSRİ Elmlər Akademiyasının
prezidenti, akademik M.Keldış Azərbaycana gəlir və respublikanın rəhbərliyi ilə görüşür. Həmin görüşdən sonra
o vaxtlar böyük əhəmiyyət kəsb edən, o dövr üçün superkompüter səviyyəsində olan BGSM hesablama maşını
Elmlər Akademiyasına verilir. Bunun da nəticəsində respublikamızda proqramlaşdırma, avtomatika, tətbiqi
riyaziyyat, kibernetika və digər sahələrdə böyük alimlər, mütəxəssislər ordusu formalaşmağa başlayır.
Xüsusilə fizika, riyaziyyat, informatika və texnika elmlərinin perspektivini planlaşdırdıqda ümummilli lider
Heydər Əliyevin məsləhət bildiyi strategiya, yəni sənayemizin intellektual təminatının perspektivi əsas
götürülmüşdür. Nəticədə 70-ci illərdə Azərbaycanda riyaziyyat elmi sürətlə inkişaf etmiş və dünyada tanınan elmi
məktəb kimi formalaşmışdır.
Respublikada elektrotexnikanın intensiv inkişafı, mikroelektronika, optoelektronika, cihazqayırma və
sənayenin digər sahələrinin yüksəlişi məhz yarımkeçiricilər fizikası sahəsindəki fundamental tədqiqatlar
nəticəsində mümkün olmuşdur. Bu dövrdə astronomiya, kosmik tədqiqatlar sahəsində də bir sıra mühüm işlər
görülmüşdür.
Çox az adam bilir ki, Azərbaycan alimlərinin SSRİ-nin kosmik və hərbi-sənaye proqramlarında uğurlu
iştirakı Heydər Əliyevin bu sahəyə ayırdığı xüsusi diqqətdən irəli gəlirdi. O vaxtlar siyasi dairələrdə, eləcə də
Sovet İttifaqında Heydər Əliyev beynəlxalq miqyasda nüfuzlu dövlət xadimi kimi tanınırdı.
Azərbaycanda biologiya elminin biokimya, molekulyar biologiya, biofizika, gen biotexnologiyası,
bioinformatika, bioenergetika kimi müasir sahələrinin fundamental əsası məhz keçən əsrin 70-ci illərində
qoyulmuşdur. Təbiətə, yaşıllığa, gözəlliyə insan sağlamlığının, fiziki və mənəvi saflığının təminatçısı kimi baxan
ümummilli lider Heydər Əliyev daim onun mühafizəsinin qeydinə qalmışdır. Həmin illərdə yaradılmış
"Azərbaycanın Qırmızı Kitabı” məhz möhtərəm Heydər Əliyevin sərəncamı əsasında işıq üzü görmüşdür.
Azərbacanda kimya, neft emalı və neft-kimya sənayesinin yüksəlişi məhz 1970-ci illərdə başlamışdır.
Görkəmli alim, dünya kimya elminin korifeylərindən sayılan akademik Yusif Məmmədəliyevin Azərbaycanın
neft-kimya elminin inkişafındakı səmərəli təcrübəsinin davam etdirilməsini vacib sayan ulu öndər Heydər
Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə respublika sənayesinin bu mühüm sahələrinə kapital qoyuluşu artırılmış, ən
qabaqcıl texnologiya, yüksək məhsuldarlığı olan katalitik krekinq kompleksi - "Azərneftyanacaq” İstehsalat
Birliyi yaradılıb istismara verilmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyevin neft-kimya sahəsinin müasirləşdirilməsində də
aparıcı rolu olmuşdur. Həmin dövrdə Sumqayıtda sulfanol, xətti alkil-benzol, sulfat turşusu, kaustik soda
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istehsalatları, məişət kimyası zavodları, güclü EP-300 piroliz qurğusu, polietilen istehsal edən qurğu və s.
istismara verilmişdir.
Ötən əsrin 70-80-ci illərində Heydər Əliyevin fəaliyyətində milli kadrların yetişdirilməsi mühüm yer tuturdu.
Akademik M.Keldışın Azərbaycana gəlişindən sonra SSRİ EA-nın müvafiq institutlarında respublikamızın
istedadlı gəncləri üçün məqsədli aspiranturalara yerlər ayrılmağa başlandı, elm və təhsil mərkəzlərində təcrübə
keçmək üçün mütəxəssislər göndərildi, həmin elm sahəsinin mənimsənilməsi, sonradan ölkəmizə transformasiya
olunması istiqamətində müəyyən işlər görüldü.
Təbii ki, bütün bu işlər Heydər Əliyevin rəhbərliyi və bilavasitə qayğısı nəticəsində həyata keçirilirdi. Heydər
Əliyevin həyata keçirdiyi həmin uzaqgörən siyasət bu gün də müstəqil Azərbaycan Respublikasının iqtisadi, elmi
və hərbi potensialının əsasını təşkil edir. Ölkəmizin dövlət idarəetmə orqanlarında, iqtisadi strukturlarında, elmtəhsil müəssisələrində ulu öndərin yetişdirdiyi kadrlar bu gün də uğurla fəaliyyət göstərirlər.
Ulu öndər Heydər Əliyev 70-80-ci illərdə Azərbaycana rəhbərliyi illərində Azərbaycançılığın ən mühüm
komponenti olan ana dilinin inkişaf etdirilməsi sahəsində də mühüm tədbirlər həyata keçirmişdir. Ümummilli
liderin fikrincə, ana dili azərbaycançılığın təməl prinsipidir. Xatırlamaq yerinə düşər ki, ulu öndər o dövrdə rəsmi
nitqlərini Azərbaycan dilində edir, bunu bütün rəhbər vəzifəlilərə də tövsiyə edirdi. 1978-ci ildə Azərbaycan SSRin Konstitusiya layihəsi qəbul edilərkən, Azərbaycan dilinin ana dili kimi təsbitlənməsi də Heydər Əliyevin
cəsarətinin, Azərbaycan dilinə qəlbən bağlılığının, sevgisinin əyani təzahürü idi. Bundan başqa, dahi öndərimizin
ötən əsrin 70-ci illərində nəşr olunmuş 3 cildlik "Müasir Azərbaycan dili” dərsliyinə dövlət mükafatı verməsi də
dediklərimizə bariz nümunədir.
Ulu öndər Azərbaycanın elminin, mədəniyyətinin, ədəbiyyatının inkişafını düşünərkən bu sahədə fəaliyyət
göstərən insanların əməyinə də böyük qiymət verir, onlara böyük hörmətlə yanaşırdı. Ulu öndər bütövlükdə sovet
dövrü Azərbaycanının mədəniyyət xadimlərinin fəaliyyətini yüksək dəyərləndirərək deyirdi: "O illər (yəni-sovet
dövrü) mədəniyyətimizdə, ədəbiyyatımızda, elmimizdə böyük şəxsiyyətlər yetişdiribdir. Üzeyir Hacıbəyov,
Müslüm Maqomayev kimi dahi bəstəkarlarımız yeni əsərlər yaratmışlar. Cəfər Cabbarlı kimi dahi yazıçımız
Azərbaycan xalqına böyük ədəbi töhfələr vermişdir. Ədəbiyyatımızda Səməd Vurğun, Rəsul Rza, Süleyman
Rüstəm, Süleyman Rəhimov kimi böyük şəxsiyyətlər yetişmişdir. Alimlərimiz - Mirəsədulla Mirqasımov,
Mustafa bəy Topçubaşov, Heydər Hüseynov, Yusif Məmmədəliyev, Mirzə İbrahimov, bir çox başqa alimlər 1945ci ildə ilk dəfə Azərbaycanın böyük elmini bir yerə yığıb Elmlər Akademiyası yaratmışlar. Bunların hamısı o
çətin, ağır illərin böyük nailiyyətləridir”.
Ötən əsrin 70-80-ci illərində əldə edilən nailiyyətlərə baxmayaraq 1990-cı illərin əvvəlləri vəziyyət tamamilə
dəyişdi. Bu dövrdə həm regionda, həm də dünyada olduqca mürəkkəb bir vəziyyət yaranmışdı. Böyük bir
geosiyasi məkanda həyatın bütün sahələrini total xaos bürümüşdü. Həmin illərin mürəkkəb şəraitində
Azərbaycanda sosial-iqtisadi xaosu şərtləndirən aşağıdakı amilləri fərqləndirmək mümkündür:
1. Sovet dövrünə məxsus siyasi-ideoloji, sosial-iqtisadi və mədəni-mənəvi mühitdən yeni sistemlərə
transformasiya problemləri;
2. XX əsrdə sürətlə gedən qloballaşma prosesinin yaratdığı problemlər;
3. Azərbaycan üçün mərkəz tərəfindən süni olaraq yaradılmış Dağlıq Qarabağ problemi və onun doğurduğu
sosial-iqtisadi problemlər.
O dövrdəki mürəkkəb şərait dövlət quruculuğunu xeyli sayda daxili və xarici amillərdən asılı etdiyinə görə
strateji məqamları nəzərə alan siyasi konsepsiyaları olduqca mürəkkəb şərtlər daxilində formalaşdırmaq tələb
olunurdu. Əksər hallarda bu mürəkkəblik həmin siyasətin daxili və xarici tərəflərinin harmoniyasını təmin etmək
üçün böyük uzaqgörənlik tələb edirdi. Başqa sözlə ifadə etsək, ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində baş verən
proseslər, transformasiyalar müstəqil Azərbaycanın yeni doktrinasını, prioritetlərini müəyyənləşdirmək zərurətini
ortaya qoymuşdur. Müstəqil Azərbaycanın həm ideoloji, həm siyasi, həm də iqtisadi sferalarında mövcud
problemlərini müəyyənləşdirmək və həlli yollarını göstərmək isə ilk növbədə elmin vəzifəsi idi. Təəssüf ki, həmin
illərdə Azərbaycan elminin düşdüyü ağır vəziyyət bu funksiyanı yerinə yetirməyə ona imkan vermirdi.
Respublikanın əksər elmtutumlu istehsal müəssisələrinin tamamilə dayanması və ya qismən təsərrüfat
fəaliyyəti göstərməsi yerinə yetirilən elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinin istehsal prosesinə cəlb edilməsi
sahəsində "elm-istehsal-bazar” əlaqələrinin pozulması ilə nəticələnmişdir. Bir tərəfdən ümumilikdə ölkədə
yaranmış maliyyə çətinlikləri ilə əlaqədar olaraq dövlətin elmi-texniki fəaliyyəti maliyyələşdirə bilməməsi, digər
tərəfdən çoxmənbəli maliyyə mexanizminin formalaşmaması Azərbaycan elmində yaranmış problemləri daha da
dərinləşdirmişdir.
Bundan əlavə, elmi kadrların hazırlanması və istifadəsi, elmi əməyin bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun
olaraq qiymətləndirilməsi, elmi nəticələrin tətbiqi, nəşriyyat fəaliyyətinin pozulması elmi potensialın zəifləməsinə
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səbəb olmuşdur. Təkcə bir faktı qeyd etmək istərdim ki, həmin illərdə elmin maddi-texniki bazasının
gücləndirilməsi üçün bir ədəd də olsun avadanlıq alınmamışdı.
Belə bir şəraitdə ümummilli lider Heydər Əliyev xalqın təkidi ilə ikinci dəfə Azərbaycanda hakimiyyətə gəldi
və əsaslı dövlət quruculuğu konsepsiyası, yetkin siyasi-ideoloji, sosial-mədəni və iqtisadi mexanizmlər tətbiq
etməklə vəziyyəti əsaslı olaraq dəyişməyə nail oldu. Müstəqillik illərində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
da ümummilli liderin növbəti hakimiyyətə gəlişi ilə tamamilə yeni bir inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu.
Tarix və zaman Heydər Əliyevi dövlətçiliyin və xalqın xilası üçün seçdi. Seçdi ki, o, Azərbaycan dövlətçiliyi
tarixində dönüş mərhələlərindən birinə - milli dirçəliş, müstəqil Azərbaycanın quruculuğu prosesinə başçılıq etsin.
Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində bəziləri Azərbaycanın intellektual beyin mərkəzi, müqəddəs elm
məbədi Akademiyanı bağlamaq istəyirdilər. Məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin sayəsində Akademiya, eyni
zamanda milli intellektual potensial məhv olmaqdan qurtula bildi.
Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışından sonra uzaq düşən, xaricə üz tutan alimlərimiz tədricən
geri qayıtmağa başladılar. Elmlər Akademiyasının fəaliyyətində canlanma, yeni istiqamətlər müəyyənləşdi. Onun
Azərbaycana rəhbərliyə qayıtdıqdan sonra ilk görüşlərindən birini 1993-cü il sentyabrın 21-də Elmlər
Akademiyasında keçirməsi də təsadüfi deyildi. Həmin görüşdə Heydər Əliyevin söylədiklərinin bizcə, heç bir
şərhə ehtiyacı yoxdur. "Mənə sədalar gəlir ki, Elmlər Akademiyasını, institutları dağıtmaq istəyirlər, elm
ocaqlarına biganə münasibət var. Biz bunların hamısına son qoyacağıq. Nəyin bahasına olursa-olsun, elm inkişaf
etməlidir”. Həmin vaxt deyilmiş bu sözlər elm və təhsilin perspektivini cızdı və Heydər Əliyev doğrudan da
vədlərini yerinə yetirib ən çətin şəraitdə yaşayan dövlətdə elm və təhsil islahatlarının başlanğıcını qoydu. O
islahatları reallaşdıranlar da elə Heydər Əliyevin 1969-1982-ci illərdə elm və kadr potensialının yüksəldilməsini
təmin etmək üçün həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində yetişmiş yüksəkixtisaslı elm və təhsil nümayəndələri idi.
1997-ci il yanvarın 31-də Heydər Əliyev Elmlər Akademiyasının aparıcı alimlər qrupunu qəbul edərək, elm
sahəsində islahatların aparılmasının vacibliyini bildirib, Azərbaycanda elmin inkişaf strategiyasının əsas
müddəalarını qəti olaraq müəyyənləşdirmişdir. Bu tarixi görüşdən başlayaraq Milli Elmlər Akademiyasının
Rəyasət Heyəti ulu öndərin tövsiyələrini rəhbər tutaraq Akademiyada islahatların aparılması, elmi tədqiqat
istiqamətlərinin dəqiqləşdirilməsi, elmi-təşkilati bazanın hazırlanması sahələrinə dair qərarlar qəbul etdi və
tədbirlər həyata keçirdi. Eyni zamanda, "Elmin strateji inkişafı və Azərbaycanın Milli Elmlər Akademiyasında
islahatlar” konsepsiyası hazırlandı.
Akademiya alimləri ilə keçirdiyi həmin görüş zamanı Heydər Əliyev Azərbaycan elmi qarşısında dayanan
əsaslı problemlərə toxunmuş, onların aktuallığını əsaslandıraraq alimlərimizə Azərbaycan dövləti, xalqı üçün
daha gərəkli strateji məsələlərlə məşğul olmağı tövsiyə etmiş, elmin inkişaf strategiyasının əsas müddəalarını irəli
sürmüşdür. Humanitar elmlərin xüsusi əhəmiyyətə malik olduğunu vurğulayan ulu öndər ədəbiyyat, mədəniyyət
tarixinin yazılması zəruriliyi barədə söhbət açmış, çoxəsrlik Azərbaycan tarixinin dərindən öyrənilməsinin və
yüksək elmi prinsiplər əsasında şərhinin dövlət üçün mühüm əhəmiyyət daşıdığını diqqətə çatdırmışdır.
Ulu öndərin tövsiyələri Azərbaycan elminin inkişafı məqsədinə hesablanmış fərman və sərəncamlarla
müşayiət olunmuşdur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 may 2001-ci il tarixli fərmanı ilə Elmlər
Akademiyasına "Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası” statusu verilmiş, 30 mart 2001-ci il və 1 iyul 2002-ci il
tarixli sərəncamlarla AMEA Rəyasət Heyəti və Akademiyanın bütün işçilərinin əməkhaqları bir neçə dəfə
artırılmış, 2002-ci ilin 12 avqustunda AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin yaradılması haqqında tarixi sərəncam
imzalanmış, böyük öndərin sədrliyi ilə Naxçıvan Ali Məclisinin iclas zalında bu bölmənin yaradılmasına həsr
olunmuş geniş müşavirə keçirilmişdir.
Azərbaycan xalqının ümummilli liderinin Milli Elmlər Akademiyasının statusu, Nizamnaməsi və MEA
prezidentinin təsdiqi haqqında 4 yanvar 2003-cü il tarixli fərmanı da bu baxımdan xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Böyük öndərin bu addımı Milli Elmlər Akademiyası sistemində əsaslı islahatların aparılmasına, texniki bazanın
modernləşdirilərək beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasına, dünya ölkələrinin elm sahəsində əldə etmiş
olduğu ən mütərəqqi təcrübənin mənimsənilməsinə, elmi-tədqiqat institutlarında, mərkəzlərdə işin keyfiyyət
əmsalının artırılmasına, elmi ictimaiyyətin diqqətinin cəmiyyət həyatı üçün xüsusi aktuallıq kəsb edən
problemlərə yönəlməsinə geniş şərait yaratmışdır.
Ümummilli liderin 4 yanvar 2003-cü il tarixli fərmanı ilə AMEA-ya Azərbaycan Respublikasında elmin
inkişafını təşkil və təmin edən, dövlətin elmi və elmi-texniki siyasətini həyata keçirən, Azərbaycan
Respublikasındakı bütün elmi müəssisələrin və ali məktəblərin elmi-tədqiqat fəaliyyətini əlaqələndirən və
istiqamətləndirən, Azərbaycan Respublikasını xarici ölkələrdə elmi və elmi-texniki fəaliyyət sahəsində təmsil
edən ali dövlət elmi təşkilati statusunun verilməsi ilə milli müstəqillik mərhələsində Akademiyanın fəaliyyət
dairəsi xeyli genişləndirilmiş, onun səlahiyyətləri artırılmışdır. Azərbaycanda elmi-texniki potensialı qorumaq və
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inkişaf etdirmək, iqtisadiyyatı gücləndirmək, mədəniyyəti zənginləşdirmək, xalqın milli mənafeyini qorumaq
baxımından Akademiya qarşısında mühüm vəzifələr qoyulmuşdur.
Həmin illərdə ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən Azərbaycan Respublikasında bazar münasibətlərinə
əsaslanan iqtisadi-siyasi sistemin inkişafına nail olunması və onun dünya təsərrüfat sisteminə səmərəli
inteqrasiyası məqsədilə iqtisadiyyatın bütün sahələrində köklü islahatlar aparıldı. Bu islahatların əsas ideyası
sənayenin texniki və texnoloji səviyyəsinin, eləcə də innovasiya fəallığının yüksəldilməsi yolu ilə ölkənin
hərtərəfli, davamlı inkişafının təmin edilməsi idi.
Həm Azərbaycanın inkişafında oynadığı mühüm rol, həm də elmi araşdırmalarla əlaqəsi baxımından Heydər
Əliyev tərəfindən reallaşdırılan Azərbaycanın yeni neft strategiyasını xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır. "Əsrin
müqaviləsi” adlandırılan neft müqavilələri, həyata keçirilən enerji layihələri və Bakı-Tbilisi-Ceyhan kimi
beynəlxalq əhəmiyyətli neft kəmərinin işə düşməsi Azərbaycanın sonrakı iqtisadi inkişafının əsasında dayanan
mühüm amillərə çevrildi.
Təsadüfi deyil ki, ümummilli lider Heydər Əliyev "Əsrin müqaviləsi”nin imzalandığı mərasimdəki tarixi
nitqində Azərbaycanın neft sahəsində çalışan alimlərinin əməyini yüksək qiymətləndirərək onların neft
sahəsindəki elmi nailiyyətlərini "böyük elmi kəşflər” kimi dəyərləndirmişdir: "Bu gün bu tarixi gündə
Azərbaycanda neftin sənaye üsulu ilə hasil və emal edilməsinə başlandığı dövrdən təxminən 150 il sonra mən
Azərbaycan neftçilərinin bütün nəsillərinə, respublikamızın neft sahəsində çalışan alimlərinin, mütəxəssislərinin,
mühəndislərinin və fəhlələrinin hamısına bu dövrdə təbii sərvətlərimizi çıxarıb xalqımızın rifahının müəyyən
qədər yaxşılaşmasına səy göstərdiklərinə görə, fədakar əməklərinə görə, böyük elmi kəşflərinə görə təşəkkürümü
bildirirəm və onları indiyə qədər qazandığı nailiyyətlərə görə ürəkdən təbrik edirəm”.
Heydər Əliyevin milli dövlət quruculuğunda elm siyasətindən danışarkən bu dövlətin elmi-ideoloji əsasları
üzərində xüsusi dayanmaq istərdim.
Heydər Əliyev bu ideologiyanı "Azərbaycançılıq” kimi formalaşdırmışdır. XIX əsrin ortalarında
Azərbaycanın mütəfəkkir şəxsiyyətləri tərəfindən dəfələrlə gerçəkləşdirilməsinə cəhd olunan bu ideyalar XX
əsrdə məhz Heydər Əliyevin miqyaslı fəaliyyəti nəticəsində nəzəri müstəvidən real sosial müstəviyə keçdi. Hələ
ötən əsrin ortalarında, Azərbaycanın SSRİ-nin tərkibində olduğu dövrlərdə Heydər Əliyev həmin ideoloji
çərçivələrin imkan verdiyi şəraitdə, hətta bəzən bu çərçivələri aşaraq azərbaycançılıq ideyasının təməl
prinsiplərinin əməli tətbiqi və bu ideyaların kütləviləşərək milli ideyaya çevrilməsi istiqamətində xeyli işlər
görmüşdür. Azərbaycan dilinin dövlət dili elan olunması, neçə-neçə şair və yazıçının, ziyalının təntənəli
yubileylərinin keçirilməsi, əsərlərinin kütləvi nəşri, milli-mənəvi dəyərlərin, adət-ənənələrin qorunması
istiqamətində atılan mühüm addımlar Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
1990-cı illərdə Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə azərbaycançılıq ideyası məhz dövlət quruculuğunun əsas
ideologiyası səviyyəsinə qaldırıldı. Dövlət dilinin tətbiqi, latın əlifbasına əməli olaraq qayıdış, Füzulinin və
"Kitabi-Dədə Qorqud”un yubileyləri, azərbaycanlıların dünya forumu ilə bağlı qərar və sərəncamlar,
azərbaycançılıq ideyasını daşıyan elm və sənət xadimlərinin dövlət qayğısı ilə əhatə olunması və digər neçə-neçə
tədbirlər məhz bu məqsədə xidmət edən əməli addımlar idi.
Azərbaycançılıq dahi rəhbərin aşağıdakı tezisində özünün mükəmməl elmi ifadəsini tapmışdır:
"Azərbaycançılıq hər şeydən əvvəl öz milli mənsubiyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini qoruyub saxlamaq
deməkdir!”
2003-cü ildən başlayaraq Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev digər sahələrdə olduğu kimi, dövlətin elm
siyasəti sahəsində də ümummilli lider Heydər Əliyevin ənənələrini davam etdirir. Hazırda elmi potensialın
inkişafı və ondan milli tərəqqi naminə maksimum dərəcədə səmərəli istifadə olunması, xüsusən "elm-iqtisadiyyat”
münasibətlərinin müasir dövrün tələbləri baxımından yenidən qurulması Azərbaycan dövləti və cəmiyyəti
qarşısında duran əsas vəzifələrdən biridir. Bu baxımdan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən həyata
keçirilən siyasət Azərbaycan dövlətinin dünyada baş verən qlobal sosial-iqtisadi dəyişikliklərə adekvat reaksiyası
olmaqla yanaşı, həmçinin güclü və müasir dövlət naminə son dərəcə uğurlu bir "elm-iqtisadiyyat birliyi”
modelidir. Bu siyasət bütün digər sahələrlə yanaşı, Azərbaycan elmi qarşısında da bir çox vəzifələr qoyur.
Konsepsiyada Azərbaycanın gələcək inkişafı ənənəvi iqtisadiyyatdan "bilik iqtisadiyyatı”na keçid, insan
kapitalının adekvat inkişafı, mövcud imkan və resursları nəzərə almaqla davamlı iqtisadi artım və yüksək sosial
rifah, səmərəli dövlət idarəetməsi və qanunun aliliyi kimi prinsiplərin reallaşdırılmasında götürülür ki, bu
prinsiplərin də həyata keçirilməsi ilk növbədə elmi-innovativ yanaşmanın gücləndirilməsini, elm və istehsalat
arasında əlaqələrin artırılmasını, innovasiya fəallığının yüksəldilməsini tələb edir. Xüsusən, bilik və mədəniyyət
sahəsinin vəzifələri ilə informasiya texnologiyalarının inkişafı arasında əlaqələrin müəyyənləşdirilməsi elmi
yanaşmalar olmadan mümkün deyildir.
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Prezident İlham Əliyev Azərbaycan milli sərvətinin ayrılmaz tərkib hissəsi olan elmi potensialın
qorunmasını, inkişaf etdirilməsini dövlət siyasətinin ən vacib istiqamətlərindən biri hesab edir. O, elan etmişdir
ki, regionun iqtisadi və siyasi mərkəzi olan Azərbaycan bölgənin elm mərkəzinə də çevrilməlidir. Azərbaycan
alimləri bu çağırışı özlərinin elmi fəaliyyətlərinin strateji hədəfi kimi qəbul edirlər. Həqiqətən də, artıq
Azərbaycanın regionun elm mərkəzinə çevrilməsi üçün hər cür şərait var. İndi Akademiya bu istiqamətdə köklü
islahatlar aparmaqdadır. Konkret proqram əsasında AMEA-da idarəetmə və təşkilat sisteminin təkmilləşdirilməsi,
elmi müəssisələrin işinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətində konkret tədbirlərin görülməsi nəzərdə
tutulur.
Bu islahatların strateji məqsədi isə mövcud elmi-texniki potensialı qoruyub saxlamaq, onu milli
dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsinə, beynəlxalq nüfuzunun artmasına yönəltməkdir. Alimlərimiz belə hesab
edirlər ki, bu istiqamətdəki islahatlar həm elmi potensialdan milli dövlət quruculuğunda istifadə sahəsində, həm
də birbaşa elm siyasəti sahəsində Heydər Əliyev ideyalarına ən böyük sədaqət nümunəsidir.
Azərbaycan.-2019.-5 may.-№98.-S.1,3.
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Yeni neft strategiyasının banisi
Rövnəq ABDULLAYEV,
SOCAR-ın prezidenti, Milli Məclisin deputatı
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev müasir dünyanın ən nüfuzlu dövlət xadimlərindən, ən
böyük siyasi şəxsiyyətlərindən biri olub, müstəqil dövlətçiliyimizin qurucusu və memarıdır. Çoxəsrlik tarixi
ənənələr əsasında müasir Azərbaycan dövlətinin ideoloji-siyasi inkişaf doktrinasının yaradılması və
gerçəkləşdirilməsi dahi strateq olaraq onun adı ilə sıx bağlıdır.
Azərbaycan tarixinin Heydər Əliyev epoxası milli intibah və tərəqqi dövrü kimi xarakterizə olunur. Ulu öndər
respublikaya rəhbərlik etdiyi illərdə daim ictimai həyatın müxtəlif sahələrində inkişafın zəruri dönüş nöqtələrini
vaxtında və yüksək dəqiqliklə müəyyən etmiş, xalqın yaradıcı gücünü həmin vacib hədəflərə
istiqamətləndirmişdir. Milli şüurun düzgün təyin edilmiş məqsədlərə yönəldilməsi ölkədə coşqun quruculuq
atmosferi və ruh yüksəkliyi yaratmış, ulu öndərə olan ümumxalq sevgisi milli intibahımızın hərəkətverici
qüvvəsinə çevrilmiş və Azərbaycanın bugünkü uğurlarının rəhni olmuşdur.
Adı dünyanın siyasi xəritəsinə ötən əsrin 90-cı illərində yazılan Azərbaycan Respublikasının müstəqil inkişaf
yolu ağır sınaqlardan keçmişdir. Xarici təzyiq, hərbi təcavüz, daxili çəkişmələr məngənəsində sıxılan gənc
dövlətimiz torpaqlarının 20 faizini itirmiş, bir milyona yaxın soydaşımız doğma yurd-yuvasından didərgin
düşmüşdü. Bu çətin anda xalqımız vəziyyətdən çıxış yolunu dövrün görkəmli siyasi xadimi Heydər Əliyevin
hakimiyyətə qayıdışında gördü, inamını, ümidini ona bağladı. Xalq yekdil və haqlı idi: Azərbaycanı bu böhranlı
vəziyyətdən yalnız Heydər Əliyev dühası xilas edə bilərdi. Tarix də bu fikrin doğruluğunu sübut etdi. Ümumxalq
istəyi və təkidi ilə dövlətimizin sükanı arxasına keçən ulu öndər tez bir zamanda siyasi xaosa son qoydu, ölkənin
uzunmüddətli inkişaf strategiyasını işləyib hazırlayaraq, iflic vəziyyətində olan iqtisadiyyatı ayağa qaldırmaq,
sosial problemləri həll etmək üçün gərgin fəaliyyətə başladı. Bu gün Azərbaycan dövlətinin əbədi müstəqilliyi,
dinamik iqtisadiyyatı, beynəlxalq aləmdə durmadan artan nüfuzu Heydər Əliyevin məhz o illərdə formalaşdırdığı
müdrik siyasi kurs, onun dönməz qətiyyəti və tarixi uzaqgörənliyi sayəsində mümkün oldu. Ümummilli lider
yaxşı bilirdi ki, gündən-günə qloballaşan müasir dünya palitrasında başlıca rol oynayan amillərdən biri enerji
resurslarına nəzarət, onların dünya bazarına, istehlakçılara vaxtında və təhlükəsiz çatdırılmasıdır. Zəngin neft-qaz
ehtiyatları, neft sənayesinin tarixi ənənələri, enerji resurslarının öyrənilməsində malik olduğu təcrübə və
intellektual potensial, neftçilərimizin əzmkarlığı Azərbaycana bu imkanı verir.
Qədim zamanlardan bütün dünyada neft diyarı kimi tanınan ölkəmizdə min illər əvvəl yer səthinə çıxan neftin
ibtidai üsullarla yığılıb, karvanlarla müxtəlif ölkələrə daşındığı faktlarla sübut olunmuşdur. Neftin sənaye üsulu
ilə hasilatının, emalının, tankerlərlə, dəmir yolu ilə, boru kəmərləri ilə daşınmasının əsası vətənimizdə qoyulub.
Dünyada sənaye üsulu ilə neftçıxarmanın tarixi 1848-ci ildən - Bibiheybətdə ilk neft quyusunun qazılmasından
hesablanır. Sonrakı dövrlərdə də quruda, sahildə, açıq dənizdə və dərinsulu ərazilərdə neftin çıxarılması işlərinə
məhz Azərbaycanda başlanılıb.
Ulu öndər Heydər Əliyevin respublika rəhbərliyinə gəldiyi 1969-cu ildə neft sənayesi artıq böyük
çətinliklərlə üzləşmişdi. Ölkənin yeraltı sərvətlərinin yüksək iqtisadi potensialını düzgün müəyyənləşdirən ulu
öndər Bakı neft məktəbinin əvvəlki şöhrətini bərpa etməyi qarşıya məqsəd qoydu, mövcud təbii və intellektual
resurslardan effektiv istifadə etməklə, zamanın tələblərinə uyğun innovativ vasitələrin tətbiqi ilə neft sənayesini
yenidən dinamik inkişaf yoluna qaytarmağa müvəffəq oldu. Həmin dövrdə inkişafın elmi-texniki bazasını təmin
etmək, yeni texnologiyaları mənimsəmək və onların praktikada uğurlu tətbiqinə nail olmaq məqsədilə neft
sənayesinin mühüm təsisatları - elmi-tədqiqat institutları, istehsalat birlikləri Bakıda cəmləşdirildi, prioritet
sahələrdə nəzərəçarpacaq uğurlar əldə edildi. 1970-1980-ci illər Azərbaycanda bütün sahələrin, ilk növbədə isə
neft sənayesinin maddi-texniki bazasının möhkəmlənməsi illəri olmuş, onun inkişafında güclü sıçrayış əldə
edilmişdir. Xəzər dənizinin dərin sahələrinin mənimsənilməsi ilə əlamətdar olan bu dövrdə planlı və məqsədyönlü
şəkildə aparılan çoxşaxəli tədbirlər nəticəsində dənizdə genişmiqyaslı geoloji-kəşfiyyat işləri həyata keçirilmiş,
neft sənayesinin etibarlı infrastrukturu qurulmuşdur.
Dəniz yataqlarının işlənilməsi üçün o dövrün müasir qazma qurğularının, ixtisaslaşdırılmış gəmilərin, tikinti
texnikası və avadanlıqların alınması, Bakı Dərin Dəniz Özülləri Zavodu kimi nəhəng strateji istehsalat
kompleksinin tikilməsi ulu öndərin neft sənayesinin gələcək inkişafı naminə göstərdiyi müstəsna xidmətlər idi.
1970-80-ci illərdə Azərbaycana 75 növdə 400-dən çox gəmi, o cümlədən, ağır yük qaldıran kran gəmiləri,
boruçəkən gəmilər, seysmik, sərnişin gəmiləri və s. gətirildi. 2500 ton gücündə "Azərbaycan” kran-gəmisinin,
"Xəzər” tipli özüqalxan, sonralar isə dənizin 200 metrlik dərinliyində işləməyə imkan verən "Şelf” tipli
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yarımdalma üzən qazma qurğularının alınması nəticəsində dənizin daha dərin sahələrində zəngin neft və qaz
yataqlarının kəşf olunmasına imkan yarandı. Nəticədə 8 yeni neft və qaz yatağı kəşf edildi, respublikanın neft
ehtiyatları iki, qaz ehtiyatları isə üç dəfə artırıldı. 1980-ci illərdə üzən qazma qurğularının sayı 11-ə çatdı və məhz
bu qurğulardan istifadə olunmaqla 80-350 metr dərinlkdə zəngin neft ehtiyatlarına malik yataqlar - "Bahar”,
"Bulla dəniz”, "Günəşli”, "Çıraq”, "Azəri”, "Kəpəz” və başqaları kəşf edildi. Bu yataqlar indinin özündə də
Azərbaycanda hasil olunan "qara qızıl”ın əsas hissəsini verir.
O zaman dünyada analoqu olmayan Dərin Dəniz Özülləri Zavodunun Həştərxanda tikilməsi nəzərdə
tutulurdu. Ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüskarlığı, böyük siyasi nüfuzu, möhkəm arqumentləşdirmə bacarığı,
cəsarət və iradəsi sayəsində zavodun Bakıda inşa edilməsinə icazə alındı və bu məqsədlə keçmiş Sovet İttifaqı
hökuməti tərəfindən 450 milyon ABŞ dolları həcmində sərmayə ayrıldı. Dəniz yataqlarında platformaların
tikintisi üçün nəzərdə tutulan bu sənaye nəhənginin müstəqillik illərində dövlətimizin imza atdığı qlobal
layihələrin həyata keçirilməsində mühüm rol oynadığını nəzərə alanda qətiyyətlə deyə bilərik ki, respublikamızın
neft sənayesində o zaman qazanılmış nailiyyətlər ulu öndərin uzaqgörən planlarının - Azərbaycanı "Əsrin
müqaviləsi”nə, deməli, xalqımızın müstəqilliyinə və rifahına doğru aparmaq niyyətlərinin əsasını təşkil edirdi.
Ümummilli lider malik olduğu böyük siyasi bəsirətlə hələ keçmiş sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinin labüdlüyünü müəyyənləşdirmiş, respublika iqtisadiyyatının ana sahəsini təşkil edən neft
sənayesinin texniki cəhətdən müasirləşdirilməsi istiqamətində strateji tədbirlər hazırlayıb həyata keçirməklə
gələcək milli və suveren dövlətin iqtisadi müstəqilliyi üçün möhkəm təməllər yaratmışdı. Bu, qoca tarixin özü
tərəfindən təsdiqini tapan mütləq həqiqətdir.
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda zəngin neft və qaz ehtiyatlarının olması hələ sovet dövründən məlum
idi. Lakin bu ehtiyatların çıxarılması, sosial-iqtisadi gücə çevrilməsi üçün nəhəng ölçüdə maliyyə, insan, elmitexniki resurs səfərbər edilməli, hətta hesablanması belə asan olmayan böyük iş həcmi həyata keçirilməli idi.
Müstəqilliyimizin ilk illərində, hələ tam təsisatlanmamış gənc dövlətçiliyimizin ağır sınaqlara məruz qaldığı
dövrdə ölkənin mövcud potensialı məhdud idi, resurs çatışmazlığı Xəzərin dərinsulu hissələrində yerləşən təbii
sərvətlərin hasil olunub dünya bazarına çıxarılmasına imkan vermirdi. Yaranmış situasiyada dəfələrlə olduğu
kimi, yenə də yeganə düzgün çıxış yolunu seçən ümummilli lider bu maneənin aradan qaldırılması üçün dünyanın
aparıcı şirkətləri ilə milli maraqlara, Azərbaycan xalqının rifahına xidmət edən əməkdaşlıq strategiyasını irəli
sürdü və işləyib hazırladı. Bu, Azərbaycanın qalibiyyətli neft strategiyası idi. Onun əsasını sadə və eyni zamanda,
dahiyanə prinsiplər təşkil edirdi: xarici investisiyaların köməyi ilə ölkənin neft-qaz sənayesini gücləndirmək və
enerji resurslarının dünya bazarında reallaşdırılması nəticəsində əldə olunan gəlirləri iqtisadiyyatın digər
sahələrinin inkişafına, xalqın yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsinə yönəltmək prinsipləri. Mahiyyət etibarilə
Azərbaycan dövlətinin qurtuluş və davamlı inkişaf doktrinası rolunu oynayan bu enerji strategiyasının ilk uğuru
dünyanın nəhəng neft şirkətləri ilə tariximizə "Əsrin müqaviləsi” kimi daxil olan sazişin imzalanması idi.
"Əsrin müqaviləsi” mahiyyət etibarilə Azərbaycan, Xəzər hövzəsi regionu, hətta bütövlükdə postsovet
məkanın hüdudlarını aşan, dünya sənayesinin inkişafında yeni bir mərhələ yaradan tarixi hadisə idi. Bu saziş
Azərbaycanın təkcə dünya enerji bazarında möhkəmlənməsi üçün deyil, özünə layiqli geosiyasi yer tutması,
beynəlxalq birliyə üzvi surətdə inteqrasiya olunması üçün yol açan, aparıcı dövlətlərdən birinə, regionun liderinə
çevrilməsində müstəsna rol oynayan epoxal bir sənəd idi. Ötən 25 ildə ölkəmizin daxili və xarici siyasətdə
qazanılmış uğurlarının təməlində, möhtərəm Prezident İlham Əliyevin dəfələrlə qeyd etdiyi kimi, məhz "Əsrin
müqaviləsi” durmuşdur. Ümummilli lider Heydər Əliyevin böyük uzaqgörənliklə işləyib hazırladığı enerji
strategiyası uzunmüddətli, effektiv, sistematik və davamlı inkişaf konsepsiyası olduğunu ilbəil özünün yeni
təntənələri ilə təsdiqləyir.
Nailiyyətlərimiz - hasil edilən karbohidrogenlərin qəbulu, saxlanılması və dünya bazarlarına çıxarılması
məqsədlərinə xidmət edən təhlükəsiz neft və qaz kəmərləri sisteminin, yeni istehsal güclərinin yaradılması,
infrastrukturun müasirləşdirilməsi, durmadan yenilənməsi və s. Azərbaycan neft sənayesinin postindustrial inkişaf
yoluna qədəm qoymasında həlledici rol oynamışdır. Bütün bu nəhəng qüvvənin hərəkətə gətirilməsində BakıTbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəməri müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Təsadüfi deyil ki, kəmərin istismara
verilməsini dünya KİV-i qlobal neft sənayesinin dönüş nöqtəsi kimi dəyərləndirmişdi. Şərq-Qərb enerji dəhlizinin
əsas arteriyasını təşkil edən BTC bu gün dünyada enerji təhlükəsizliyinin əsas elementlərindən biri kimi
Azərbaycan neftinin dünya bazarına fasiləsiz və təhlükəsiz nəqlində unikal rol oynayır. Regionun həyatını
dəyişmiş 1769 kilometrlik bu kəmər həm də qabaqcıl texnologiyalar əsasında qurulmuş olduqca mürəkkəb
mühəndis konstruksiyasıdır.
Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən zərgər dəqiqliyi ilə hesablanmış enerji strategiyası möhtərəm Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında zəfər yolunu bu gün də uğurla davam etdirir. Hazırda SOCAR və onun törəmə
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şirkətləri 15 ölkəni təmsil edən 24 şirkətlə imzalanmış 19 Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişi və 2 Risk Xidməti
Sazişinin tərəfdaşlarıdır. Podratçılar tərəfindən 1995-ci ildən indiyədək Azərbaycan Respublikasının neft-qaz
sektoruna ümumilikdə 80 milyard ABŞ dollarından artıq məbləğdə sərmayə yatırılmışdır. Strategiyanın misilsiz
tarixi əhəmiyyətini sübut edən daha bir fakt isə dünyada təbii qaza tələbatın sürətlə artdığı indiki dövrdə ölkəmizin
həm də etibarlı "mavi yanacaq” tədarükçülərindən birinə çevrilməsidir. 1999-cu ildə kəşf, 2006-cı ildən istismar
edilən, dəniz akvatoriyalarında ən böyük qaz-kondensat yataqlarından olan, ehtiyatları 1,2 trilyon kubmetr qaz və
240 milyon tondan artıq kondensat həcmində qiymətləndirilən "Şahdəniz” yatağının işlənilməsi çərçivəsində
həyata keçirilən layihələr ümummilli lider Heydər Əliyevin enerji strategiyasının ölkəmizə qazandırdığı iqtisadi
və sosial mənfəətlərin tam bir spektrini əhatə edir.
Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyi tam şəkildə təmin olunub. Bu, hər bir ölkənin milli təhlükəsizliyinin çox
vacib komponentidir. Sənaye obyektlərinin mazut rejimindən qaz rejiminə keçirilməsi iqtisadiyyatımızın
möhkəmlənməsinə mühüm töhfədir. Ölkənin qazlaşdırılması istiqamətində "Azərbaycan Respublikasında
regionların sosial-iqtisadi inkişafı” dövlət proqramları çərçivəsində tarixdə misli görünməmiş işlər aparılıb.
Azərbaycan region ölkələrinin, xüsusilə Gürcüstan və Türkiyənin enerji təhlükəsizliyi sisteminin ayrılmaz tərkib
hissəsinə çevrilib. "Şahdəniz” layihəsinin ilk mərhələsində hasil olunan qazın Gürcüstan və Türkiyəyə nəql
edilməsi məqsədilə Cənubi Qafqaz boru kəməri qurulmuş, 2-ci faza çərçivəsində genişləndirilmişdir. Ümumi
uzunluğu 997 kilometr, ötürmə qabiliyyəti ildə 20 milyard kubmetr təşkil edən bu kəmər vasitəsilə indiyə qədər
ölkədaxili istehlakçılara, həmçinin Gürcüstan və Türkiyəyə 40 milyard kubmetrdən artıq "Şahdəniz” qazı tədarük
olunmuşdur. Azərbaycan neftçiləri tərəfindən "Abşeron” və "Ümid” yataqları kəşf edilmiş, "Bulla-dəniz”
yatağının dərin horizontlarından hasilata başlanılmışdır.
"Azəri-Çıraq-Günəşli” layihəsi çərçivəsində qazanılmış uğurlar xarici tərəfdaşlarla qurulan qarşılıqlı faydalı
istehsalat münasibətlərini yeni mərhələyə qaldırmışdır. Azərbaycan imzaladığı bütün sazişlərin şərtlərinə tam
həcmdə əməl etmiş, Milli Məclisdə ratifikasiya olunub, qanun hüququ alan bu sənədlərin heç bir müddəasını
birtərəfli qaydada dəyişməmiş yeganə neft-qaz ölkəsi imicini qazanmışdır. Birgə layihələr çərçivəsində əldə
olunan güclü iqtisadi səmərə tərəfdaşlarımızın Azərbaycana inamını artırmış, onları bu qədim diyara, qonaqpərvər
xalqımıza sıx tellərlə bağlamışdır. 2017-ci ildə tərəfdaşlarımızın "Əsrin müqaviləsi”nin 2050-ci ilədək uzadılması
təşəbbüsü ilə çıxış etmələri və "Azəri-Çıraq-Günəşli” layihəsi üzrə Azərbaycan üçün daha əlverişli şərtlərlə yeni
müqavilənin imzalanması iqtisadi amillərlə yanaşı, həm də bu bağlılığın bariz göstəricisi olmuşdur.
Azərbaycanın qalibiyyətli enerji strategiyası həm də qloballaşan dünyanın mühüm çağırışlarına xalqımızın
cavabıdır, ona tarixən xas olan dərin humanizm və insanpərvərliyin təntənəsini bütün dünyada təcəssüm etdirir.
Əminliklə deyə bilərik ki, bu strategiya hələ uzun illər davamlı olacaq, ölkəmizə və dövlətimizə misilsiz
nailiyyətlər qazandıracaq, xalqımızın maddi rifah halının durmadan yüksəlməsinə, dünyada sülh, əmin-amanlıq
və sabitlik amallarına xidmət edəcəkdir.
Azərbaycan.-2019.-5 may.-№98.-S.6.
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Hüquqi, demokratik dövlət quruculuğunun müəllifi
Fuad ƏLƏSGƏROV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Hüquq mühafizə orqanları ilə iş və hərbi məsələlər üzrə
köməkçisi-şöbə müdiri, YAP Siyasi Şurasının üzvü
Hər il may ayının 10-u xalqımız öz tarixinin ən önəmli hadisələrindən birini - dövlət müstəqilliyimizi böyük
hədələrdən qorumuş, onun itirilməsinə imkan verməmiş, müstəqilliyimizi möhkəmlətmiş, dövlət institutlarını,
dövlətçilik ənənələrini yaradaraq inkişaf etdirmiş dahi bir şəxsiyyətin, ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olma
gününü qeyd edir. Danılmaz faktdır ki, bu gün müstəqil Azərbaycan dövləti mövcuddursa, bu dövlət mətanətlə
öz ayaqları üzərində durmağı bacarırsa, onu dünyada tanıyırlarsa, bu, müstəsna dərəcədə ümummilli lider Heydər
Əliyevin sayəsində baş vermişdir. Bu səbəbdən ulu öndər Heydər Əliyev müasir Azərbaycan dövlətinin banisi
hesab olunur.
Bu il ümummilli liderin 96 illiyi qeyd olunur. Biz bir daha bu dahi şəxsiyyəti böyük ehtiram və sonsuz
minnətdarlıq hissi ilə yad edirik.
Ulu öndər Heydər Əliyevin fəaliyyəti o qədər şaxəli, onun Azərbaycan xalqı və dövlətinin həyatında rolu o
qədər böyükdür ki, bunların miqyasını tam şəkildə yalnız gələcək nəsillər qiymətləndirə bilər.
1991-ci ildə öz dövlət müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycan olduqca ağır bir vəziyyətlə üzləşmişdi. Bu, hər
bir yeni dövlətin üzləşdiyi adi siyasi, sosial, iqtisadi problemlərlə dolu vəziyyət deyildi. Azərbaycan qonşu
Ermənistanın təcavüzünə məruz qalmışdı, torpaqları işğal olunmuşdu. Ölkə müharibə vəziyyətində olsa da,
nizami ordu mövcud deyildi. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaradılması haqqında qərar qəbul olunsa da, bu,
sadəcə olaraq kağız üzərində qalmışdı. Digər tərəfdən, ölkədə vətəndaş müharibəsi təhlükəsi, milli zəmində
separatçılıq meyilləri mövcud idi. Cinayətkarlıq dövlətin əsasları üçün təhlükə yarada biləcək səviyyəyə çatmışdı.
Nəhayət, ölkədə çox səriştəsiz bir rəhbərlik var idi. Heç bir idarəçilik təcrübəsi olmayan, öz siyasətini yalnız
populizm üzərində quran, təsadüfi insanlardan ibarət olan AXCP-Müsavat rəhbərliyi ölkənin onsuz da ağır
durumunu bir qədər də mürəkkəbləşdirirdi. Belə bir vəziyyətdə yalnız müstəsna bir hadisə Azərbaycan dövlətini
məhv olmaqdan xilas edə bilərdi. Xoşbəxtlikdən, belə bir hadisə baş verdi. 1993-cü ildə Azərbaycan xalqı çox
müdrik qərar qəbul edərək, mövcud durumda ölkəni xilas edə biləcək yeganə şəxsiyyəti, ulu öndər Heydər Əliyevi
ölkə rəhbərliyinə gətirdi.
Azərbaycanı sovet keçmişinə bağlayan telləri qıran, müstəqillik simvollarını xalqa qaytaran da məhz
ümummilli lider oldu. Hələ 1990-cı il noyabrın 17-də xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü və
rəhbərliyi ilə keçirilmiş Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sessiyasında üçrəngli bayrağımız Naxçıvan
Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı olaraq təsdiq edildi. Həmin gün dövlət bayrağımız sessiyaya gətirildi və
Muxtar Respublikanın Ali Məclisində ucaldıldı. Bu, çox cəsarətli və fədakar addım idi. Çünki o zaman
Azərbaycan hələ də Sovet İttifaqının tərkib hissəsi idi. Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin dediyi kimi,
bizim müstəqilliyə gedən yolumuz məhz həmin gündən başlamışdır.
Biz xalq olaraq azərbaycançılıq ideologiyasının formalaşdırılmasına görə də dahi Heydər Əliyevə borcluyuq.
Ümumiyyətlə, ümummilli lider 1970-ci illərin əvvəllərindən başlamaqla əsrin sonlarına doğru milli-mənəvi
dəyərlərin, milli ruhun qorunması, kadrların milliləşdirilməsi, azərbaycançılıq ideologiyasının sistem halına
salınması istiqamətində çox mühüm işlər görmüşdür. Əgər ulu öndərin hələ respublikamıza birinci rəhbərliyi
dövründə Azərbaycanın sosial-iqtisadi, mədəni yüksəlişi üçün həyata keçirilən tədbirlər, milli şüurun oyanışı
istiqamətində gördüyü işlər olmasaydı, bu gün Azərbaycanın müstəqil xəttə malik suveren dövlət kimi
mövcudluğundan danışmaq çətin olardı. Bütün ruhu, qanı, canı ilə özünü azərbaycanlı sayan ümummilli lider
cəmiyyətin bütövləşməsi, azərbaycançılıq ideologiyasının milli həmrəyliyin aparıcı amilinə çevrilməsi
istiqamətində mühüm işlər görərək, ümumxalq birliyinin dərin siyasi və nəzəri əsaslarını irəli sürdü. Böyük strateq
azərbaycançılığın tarixən formalaşmış ayrı-ayrı komponentlərini vahid sistem və konsepsiya halına gətirərək, onu
dövlət idarəçiliyinin elmi-nəzəri əsasına çevirdi. Məhz Heydər Əliyev dühasının səyi ilə azərbaycançılıq
mahiyyətcə real məzmun daşıyaraq praktikada realizə imkanları qazandı.
Ulu öndər daim vurğulayırdı ki, azərbaycançılıq ideologiyası real müstəqilliyə nail olmaq, vahid, bölünməz
Azərbaycanı qoruyub saxlamaq və möhkəmləndirmək üçün vasitədir. Ümummilli liderin fəlsəfi baxışlarına görə
azərbaycançılıq ideologiyası ölkədə vətəndaş birliyinin uğurlu təməli idi.
Ümummilli liderin Azərbaycana rəhbərlik etməyə başlaması ilə ölkənin bütün sahələrində durğunluq aradan
qaldırıldı, iqtisadiyyatda, xarici siyasətdə, sosial sahədə, dövlət orqanlarının fəaliyyətində əsaslı dönüş və inkişaf
başladı.
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Ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ilə ordu quruculuğu istiqamətində də yeni bir mərhələnin
təməli qoyuldu. Xüsusilə 1994-cü il mayın 12-də cəbhə xəttində atəşkəsə nail olunduqdan sonra ordu quruculuğu
ilə bağlı genişmiqyaslı islahatlara başlandı. Qısa müddətdə hərbi hissələrin, ayrı-ayrı qoşun növlərinin
formalaşdırılması tam başa çatdırıldı, orduya çağırışla bağlı bütün problemlər öz həllini tapdı. Silahlı qüvvələrə
dövlətçiliyi və hərbi andı hər şeydən uca tutan, mənəvi baxımdan sağlam zabitlər cəlb olundu. Bu zabitlər
içərisində ümummilli lider Heydər Əliyevin hələ 20-ci əsrin 70-ci illərində Azərbaycanın gələcəyini düşünərək
yaratdığı Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin məzunları xüsusi rol oynayırdı. Eyni zamanda, ordumuzun
maddi-texniki təminatı əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdı.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev ordunu daha da inkişaf etdirərək, onu dünyanın
ən güclü silahlı qüvvələri sırasına çıxarmağı bacardı. Respublikamızın hərbi-texniki sahədə dünyanın qabaqcıl
ölkələri ilə əməkdaşlığı nəticəsində ordumuz ən müasir silahlar, reaktiv artilleriya və hava hücumundan müdafiə
sistemləri, hərbi təyyarələr, gəmilər və digər texnika ilə təchiz edilmişdir. Bununla yanaşı, ölkəmizdə güclü
müdafiə sənayesi yaradılmış, 20-dən çox hərbi zavod inşa edilmişdir. Bu zavodlarda 1200 adda hərbi təyinatlı
məhsul istehsal olunur.
Bu gün Azərbaycan Ordusunun döyüş qabiliyyəti ən yüksək səviyyədədir. 2016-cı ilin aprel döyüşləri,
həmçinin 2018-ci ilin may ayında Naxçıvan istiqamətində aparılmış əməliyyatlar Azərbaycan hərbçilərinin
qəhrəmanlığını, Azərbaycan Ordusunun yüksək döyüş qabiliyyətini bir daha nümayiş etdirmişdir.
Ulu öndərin rəhbərliyi ilə bütün sahələri əhatə etmiş inkişaf Azərbaycanın hüquq sistemindən də yan
keçməmişdir.
Ümummilli lider gözəl bilirdi ki, mövcud sovet hüquq sistemi müasir dövrün tələbləri ilə ayaqlaşmır,
şəxsiyyətin hüquq və maraqlarını tam səviyyədə nəzərə almır. Belə hüquq sistemi Azərbaycanda azad cəmiyyətin
formalaşmasına, bazar iqtisadiyyatının, özəl sahibkarlığın və fərdi təşəbbüskarlığın inkişaf etdirilməsinə, son
nəticədə ölkənin hər bir vətəndaşının rifahının və potensialının gerçəkləşməsinin təmin olunmasına kömək edə
bilməzdi.
Məhz bu səbəbdən ulu öndər Heydər Əliyevin bilavasitə rəhbərliyi ilə ölkədə geniş məhkəmə-hüquq
islahatlarına başlandı. Ümummilli liderin müəllifi olduğu və 1995-ci ildə ümumxalq səsverməsi ilə qəbul edilmiş
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası bu islahatlar üçün möhkəm hüquqi baza yaratdı.
Məhkəmə sistemində həyata keçirilən islahatlar istər məhkəmələrin strukturunu, istərsə də məhkəmə icraatını
əhatə etdi. İslahatların mühüm tərkib hissəsi kimi mütərəqqi prosessual qanunvericilik aktları qəbul edildi və
tərəflərin bərabərliyi, çəkişmə, təqsirsizlik prezumpsiyası, məhkəmə baxışının aşkarlığı, eləcə də digər
demokratik prinsiplər bu qanunvericilik aktlarının əsasını təşkil etdi. Eyni zamanda, istintaq orqanlarının
hərəkətləri üzərində prokurorluğun prosessual rəhbərliyi və məhkəmə nəzarəti institutu da həmin qanunvericilikdə
əks edilmiş mühüm yeniliklərdən oldu.
Məhkəmə-hüquq islahatları çərçivəsində konstitusiya nəzarəti funksiyalarını həyata keçirən Konstitusiya
Məhkəməsi və hüquqların məhkəmədən kənar müdafiə mexanizmi olan İnsan hüquqları üzrə müvəkkil təsisatı
yaradıldı.
Ümummilli liderin təşəbbüsü ilə həyata keçirilmiş məhkəmə-hüquq islahatları sonrakı dövrlərdə daha da
genişləndirildi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılmış hüquqi
islahatlar məhkəmələrin müstəqilliyinin gücləndirilməsi, onların fəaliyyətində şəffaflığın təmin edilməsi,
hakimlərin seçim prosedurunun yeni prinsiplər əsasında müəyyən edilməsi, məhkəmə hakimiyyətinin özünüidarə
funksiyalarını həyata keçirən Məhkəmə-Hüquq Şurasının təşkil edilməsi kimi sahələri əhatə etmişdir.
Bu islahatlar bu gün də davam etdirilir. 2019-cu il 3 aprel tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev tərəfindən "Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında” fərman
imzalanmışdır. Bu fərman son illər ölkədə siyasi, iqtisadi, sosial sahədə həyata keçirilən böyük islahatların məntiqi
davamıdır. Əsas məqsədi məhkəmə hakimiyyətinin nüfuzunun və məhkəməyə inamın artırılması olan fərmanda
məhkəməyə müraciət imkanlarının genişləndirilməsi, məhkəmələrin fəaliyyətində şəffaflığın artırılması,
məhkəmə icraatının effektivliyinin yüksəldilməsi, məhkəmə qərarlarının tam və vaxtında icrasının təmin
olunması, süründürməçiliyin və digər neqativ halların aradan qaldırılması, hakim və məhkəmə aparatı işçilərinin
sosial müdafiəsinin əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılması üçün qanunvericilik, institusional və praktiki
tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulmuşdur. Əminik ki, bu islahatlar həyata keçirildikdən sonra hər bir Azərbaycan
vətəndaşı məhkəmə sistemindəki müsbət dəyişikliklərin şahidi olacaqdır.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin hüquq sahəsindəki islahatları məhkəmələrlə yanaşı, hüquq mühafizə
orqanlarını da əhatə etmişdir. Bu da təbii idi. Uzun müddət tamamilə fərqli hüquqi sistemdə, fərqli məqsədlərə
xidmət edən hüquq mühafizə orqanları demokratik və hüquqi dövlətin tələblərinə cavab verməli idi. Hüquqi
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islahatlar çərçivəsində ədliyyə, prokurorluq, daxili işlər, dövlət təhlükəsizlik və digər hüquq mühafizə
orqanlarının fəaliyyəti hüquqi dövlət konsepsiyasına uyğun təkmilləşdirilmiş, həmin fəaliyyəti tənzimləyən yeni
qanunvericilik aktları qəbul edilərək, bu orqanlara demokratik cəmiyyətdə xas olmayan funksiyalar ləğv
edilmişdir.
Bu gün tam əminliklə deyə bilərik ki, vaxtilə ulu öndər tərəfindən hüquq mühafizə orqanlarında başladılmış
islahatlar, prokurorluq, daxili işlər və dövlət təhlükəsizlik orqanlarının strukturunda və kadr siyasətində edilmiş
dəyişikliklər nəticəsində onların fəaliyyətinin müasir tələblərə uyğunlaşdırılması ölkədə cinayətkarlığa qarşı
mübarizənin effektivliyinin artmasına gətirib çıxardı. Ümummilli liderin 1994-cü il avqustun 9-da imzaladığı
"Cinayətkarlığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, qanunçuluğun və hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsi
tədbirləri haqqında” fərmanla ölkədə mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizənin uğurlu başlanğıcı qoyuldu.
AXCP-Müsavat iqtidarı dövründən insanların qanunsuz olaraq saxladığı on minlərlə odlu silah və sursat qısa
müddət ərzində yığıldı, yüzlərlə cinayətkar dəstə zərərsizləşdirildi, bir çox təhlükəli və xüsusilə ağır cinayətlərin,
o cümlədən dövlət çevrilişi cəhdlərinin qarşısı alındı. Təsəvvür edin ki, hətta Xalq Cəbhəsi partiyasının yerləşdiyi
binada belə xeyli sayda silah və sursat aşkar edilmişdi.
Ulu öndərin rəhbərliyi ilə cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində həyata keçirilmiş fəaliyyətin nəticələri bu gün
hamımızın gözü önündədir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sözləri ilə desək,
Azərbaycan dünyanın ən təhlükəsiz ölkələrindən, Bakı isə ən təhlükəsiz şəhərlərindən birinə çevrilmişdir.
Ölkəmizdə inkişaf üçün əsas amil olan siyasi sabitlik və əmin-amanlıq mövcuddur. Kriminogen vəziyyət tam
nəzarət altındadır.
Hələ 1993-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyev ölüm hökmünün icrasına moratorium qoyulması təşəbbüsü
ilə çıxış etmişdi. Ulu öndər hesab edirdi ki, məhkəmə hökmü ilə insanın həyatdan məhrum edilməsi qeyri-insani
tədbirdir. 1998-ci ildə isə Azərbaycanda ölüm hökmü tamamilə ləğv olundu. Bu, çox tarixi bir qərar idi. Yaxşı
xatirimdədir, bu qərardan qısa müddət sonra ölkəmizə səfərə gəlmiş avropalı nümayəndələrə ümummilli lider bu
barədə məlumat verəndə onlar eşitdiklərinə hətta inanmadılar.
Bu dövrdə ölkədə əfv və amnistiya institutları bərpa edildi və on minlərlə insan azadlığa qovuşdu. Bununla
Azərbaycan dövləti insanpərvərlik və ədalət prinsiplərinə sadiq olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. Bu da çox
vacib idi. Əvvəlki AXCP-Müsavat iqtidarı dövründə əfv və amnistiya kimi institutlardan imtina edilmişdi. Ölüm
cəzası icra edilirdi. Bu gün hələ də müxalifətin siyasi səhnəsində olan həmin insanlar Avropa dəyərlərindən
danışırlar. Lakin hakimiyyətdə olan zaman onlar nəinki Avropa dəyərləri, ümumiyyətlə, ümumbəşəri dəyərlərlə
bir araya sığmayan siyasət həyata keçirirdilər.
Cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi sahəsində ulu öndər tərəfindən qoyulan ənənələr bu gün də möhtərəm
Prezident İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilir. 2017-ci il 10 fevral tarixində cənab Prezident "Penitensiar
sahədə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi, cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi və cəmiyyətdən təcridetmə ilə
əlaqədar olmayan alternativ cəza və prosessual məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqinin genişləndirilməsi barədə”
sərəncam imzalamışdır. Sərəncamda cəzanın və qətimkan tədbirinin məqsədlərinə şəxsi cəmiyyətdən təcrid
etmədən nail olmaq üçün alternativ cəza və prosessual məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqini genişləndirmək, cəza
siyasətinin humanistləşdirilməsi, xüsusilə iqtisadi sahədə cinayətlərin dekriminallaşdırılması, cinayətlərin
sanksiyalarına azadlıqdan məhrum etməyə alternativ cəzaların əlavə olunması və mövcud alternativ cəzaların
tətbiqi əsaslarının təkmilləşdirilməsi məqsədilə bir sıra qanun layihələri hazırlamaq barədə tapşırıq və tövsiyələr
verilmişdir. Qeyd edilməlidir ki, 2019-cu il 3 aprel tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev tərəfindən imzalanmış "Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında” fərmanda da
cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi və cinayətlərin dekriminallaşdırılması üzrə tədbirlərin davam etdirilməsi
barədə tapşırıq verilmişdir.
Korrupsiya ilə mübarizə ümummilli liderin fəaliyyətində ən çox önəm verdiyi sahələrdən idi. Ulu öndər hələ
sovet dövründə korrupsiyaya qarşı qətiyyətli mövqeyini ortaya qoymuşdu. Həmin dövr üçün bu, Sovet İttifaqı
miqyasında yeni bir dalğa olmaqla yanaşı, həm də riskli idi. Çünki Sovet rəhbərliyi heç də bu məsələdə ümummilli
lider qədər qətiyyət nümayiş etdirmək fikrində deyildi. Lakin ulu öndər öz mövqeyində dönməzlik nümayiş etdirdi
və nəticədə Azərbaycanda dövlət qurumlarının fəaliyyətində səmərəlilik artdı, neqativ hallar aradan qalxdı,
əhalinin həyat səviyyəsi yaxşılaşdı.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin prezidenti kimi ulu öndər ölkənin müasirləşməsinin əsas istiqamətlərini azad
bazar münasibətlərinə əsaslanan iqtisadiyyatın, açıq vətəndaş cəmiyyətinin və demokratik dövlət institutlarının
gücləndirilməsində görürdü. Bu isə, təbii olaraq, Azərbaycanda korrupsiya və neqativ hallara qarşı mübarizənin
yeni səviyyədə qurulmasını tələb edirdi. 1990-cı illərin ikinci yarısında ümummilli liderin təşəbbüsü ilə
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korrupsiya ilə mübarizəyə dair bir sıra normativ aktlar qəbul edildi. Bu sənədlərdə korrupsiyaya qarşı mübarizənin
strateji kursu müəyyən edildi və antikorrupsiya tədbirləri prioritet sahə kimi qiymətləndirildi.
Ümummilli lider dövlət orqanlarında süründürməçiliyə, bürokratik əngəllərə yol verməməyi, şəffaflığı təmin
etməyi dövlət qulluqçularının qarşısında əsas vəzifə kimi qoymuş və dövlət qulluğunun müasir konsepsiyasını
formalaşdırmışdı.
Bütün digər sahələrdə olduğu kimi, korrupsiya ilə mübarizə sahəsində də ümummilli lider tərəfindən əsası
qoyulmuş strategiya bu gün də davam etdirilməkdə, bu sahədə də ardıcıllıq təmin edilməkdədir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin möhkəm siyasi iradəsi və ciddi nəzarəti altında
ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində institusional və qanunvericilik islahatları həyata keçirilmişdir.
İnstitusional islahatlar çərçivəsində Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya və Baş prokuror yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə İdarəsi yaradılmışdır. Bu qurumların fəaliyyəti nəticəsində korrupsiya ilə
mübarizənin səmərəliliyi kifayət qədər artmışdır.
Hazırda ölkəmiz korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində olan bütün beynəlxalq təşəbbüslərin aktiv
iştirakçısıdır, bu sahədə olan beynəlxalq konvensiyaları ratifikasiya və icrasını uğurla təmin etmişdir. Avropa
Şurasının Korrupsiyaya qarşı Dövlətlər Qrupu (QREKO) ölkəmiz tərəfindən həyata keçirilən tədbirləri yüksək
qiymətləndirmişdir.
Azərbaycan 2011-ci ildə beynəlxalq səviyyədə başlanan Açıq Hökumət Tərəfdaşlığına qoşulan ilk
dövlətlərdən biri idi.
Son 15 il ərzində korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində 5 dövlət proqramı qəbul olunmuş, icrası uğurla
təmin edilmişdir.
2007-ci il Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiya hazırlanmışdır.
Strategiyada bu sahədə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, dövlət və yerli özünüidarə orqanlarının, korrupsiyaya
qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış qurumların, hüquq mühafizə orqanlarının və məhkəmələrin fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsi, qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin tətbiqi və maarifləndirmə, sosial-iqtisadi xarakterli islahatların
aparılması kimi tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur.
Azərbaycanda artıq dövlət orqanları ilə vətəndaşlar arasında münasibətlər tamamilə yeni müstəvidə həyata
keçirilir. Dövlət qulluqçuları ilə vətəndaşlar arasında birbaşa təmaslar minimuma endirilir, nağdsız ödənişlərin
həcmi artırılır, əhaliyə göstərilən elektron xidmətlərin dairəsi və dövlət idarəçiliyində informasiyakommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi genişləndirilir. Bu tədbirlər dövlət orqanlarının işində şəffaflığın təmin
edilməsi və dövlət orqanlarında korrupsiyanın qarşısının alınması sahəsində müsbət mənada çox böyük
dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Lakin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti görülmüş bu tədbirlərlə heç də
kifayətlənmir və dövlət orqanları qarşısında bu istiqamətdə yeni tələblər qoyur.
Dövlət orqanları ilə vətəndaşlar arasında münasibətin yeni formatından, dövlət orqanlarında şəffaflıqdan
danışdıqda ilk yada düşən, əlbəttə ki, "ASAN xidmət” mərkəzləri olur. Əminliklə demək olar ki, Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinin 2012-ci il 13 iyul tarixli fərmanı ilə yaradılmış "ASAN xidmət” mərkəzləri dövlət
orqanları-vətəndaş münasibətlərində inqilabi dəyişikliyə nail oldu.
Möhtərəm Prezident İlham Əliyevin ideya müəllifi olduğu "ASAN xidmət” mərkəzlərinin yaradılmasında
məqsəd dövlət orqanlarının xidmətlərinin göstərilməsində vətəndaş məmnunluğunun, şəffaflığın təmin edilməsi,
korrupsiya hallarının istisna edilməsi, müasir texnologiyaların tətbiq edilməsi, dövlət qulluqçusu-vətəndaş
münasibətlərində yeni düşüncə tərzinin formalaşdırılması olmuşdur.
Hazırda ölkə üzrə 15 "ASAN xidmət” və 2 "ASAN Kommunal” mərkəzi fəaliyyət göstərir. Ölkə
Prezidentinin tapşırığına əsasən yaxın zamanlarda Bakı şəhərində daha 2 "ASAN xidmət” və 1 "ASAN
Kommunal” mərkəzinin, həmçinin rayonlarda 5 "ASAN xidmət” mərkəzinin istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub.
Eyni zamanda, "ASAN xidmət” mərkəzlərinin olmadığı şəhər və rayonlarda 10 səyyar ASAN xidmət avtobusu
və Səyyar ASAN qatar vasitəsilə vətəndaşlara səyyar formada xidmət göstərilir.
"ASAN xidmət” mərkəzlərində dövlət orqanları, özəl şirkət və müəssisələr tərəfindən ümumilikdə 320-dən
çox müxtəlif xidmət göstərilir. Əhaliyə mərkəzin fəaliyyəti barədə mütəmadi məlumat vermək, təklif və
şikayətləri dinləmək üçün "ASAN radio” və 108 "Çağrı” mərkəzi fəaliyyət göstərir.
Bu günə kimi "ASAN xidmət” mərkəzlərinə daxil olan müraciətlərin sayı 28 milyondan çoxdur. Keçirilən
rəy sorğularına əsasən vətəndaşların xidmətlərdən məmnunluq əmsalı 99,6 faiz təşkil edir.
Dövlət qulluğu sisteminə gətirilmiş başqa bir yenilik dövlət orqanlarının fəaliyyətinə gənc könüllülərin cəlb
edilməsidir. Gənclərə xüsusi diqqət, dövlət idarəçiliyində onların potensialından geniş istifadə olunması Heydər
Əliyev siyasətinin mühüm tərkib hissəsi idi. Azərbaycanda Gənclər Gününün təsis edilməsi də məhz ümummilli
469

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

liderin adı ilə bağlıdır. Bu gün qürur hissi ilə deyə bilərik ki, ulu öndər Heydər Əliyevin gənclər siyasəti dövlət
idarəçiliyində uğurla həyata keçirilir.
Göründüyü kimi, Azərbaycan müstəqillik qazanmasından keçən 28 ilə yaxın müddət ərzində çox mürəkkəb,
enişli-yoxuşlu, çağırışlar və təhlükələrlə dolu yol qət etmişdir. Bizi sevindirən odur ki, xalqımız bu yolu mətanətlə
keçərək öz ayaqları üzərində durmağı bacarmış, dövlətimiz güclənmiş, ölkədə tam sabitlik, asayiş təmin edilmiş,
iqtisadiyyatımız yüksəlmiş, sosial sahədə ciddi islahatlar aparılmışdır. Olduqca çətin bir regionda yerləşən
Azərbaycan müstəqil xarici siyasət həyata keçirir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
dəfələrlə bildirdiyi kimi, ölkəmizdə xalq-iqtidar birliyi mövcuddur və bu birlik bizim uğurlarımızın əsas şərtidir.
Bu gəlişigözəl sözlər deyil, reallıqdır. Düzdür, bu reallığı qəbul etməyən, onu hər fürsətdə inkar edən qüvvələr də
var. Zənnimcə, bunun başlıca səbəbi 90-ci illərin əvvəlinin xaos dövründən bugünkü inkişaf etmiş Azərbaycana
miras qalmış bu qaragüruhçu müxalifətin reallıq hissini itirməsidir. Bu insanlar real həyatda özlərini belə görə
bilmirlər, buna görə də yalnız virtual aləmdə müəyyən sığınacaq tapıblar. Təbii olaraq, belə insanlardan mövcud
vəziyyətə düzgün qiymət verməyi tələb etməyin də mənası yoxdur. Lakin sadə bir təhlil deməyə əsas verir ki,
ölkəmizin əldə etdiyi tarixi uğurlar bu gün olmaya da bilərdi. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini itirə də bilərdi,
iqtisadi cəhətdən başqa dövlətlərdən tam asılı, borc içərisində boğulan dövlətə də çevrilə bilərdi. Bu gün iflas
etmiş deyil, uğurlu bir dövlətə sahib olduğumuz üçün məhz dahi şəxsiyyət, xalqımızın ümummilli lideri Heydər
Əliyevə borcluyuq. Bunu hər birimiz, ilk növbədə, gənc nəsil dərk etməlidir.
Bizim vəzifəmiz isə dövlətimizi daha da inkişaf etdirmək, siyasi, sosial, iqtisadi və digər sahələrdə daha
böyük uğurlar qazanmaq, həmrəy olmaq, müstəqilliyimizi daha da möhkəmlətməkdir. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti möhtərəm İlham Əliyev ölkəmizi məhz bu yolla aparır. Hər birimiz bu yolda dövlət
başçısının yanında dayanmalı və ona dəstək olmalıyıq.
Azərbaycan.-2019.-4 may.-№97.-S.1,3.
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Azərbaycanı qlobal nəqliyyat-tranzit mərkəzinə çevirən strategiyanın yaradıcısı
Cavid QURBANOV,
"Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri, Milli Məclisin deputatı
Ümummilli lider Heydər Əliyev dərin zəkasını, şüurlu həyatını və böyük enerjisini xalqımızın xoşbəxtliyinə
həsr etmişdir. Azərbaycan ikinci dəfə müstəqilliyini elan etdiyi ilk illərdə həm siyasi vəziyyət gərginləşmişdi,
həm də əhalinin sosial durumu ağırlaşmışdı. Elə bu zaman ölkəni düşdüyü ağır vəziyyətdən çıxarmaq, xalqımızın
səsinə səs vermək, ölkədə baş vermiş sosial-iqtisadi və siyasi tənəzzülü aradan qaldırmaq üçün Heydər Əliyev
şəxsiyyətinə, onun bilik və bacarığına ehtiyac duyuldu. Birmənalı olaraq Azərbaycanın 1990-cı illərdən sonrakı
inkişafı ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi 15 iyun 1993-cü ildə Milli Qurtuluş günündən start
götürən zəfərlə başladı.
Çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrimizi qoruyub saxlamaq, sivil vətəndaş cəmiyyəti yaratmaq, dünyəvi-bəşəri
dəyərlər uğrunda mübarizə aparmaq böyük öndər Heydər Əliyevin misilsiz xidmətlərindəndir. Mürəkkəb
geosiyasi mühitlə əhatələnmiş Azərbaycan məhz onun sayəsində dövlətlər arasında yüksək mövqe nümayiş
etdirərək bayrağımızın dünya dövlətlərinin bayraqları sırasında əbədi olaraq dalğalanmasını təmin etdi. Ulu öndər
deyirdi: "Azərbaycanın müstəqil yaşaması, Azərbaycanın milli azadlığı, xalqımızın öz taleyinə sahib olması,
özünün milli-mənəvi dəyərlərinə arxalanması tarixi bir hadisədir. Xalqımız qədim xalqdır, böyük tarixə, yüksək
mədəniyyətə malik olan xalqdır. Biz mədəniyyətimizə, milli əxlaqımıza, tariximizə sadiqik”.
Heydər Əliyev bütün sahələrdə xalqımızın milli maraqlarının təmin olunması üçün var-gücü ilə çalışırdı. O,
müstəqil dövlətçilik konsepsiyasının uğurlarını təmin edən dövlət xadimi kimi əbədilik qazanmış böyük bir
şəxsiyyətdir. Heydər Əliyevin yürütdüyü iqtisadi siyasət həm sosial ədalətə, həm də iqtisadiyyat prinsiplərinə
əsaslanırdı, elə buna görə də Azərbaycanda islahatların uğurlu təməlinin qoyulması milli inkişaf modelini
təkmilləşdirdi.
Heydər Əliyev fenomeni çoxminillik dövlətçilik tariximizdə xüsusi bir hadisədir. O, həm dövlətçilikdə, həm
də siyasi idarəetmədə novator idi, müəyyənləşdirdiyi sosial-iqtisadi strategiyası onun Azərbaycana rəhbərlik
etdiyi hər iki dövrdə respublikanı parlaq zirvələrə qaldırmışdı. Nəhəng sovet dövlətində ali rəhbər vəzifədə təmsil
olunması onun yenilməz iradəsini və işıqlı zəkasını təcəssüm etdirirdi. Heydər Əliyev yaradıcı, gərgin əməyi,
strateji mükəmməlliyi, iqtisadi islahatlar və demokratik cəmiyyət uğrunda apardığı mübarizələr nəticəsində
müstəqilliyimizin əbədi, dönməz xarakter almasına nail oldu. Böyük öndər deyirdi: "Cəmiyyətimizi Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyi, milli azadlığı, milli ənənələri prinsipləri əsasında tərbiyə etmək lazımdır. Ən böyük
potensialımız vətənə, torpağa bağlılığımız, vətəni-torpağı sevməyimiz və onu qorumaq hissimizdir”.
Heydər Əliyev Azərbaycanın uğurlarının təminatçısı olaraq inteqrasiya prosesini sürətləndirdi, dünyanın
qabaqcıl ölkələri ilə əlaqələrin qurulmasına rəhbərlik etdi. Onun məqsədyönlü siyasəti ilə Azərbaycanın neft
sənayesi, xarici dövlətlərlə iqtisadi münasibətləri, nəqliyyat sahəsi də daxil olmaqla, bir sıra başqa sahələri
qüdrətləndi, eləcə də ölkəmizin başqa ölkələrlə iqtisadi əlaqələrinin su, hava və dəmir yolları vasitəsilə
möhkəmlənməsi üçün Azərbaycan nəqliyyatının bütün sahələri yenidən bərpa olundu, inkişaf etdirildi. Tarixi
Böyük İpək yolunun bərpa olunması sahəsində TRASEKA (Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizi) proqramının
yaradılmasına təşəbbüs göstərən 8 ölkədən biri Azərbaycan oldu ki, bu da Mərkəzi Asiyadan Qara dənizə və
oradan da Avropaya çıxan nəqliyyat marşrutunun yenidən qurulması demək idi.
Bütün bunların Azərbaycan üçün çox mühüm olduğunu bilən böyük liderin təşəbbüsü ilə 1998-ci ilin 7-8
sentyabrında Bakıda 9 ölkənin (Azərbaycan, Bolqarıstan, Gürcüstan, Qırğızıstan, Moldova, Rumıniya, Türkiyə,
Özbəkistan, Ukrayna), 13 beynəlxalq təşkilat və 32 dövlətin nümayəndə heyətinin iştirakı ilə tarixi İpək yolunun
bərpasına həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçirildi. Həmin konfransda Avropa İttifaqının TRASEKA proqramı
əsasında "Avropa-Qafqaz-Asiya dəhlizinin inkişafı üzrə beynəlxalq nəqliyyat haqqında Əsas Çoxtərəfli Saziş”
imzalandı. Bakı Bəyannaməsi qəbul edildi, saziş imzalandıqdan sonra bir çox sahələrdə canlanma hiss olunmağa
başladı. Heydər Əliyev hələ sovetlər dönəmində SSRİ-də işlədiyi zaman Nazirlər Sovetində bir çox mühüm
sahələrə, yəni müttəfiq respublikaların avtomobil, çay nəqliyyatı, yol təsərrüfatı sahələrinə, onlarla bağlı
məsələlərə nəzarət etdiyindən bu işləri çox gözəl bilirdi. İqtisadiyyatın davamlı və dinamik inkişafı, sosial-iqtisadi
konsepsiyalar, qlobal enerji və nəqliyyat-kommunikasiya layihələrinin gerçəkləşməsi və Heydər Əliyevin gərgin
əməyi ölkəmizi uğurlu nailiyyətlərə aparırdı. Heydər Əliyev hər zaman etibarlı nəqliyyat sisteminin inkişafı, milli
yol sisteminin dünya kommunikasiyası məkanına sürətli inteqrasiyası üçün xüsusi diqqət ayırırdı. Məqsədyönlü
və sistemli tədbirlər nəqliyyat-kommunikasiya xətlərinin, eləcə də ölkəmizdə beynəlxalq tranzit dəhlizlərin və
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yolların yenidən qurulmasına, onlardan respublikamızın maraqları naminə istifadə olunmasına xidmət edirdi. Bu
modernləşmə həm də dövlətin iqtisadi inkişaf strategiyasının əsas prioritetlərindən biri idi.
Heydər Əliyevin apardığı uğurlu xarici siyasət, neft müqavilələrinin bağlanması, nəqliyyat dəhlizinin işə
salınması dünyanın aparıcı ölkələri ilə qurulmuş əlaqələr dəniz nəqliyyatının fəaliyyətinə çox böyük təsir göstərdi.
Heydər Əliyevin neft strategiyasının əsas məqsədi ölkəmizin sosial-iqtisadi, siyasi mədəni və hərbi cəhətdən
güclənməsi idi. Ulu öndər bilirdi ki, bu strategiyanın reallaşmasında Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin olduqca mühüm
rolu vardır. Xəzər Dəniz Gəmiçilik İdarəsi iri gəmiçilik şirkəti olaraq özündə çoxsahəli müəssisələri birləşdirdi.
Xəzər gəmiçiliyi dünyanın bir çox şirkətləri ilə əməkdaşlıq etdi. Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi mühüm
tədbirlər nəticəsində Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin fəaliyyəti daha da genişləndi. Nəqliyyat dəhlizində yükdaşıma
artdıqca respublikanın iqtisadi potensialı yüksəldi. O, Avropa-Asiya nəqliyyat dəhlizinin yaradılması ilə bağlı
şəxsi təşəbbüs göstərdi. 1996-cı il dekabrın 15-də Odessada Azərbaycan, Gürcüstan, Türkmənistan və Özbəkistan
arasında tranzit daşımalarının tənzimlənməsi haqqında sazişlərin imzalanmasına göstəriş verdi.
Təkcə bir faktı göstərmək yetərlidir ki, bu müqavilələrin bağlanmasının necə mühüm əhəmiyyət daşıması
aydın olsun: 1998-1999-cu illərin hər birində Azərbaycan gəmiləri ilə daşınan yüklərin həcmi 5 il əvvəlkindən
təxminən 1,5 dəfə çox olmuşdu. Artıq 2001-ci ildə Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin xarici sularda üzən 24 gəmisi
dünyanın 135 limanına yük daşıyırdı. Ən ucuz nəqliyyat növü olan dəniz nəqliyyatı ölkəmizin iqtisadi həyatında
mühüm rol oynayırdı.
Böyük öndərin uzaqgörən siyasəti öz bəhrəsini verdi. Volqa-Baltik, Volqa-Don su sistemi vasitəsilə
Azərbaycan gəmiləri dünya okeanına çıxış əldə etdi. Ölkəmiz çoxtərəfli əməkdaşlıq fəaliyyətini Beynəlxalq Dəniz
Təşkilatı, Beynəlxalq Əmək Təşkilatı, Avropa Dəniz Təhlükəsizliyi Agentliyi, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı və digər beynəlxalq qurumlarla davam etdirir.
Ümumilikdə ulu öndərin məqsədyönlü siyasəti nəticəsində bütün nəqliyyat sistemi - avtomobil yolları
şəbəkəsi, mülki aviasiya, Bakı metrosu, boru kəməri nəqliyyatı və digərləri böyük inkişaf yolu keçdi,
infrastrukturları dünyanın ən müasir və modern göstəricilərinə uyğunlaşdırıldı. Bu sahədə ümummilli liderin ən
böyük qayğısını, himayəsini görən strukturlardan biri də dəmir yolları idi.
1990-cı illərdə ağır iqtisadi durumda və müharibə vəziyyətində olan ölkənin dəmir yollarının vəziyyəti
ürəkaçan deyildi. Dəmir yolları vaxtında təmir olunmur, getdikcə bərbad və yararsız hala düşürdü. Dəmir yolu ilə
bağlı yaranmış çətinliklər həllini tapmadığından sərnişin və yükdaşıma sahəsində ağır problemlər yaranmışdı.
1996-cı ildə dəmir yollarının yenidən bərpası Heydər Əliyevin gərgin əməyi nəticəsində baş tutdu. Ölkəmizin
həm daxili, həm də xarici ticarətində mühüm əhəmiyyəti olan yükdaşıma nəzərdə tutulan bəhrəni verməyə başladı.
Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu beynəlxalq təşkilatlara müraciət etdi. MDB və Baltikyanı dövlətlərin Dəmir Yolu
Nəqliyyatı Şurasının, Dəmir Yolları Əməkdaşlıq Təşkilatının və Beynəlxalq Dəmir Yolları İttifaqının üzvü oldu.
Köklü iqtisadi dəyişikliklər beynəlxalq dəstək qazanaraq sabitləşdirmə proqramına uyğun iqtisadiyyatın
liberallaşmasına yönəlmiş radikal islahatlara yol açdı. Nəqliyyatın və yol təsərrüfatının fəaliyyətinin canlanma
prosesi məhz Heydər Əliyevin bu infrastrukturun yenidən qurulması üçün etdiyi dəyişikliklərdən sonra başladı.
Qeyd etmək yerinə düşər ki, dövlətin gücü, iqtisadi potensialı və qüdrəti onun yol infrastrukturunun,
kommunikasiya kompleksinin inkişafın hansı mərhələsində olması ilə ölçülür və nailiyyətlərdə, iqtisadi
yüksəlişdə yol təsərrüfatının rolu əsas və həlledicidir. Ona görə də Heydər Əliyev bu sahəni xüsusi diqqət altında
saxlayır, öz yaratdığı konsepsiya əsasında hərəkət edirdi.
Heydər Əliyev deyirdi: "Dəmir yolunun çox böyük iqtisadi əhəmiyyəti var. Yaxşı iqtisadi nəticələr ölkəmizin
müstəqilliyinin əsasını təşkil edir, dəmiryolu Azərbaycan iqtisadiyyatının böyük bir hissəsidir. Bu işləri biz 10
illərlə böyük zəhmət bahasına yaratmış, onun maddi-texniki bazasını qurmuşuq”.
Çox təəssüf ki, əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, 1990-cı ildən başlayaraq dəmiryolunda çox şeylər dağıdıldı
və itirildi. Bu ağır situasiya böyük öndəri narahat etməyə bilməzdi. O, gərgin vəziyyətin aradan qaldırılması üçün
ciddi tədbirlər gördü, həyata keçirdiyi məqsədyönlü islahatlar dəmir yolunda sosial-iqtisadi inkişafın
sürətlənməsini reallaşdırdı. Heydər Əliyev hakimiyyətdə olduğu hər iki dönəmdə dəmir yoluna, onun inkişafına
daim diqqət göstərmişdir. O, öz xatirələrində qeyd edirdi ki, mənim atam da dəmiryolçu olubdur. Mən dəmiryolçu
ailəsində böyümüşəm, hələ uşaq ikən dəmir yollarının üzərində, nə qədər atamın yanında olmuşam. Hesab edirəm
ki, dəmir yolunu həm bilirəm, həm də sevirəm.
Ulu öndər hələ sovetlər birliyi dövründə milli kadrların hazırlanması üçün yüksək səviyyəli işlər görmüşdür.
Onun şəxsi təşəbbüsü ilə azərbaycanlı gənclər keçmiş SSRİ-nin bir sıra ali məktəblərinə oxumağa göndərilmişdir.
Bu, ulu öndər tərəfindən gələcəyə hesablanmış uğurlu bir siyasət idi. Həmin gənclərin bir çoxu dəmiryol
mühəndisliyi ixtisasına yiyələndilər və nəqliyyatın müxtəlif sahələrində mühüm vəzifələri bu gün də icra edirlər.
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Müstəqillik illərində Heydər Əliyevin apardığı araşdırmalar Azərbaycanın düşdüyü nəqliyyat blokadasını
dağıdaraq keçmiş dəmir yolu əlaqələrini bərpa etdi. O, hələ SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini olarkən
nəqliyyat sahəsinə nəzarət edən məsul şəxs kimi Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu üçün əvəzolunmaz işlər görüb.
Bu böyük şəxsiyyətin köməyi ilə indiki sərnişin parkındakı vaqonların 50 faizi Azərbaycana gətirilib.
Heydər Əliyevin apardığı islahatlar və yenidənqurma işləri həm sabit, həm də məhsuldar iş şəraitinin bərqərar
olmasına gətirib çıxardı. Əsaslı təmir edilən və ikinci dəfə həyata qaytarılan sərnişin vaqonları qatarlar şəklində
tərtib olunaraq Moskva, Kiyev, Sverdlovsk, Sankt-Peterburq və s. istiqamətlərdə reysə buraxıldı.
Azərbaycan dəmir yolunun əsaslı dəyişiklikləri və köklü inkişafı ulu öndərin birbaşa şəxsi fəaliyyəti ilə bağlı
olmuşdur. Dəmir yolunun texniki tərəqqisi və hərtərəfli inkişafı Heydər Əliyevin 1969-cu ildə hakimiyyətə gəlişi
ilə başladı. 1969-cu ildən başlayaraq davamlı olaraq sonrakı illərdə də əsas fəaliyyət üstün tutulmaqla 14300
texniki yenilənmə metodlarının tətbiqinə başlanılmışdır. Sənaye kompleksinin sürətli inkişafı, başqa sahələrdə
olduğu kimi, dəmir yolu nəqliyyatında da əsas rol oynayırdı. Əslində, dəmir yolunun uğurlarının,
müvəffəqiyyətlərinin göstəricisi ulu öndərin bu sahəyə verdiyi böyük əhəmiyyət və himayə idi.
Heydər Əliyev şəxsiyyəti polad magistralımız üçün yenilməz qüvvə idi. Bu, məhz Azərbaycan Dəmir
Yolunun Zaqafqaziya Dəmir Yollarının tərkibindən ayrılıb müstəqil fəaliyyətə başlayanda özünü aydın şəkildə
göstərdi. Bu qurumda stansiyaların tikilişi vüsət götürdü və yeni stansiyalar istismara verildi. Dübəndi, Şirvan,
Güzdək kimi nəhəng neftdoldurma stansiyalarının, eləcə də yeni xətlərin istismarı həm respublikamız, həm də
Zaqafqaziya regionu üçün əhəmiyyətli dərəcədə əlamətdar hadisəyə çevrildi.
1970-ci ildə ulu öndərin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə 26 km uzunluğunda Ağdam-Xankəndi dəmiryol xətti
tikilib istifadəyə verildi. Bakı şəhərinə güclü sərnişin axını yeni müasir vağzal tikilməsini zəruri etdi. 1978-ci ildə
Heydər Əliyevin qayğısı və köməyi ilə Bakı Sərnişin Vağzalı Kompleksi tikilib istifadəyə verildi. 1970-ci ildən
başlayan yenilənmə prosesi 1981-ci ilə kimi davam etdi, elektrik qatarları müasir EP2 qatarı ilə əvəz olundu, 75
seksiya və EP2 elektrik qatarı alındı.
1978-ci ildə Biləcəri Lokomotiv deposunda cari təmir üçün elektrovoz sexi inşa olundu. Eləcə də Gəncə
Lokomotiv deposunda yeni elektrovoz sexi tikilib istifadəyə verildi, daha sonra Şirvan dövriyyə deposu tikilərək
texniki baxışda boşdayanmaların vaxtını xeyli azaltdı. Yük vaqonlarının istismarda texniki cəhətdən saz
saxlanmasını və təmir olunmasını səmərəli şəkildə həyata keçirmək üçün Gəncə şəhərində Heydər Əliyevin
dəstəyi ilə müasir texnologiyanın tələblərinə cavab verən təmir istismar deposu tikilib istifadəyə verildi.
Bütün bunları yada saldıqca birmənalı olaraq deyə bilərik ki, Heydər Əliyev zamanın və şəraitin verdiyi
imkanlardan xalqımızın maraqları və yüksəlişi naminə bacardıqca geniş istifadə etmişdir. O, bütün fəaliyyətini
Azərbaycanın gələcək tərəqqisinin təminatı üzərində qururdu. Onun qərar və tapşırıqları bütün sahələrdə
cəmiyyətin hər bir təbəqəsinin mənafelərini ifadə edirdi. Onun Azərbaycanın dəmir yolu sahəsində 20-30 il öncə
atdığı uzaqgörən addımların dəmir yolunun inkişafına nə qədər hesablandığı Azərbaycan müstəqillik qazanandan
sonra dərk olundu. Azərbaycanın zəngin iqtisadı potensialının əsası məhz o illərdə qoyuldu.
Heydər Əliyev sovet idarəçiliyi prinsiplərində iqtisadi sistemdən istifadə edərək Azərbaycanın güclü və
qüdrətli olmasını təmin etməyə çalışırdı. O, öz addımlarının uğura hesablandığının fərqində idi və bu uğurun da
gerçəkləşməsinə hər zaman inanırdı. Heydər Əliyev 18 sentyabr 2002-ci ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru
kəmərinin təməlinin qoyulmasında demişdir: "Şübhə yoxdur ki, gələcək nəsillər bizim gördüyümüz bu işlərdən
bəhrələnərək daha da firavan yaşayaraq ölkəmizdə, Azərbaycanda demokratik, hüquqi dünyəvi dövlət quruculuğu
şəraitində, vətəndaş cəmiyyəti şəraitində yaşayaraq bunların bəhrəsini görəcəklər. Bu tarixi biz yazırıq”.
"Əsrin müqaviləsi” 1994-cü il sentyabr ayında imzalandıqdan sonra istehsal olunan neftin daşınmasında
dəmiryolçuların üzərinə böyük məsuliyyət düşdü. Dəmiryolçular tez bir zamanda 1998-ci il yanvarın 4-də
Dübəndi terminalını və neftdoldurma stansıyasını inşa edərək istifadəyə verdilər. Açılış mərasimində Heydər
Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi iştirak etmiş, görülən işləri, dəmiryolçuların fəaliyyətini
müsbət qiymətləndirmişdir: "Mən bu gün burada verilən məlumatları çox məmnuniyyət hissi ilə qəbul edirəm ki,
Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi buraxılmış səhvləri aradan qaldırır və öz işini, keyfiyyətini yaxşılaşdırır,
yaxşı iqtisadi nəticələr əldə edir. Bu çox vacib məsələdir. Çünki dəmir yolu Azərbaycan iqtisadiyyatının böyük
bir hissəsidir. Azərbaycan Dəmir Yolunu on illərlə yaratmışıq, onun maddi-texniki bazasını qorumuşuq.
Təəssüflər olsun ki, 1980-ci ildən başlayaraq Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu da dağılmış və itirilmişdir. Yaxşı
ki, indi bunların qarşısı alınır. Mən indi Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunda inkişafı hiss edirəm”.
Əvvəllər sərnişin vaqonları respublikamızdan kənarda təmir edilirdi ki, bu da əlavə xərc və vaxt itkisi demək
idi. 1997-ci ildə ilk dəfə olaraq Bakı vaqon deposunda vaqonların əsaslı təmirinə başlanıldı. Elektrovozların və
elektrik qatarlarının əsaslı təmiri isə ilk dəfə 1998-ci ildə Bakı Lokomotiv deposunda baş tutdu.
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Heydər Əliyevin qonşu ölkələrin rəhbərləri ilə apardığı ardıcıl danışıqların nəticəsi olaraq 1997-ci ildə
Bakıdan Şimal istiqamətinə sərnişin qatarlarının hərəkəti bərpa edildi, yerli istiqamətlər üzrə isə firma və
"Express” tipli qatarlar tətbiq edildi. Qatarların sayının get-gedə artması bilet satışının tezləşdirilməsi zərurətini
yaratdı. 1997-ci il sentyabrın 1-də yüksək keyfiyyətli xidmət üçün Bakı vağzalında bilet satışı kompüterləşdirildi.
Artıq Azərbaycanın dəmir yolu bir neçə beynəlxalq nəqliyyat dəhlizində tranzit yol kimi istifadə edilir. Əsas
yükdaşıma TRASEKA dəhlizi üzrə həyata keçirilir. Bu sahədə Böyük İpək yolunun Bakıdan-Böyük Kəsik
stansiyasına qədər məsafəni və digər dövlətlərə çıxışı əhatə edir.
Ulu öndərin Azərbaycan Dəmir Yoluna və dəmiryolçulara göstərdiyi böyük qayğının, diqqətin
təzahürlərindən biri də o idi ki, yüzlərlə ən yaxşı dəmiryolçu əvvəllər Sovetlər İttifaqının orden-medalları ilə,
sonralar isə müstəqil Azərbaycan Respublikasının xüsusi təltifləri ilə mükafatlandırıldı. Heydər Əliyev ideyaları
sürətlə dəyişən müasir dünyada Azərbaycan dövlətinin və xalqının maraqlarını hər zaman müdafiə etmiş, mühüm
və taleyüklü məsələlərin həllindən uğurla çıxmışdır. Bu böyük insanın adı xalqımızın rəmzinə, əməlləri hünər
timsalına çevrilib. Onun həyatı və fəaliyyəti doğma xalqına və torpağa məhəbbət meyarı olub.
Bu gün ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə yaradılmış infrastrukturun inkişaf etdirilməsi və
modelləşdirilməsi prosesi onun sadiq davamçısı prezident İlham Əliyev tərəfindən intensiv şəkildə həyata
keçirilir.
İqtisadiyyatımızda əhəmiyyətli yer tutan, mühüm rol oynayan dəmir yolu beynəlxalq və regional layihələrdə
iştirak etməklə öz infrastrukturunu qoruyub saxlayır, həm əhalinin, həm də dövlət strukturlarının daşımalara
tələbatının ödənilməsi üçün mümkün olan hər şeyi edir. İndi bir Azərbaycan faktoru var və bu faktor tranzit
daşımaların mərkəzinə çevrilmişdir ki, bu da ölkəmizin regionda söz sahibi olmasını təsdiqləyir.
Son illər bu qurumun tarixində yeni era başlayıb. Avropa ilə Asiyanın kəsişməsində yerləşən Azərbaycanın
nəqliyyat qurumları, o cümlədən dəmir yolu beynəlxalq layihələrin reallaşması prosesində aktiv iştirak edir. Qeyd
edək ki, 2017-ci il oktyabrın 30-da təkcə üç xalq, üç ölkə deyil, həmçinin onlarla xalq və ölkə arasında körpü
rolunu oynayacaq Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti bağlantısının açılış mərasimi olub. Artıq bir ildən çoxdur ki,
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu marşrutu ilə yüklərin daşınmasına başlanılıb.
Ölkəmizin önəm verdiyi beynəlxalq nəqliyyat layihələrindən biri də "Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat
Dəhlizi”dir. "Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi”nin yaradılması həqiqətən də tarixi hadisədir. Bu dəhliz
Şimali Avropanı Cənub-Şərqi Asiya ilə birləşdirir. Proqnozlar göstərir ki, tam gücü ilə fəaliyyət göstərəcəyi
təqdirdə "Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi” Avropa ölkələrinin, Rusiyanın, Orta Asiya və Qafqaz
regionlarının Fars körfəzi və Hindistana çıxışına, Xəzəryanı ölkələrin Qara dəniz limanları ilə ticarət əlaqələrinin
intensivləşdirilməsinə şərait yaradacaq. Bu layihənin icrası çərçivəsində Azərbaycan tərəfi öz üzərinə düşən
vəzifələri yerinə yetirib. Artıq Astara stansiyasından İran İslam Respublikası dövlət sərhədinə qədər birxətli 8,3
km dəmir yolunun çəkilişi, Astara çayı üzərindəki dəmir yolu körpüsünün və İran ərazisində (3.1 km) dəmir
yolunun tikintisi yekunlaşıb. İran İslam Respublikasının Astara stansiyasında tikilmiş terminalda artıq İran
təyinatlı yüklü vaqonlar boşaldılır və yeni yüklər daşınmaya qəbul edilir.
Prezident İlham Əliyevin apardığı uğurlu siyasətin nəticəsində Azərbaycanla İran Dəmir Yolları arasında
"Astara yükdoldurma və yükboşaltma terminalının tikintisi və istismarı” layihəsi üzrə müqavilə imzalanıb.
Müqavilə İran ərazisində dəmir yolu xəttinin bir hissəsinin və həmin ərazidə böyük aşırma qabiliyyətinə malik
olan 4 terminalın tikintisinin "Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin dəstəyi ilə reallaşmasını özündə ehtiva edir.
Müqaviləyə əsasən "Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC 15 illik müddətə terminalda mövcud olan və tikilməsi
nəzərdə tutulan dəmiryol xətlərini, 25 illik müddətə isə terminalları icarəyə götürür.
Son illər ərzində tranzit potensialının artırılması istiqamətində olduqca uğurlu addımlar atılıb. 2015-ci il
avqustun 3-dən Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu fəaliyyətə başlayıb. Artıq bu marşrut üzrə bir milyon
tondan artıq yük daşınmışdır.
Son vaxtlar dəmir yolunda ən müasir standartlara cavab verən texnologiyaların tətbiq olunması dövrü
başlayıb. Enerji təchizatının sabit cərəyandan dəyişən cərəyana keçirilməsi, işarəvermə və rabitə sisteminin
yeniləşdirilməsi üzrə avadanlıqların alınması, yol təsərrüfatının sağlamlaşdırılması, lokomotiv və vaqon
parklarının yenilənməsi və s. sahələrin müasir tələblər səviyyəsinə çatdırılması üzrə bir sıra mühüm tədbirlər
həyata keçirilib.
"Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-də gedən yeniləşmə prosesinin əsas tərkib hissələrindən biri yolların əsaslı
təmiridir. Bu istiqamətdə dəmir yolunda kompleks işlər görülür. Beynəlxalq və regional nəqliyyat dəhlizlərinin
gələcəkdə fəaliyyət göstərməsi Azərbaycan üzərindən yük axının dəfələrlə artmasına gətirib çıxaracaq. Bunun
üçün dəmir yolunda irihəcmli işlər aparılır. Bakı-Böyük Kəsik istiqamətində 600 km dəmir yolu əsaslı təmir
olunmuşdur. Eləcə də bütün infrastrukturun yenilənməsi istiqamətində işlər başladılmışdır. Yeni nəqliyyat
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dəhlizlərinin işə düşəcəyi təqdirdə Azərbaycan Dəmir Yolları bu dəhlizlərin tələbatını qarşılamağa tam hazır
olacaq.
Dövlət başçısı İlham Əliyevin tapşırığı əsasında "ASAN xidmət” mərkəzlərinin olmadığı regionlarda
vətəndaşların dövlət xidmətləri ilə təmin edilməsi üçün müasir texniki avadanlıqla təchiz olunmuş səyyar "ASAN
qatar” konsepsiyası reallaşdırılıb. Bakı vaqon deposunda "ASAN qatar” sisteminin tətbiqi ilə bağlı xüsusi
vaqonlar hazırlanıb. Səyyar "ASAN qatar” gözləmə zalı, laboratoriya, xidmət zalı, əməkdaşların istirahət kupeləri
olmaqla 4 vaqondan ibarətdir. Səyyar "ASAN qatar” vasitəsilə 4 dövlət orqanı tərəfindən 9 növ xidmət göstərilir.
Eyni zamanda, qatarda 3 növ funksional yardımçı xidmətlər - foto və tibbi xidmət, o cümlədən "Azərpoçt” MMC
tərəfindən göstərilən bank xidmətləri təşkil edilib. 28 dekabr 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev Bakıda Biləcəri stansiyasında səyyar "ASAN qatar”la tanış oldu və görülən işləri yüksək
qiymətləndirdi.
Möhtərəm Prezident İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezident xanım Mehriban Əliyevanın 2017-ci il
fevralın 10-da Bakı Dəmir Yolu Vağzalında və "Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin inzibati binasında aparılmış
yenidənqurmadan sonra yaradılan şəraitlə tanış olması, kollektivimizə uğurlar arzulaması dəmiryolçularda böyük
ruh yüksəkliyi yaradıb.
2016-cı il ərzində Bakı sərnişin stansiyasının ərazisində, yollarında, bina və qurğularında böyük miqyaslı
yenidənqurma və əsaslı təmir işləri aparılmışdır. Köhnə vağzal binasının dam örtüyü yenidən qurulmuş, binanın
fasad hissəsində təmir-restavrasiya işləri aparılmışdır. Binanın ikinci mərtəbəsi müasir üslubda təmir edilmiş,
ASAN xidmətin istifadəsinə verilmişdir.
16 noyabr 2018-ci ildə Sumqayıtda Dəmiryol Vağzalı Kompleksinin açılışı oldu. 3 mərtəbəli Sumqayıt
Dəmiryol Vağzalının sahəsi 5,5 min kv. metrdir.
Qeyd edək ki, son illərdə lokomotiv və vaqon parklarının yenilənməsi və digər sahələrin müasir tələblər
səviyyəsinə çatdırılması istiqamətində İsveçrənin "Stadler Rail Group” şirkətindən KİSS markalı ikimərtəbəli
elektrik qatarları alınaraq ölkəmizə gətirilib. Həmin qatarlar 2015-ci ildə Bakı-Sumqayıt marşrutu ilə hərəkətə
buraxılıb. Saatda 160 kilometr sürətlə hərəkət edən və 4 vaqondan ibarət olan elektrik qatarlarının hər birinin
ümumi sərnişin tutumu 700 nəfər, oturacaq yerlərin sayı isə 367-dir.
Dəmiryol sistemində son dövrlərdə əldə olunmuş mühüm inkişaf göstəricilərindən biri də ötən ilin dekabr
ayının sonlarından Bakı-Gəncə-Bakı sürətli sərnişin qatarının işə düşməsidir. Sərnişinlərin arzu və təklifləri
nəzərə alınaraq hər gün hərəkətdə olan qatar standart, biznes və birinci klass yerli vaqonlardan ibarətdir. Qatarın
tərkibindəki dörd vaqonda 363 yer var ki, onlardan 293-ü standart, 61-i biznes və 9-u isə birinci klass
təsnifatındadır. Qatar bu günədək 30000 nəfərdən çox sərnişin daşımışdır. Orta hesabla bir reysə (gediş-gəliş)
daşınan sərnişinlərin sayı 400-500 nəfəri təşkil edir.
Böyük öndərin illərlə yürütdüyü siyasət, quruculuq işləri uğrunda sərf etdiyi əmək bu gün dəmir yolu
sahəsində də layiqli töhfələrini verir. Onun müəyyən etdiyi inkişaf strategiyası Prezident İlham Əliyevin apardığı
məqsədyönlü siyasət nəticəsində əldə edilən uğurların təməlidir. Bu gün "Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin
yüksək texniki təchizata, müasir texniki vasitələrə, peşəkar kadr potensialına malik olması, dəmir yolunda
təhlükəsizlik normalarının qorunmasına nəzarət, bu çətin işdə çalışan adamların əməyinin qiymətləndirilməsi
uzun illər aparılan uğurlu siyasətin nəticəsidir. Bu, ömrünü Azərbaycan üçün şam kimi əridən böyük bir dühanın
zəngin təcrübəsinin bəhrəsidir.
Xüsusilə vurğulamaq istərdim ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev 7 mart 2018-ci ildə
"Bakı şəhərətrafı dəmir yolu xəttinin layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması, əsaslı təmiri və tikintisi ilə bağlı
tədbirlər haqqında” sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, Abşeron yarımadasında mövcud dəmiryol xətlərinin
yenidən qurulması və dəmir yolu şəbəkəsinin təkmilləşdirilməsi, mövcud dəmir yolu xətlərinin reabilitasiyası və
bərpası, elektrik təchizatı, rabitə və işarəvermə şəbəkəsinin əsaslı təmiri, yol kənarlarının mühafizə çəpəri ilə
bağlanması, bəzi dəmir yolu keçidlərinin müxtəlif səviyyəli keçidlərlə əvəzlənməsi, stansiya binalarının yenidən
qurulması və digər işlərin aparılması nəzərdə tutulur.
Qarşıdan xoşbəxt gələcəyimizin təminatçısı olan ulu öndərin 96 illik yubileyi gəlir. Dünyanın siyasi elitasının
ən uca zirvəsində dayanan bu nəhəng şəxsiyyətin sayəsində nail olduğumuz siyasi sabitlik və iqtisadi inkişaf biz
dəmiryolçuları daha da əzmlə, keyfiyyətlə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında çalışmağa ruhlandırır.
Azərbaycan.-2019.-4 may.-№97.-S.1,4.
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Heydər ƏLİYEV: İki formasiya - Bir memar
Natiq ƏMİROV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin İqtisadi siyasət və sənaye məsələləri üzrəköməkçisi-şöbə müdiri
"Heydər Əliyev Azərbaycana iki dəfə rəhbərlik etmişdir. Hər iki dəfə Azərbaycanı tənəzzüldən,
böhrandan çıxarıb inkişaf yoluna qoymuşdur. Bu, onu göstərir ki, ictimai-siyasi quruluşdan asılı olmayaraq,
Heydər Əliyev həmişə ən düzgün siyasət aparmış, Azərbaycan xalqının maraqlarını müdafiə və təmin
etmişdir”.
İlham ƏLİYEV
Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətinə son 50 ildə iki fərqli formasiyada uğurla öndərlik
edən dahi lider olmuşdur. Azərbaycan dövlətinin son yarıməsrlik inkişaf tarixi və Heydər Əliyev şəxsiyyəti
arasındakı münasibətlər "tarix şəxsiyyəti yaradır, yoxsa şəxsiyyət tarixi” dilemmasına verilən ən dolğun cavabdır.
Heydər Əliyev - tarixin memarı
Heydər Əliyev Azərbaycan tarixinin parlaq şəxsiyyətidir və müstəqil Azərbaycan Respublikası onun şah
əsəridir. Heydər Əliyev gəncliyində Azərbaycan Sənaye İnstitutunun memarlıq fakültəsinə daxil olmuşdu, memar
olmaq istəyirdi. İkinci Dünya müharibəsinin başlanması ona təhsilini başa çatdırmağa imkan verməsə də, Heydər
Əliyev tarixin memarı oldu. Tarix yaradan şəxsiyyət kimi əvvəlcə sovet dövründə, sonradan isə müstəqillik
illərində Azərbaycan dövlətinin memarı oldu.
Memarlıq - inşaat incəsənətidir. Heydər Əliyevin qurduğu Azərbaycan dövləti, dizayn verdiyi iqtisadi
model və yön verdiyi mədəni inkişaf monumental memarlıq nümunəsidir.
Məşhur britaniyalı memar Zaha Hadidin Bakıda layihələndirdiyi Heydər Əliyev Mərkəzinin Britaniyada
"Design Of The Year” müsabiqəsində əsas mükafata layiq görülməsi həm də tarixin bir dərsi idi. Heydər Əliyevin
adını əbədiləşdirən bu monumental layihə həm də onun tarixi memar rolunu təcəssüm etdirən sənət əsəridir.
Heydər Əliyev və sovet dövrü
Ötən əsrin 60-cı illərində sənaye və kənd təsərrüfatının ümumi inkişaf səviyyəsinə, milli gəlirin həcminə
və əmək məhsuldarlığının artım sürətinə, habelə əhalinin yaşayış səviyyəsinə görə Azərbaycan ittifaq
səviyyəsindən geridə qalırdı. Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövrü məhz belə bir çətin
vəziyyətdə başlamışdır. Respublikaya yeni nəfəs, modernləşmə və konseptual yanaşma tələb olunurdu. Heydər
Əliyevin apardığı quruculuq işləri və onun şəxsiyyətinə ittifaq səviyyəsində olan hörmətin nəticəsində
Azərbaycan aqrar ölkədən aqrar-sənaye ölkəsinə çevrildi. Bu illərdə elm tutumlu sənayenin, o cümlədən elektrik
energetikasının, maşınqayırmanın, kimya və neft-kimyanın, həmçinin kənd təsərrüfatının sürətli inkişafı təmin
olundu, Azərbaycan əksər iqtisadi göstəricilərinə görə orta ittifaq səviyyəsini ötdü. Azərbaycan istehsalı olan
kondisioner, soyuducu və digər sənaye brendləri, nəinki ittifaq bazarlarında satılırdı, hətta xarici ölkələrə ixrac
olunmağa başlamışdı.
1969-cu ilə nisbətən 1982-ci ildə faktiki qiymətlərlə respublikada ümumi ictimai məhsul 749,1 milyon
manatdan 2292,7 milyon manata, milli gəlir 329,2 milyon manatdan 1045,8 milyon manata, sənaye məhsulunun
ümumi həcmi 407 milyon manatdan 1207,7 milyon manata və kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 97,5 milyon
manatdan 383,5 milyon manata çatmışdır. Heydər Əliyev iqtisadiyyatın əsas probleminin həllinə - məhsuldarlığın
artırılmasına nail olmuşdur: 1969-1982-ci illərdə Azərbaycanda ictimai əmək məhsuldarlığı 1,8 dəfə və əhalinin
hər nəfərinə düşən pul gəlirləri 2 dəfə artmışdır.
Heydər Əliyev 1976-cı ilin oktyabr ayında məruzəsində demişdi: "Mahiyyət etibarı ilə biz Azərbaycanın
inkişafının sosial, iqtisadi, elmi-texniki dəyişikliklər səciyyəsinə görə həqiqətən tarixi əhəmiyyətə malik
keyfiyyətcə yeni inkişaf mərhələsinə qədəm basırıq”.
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 13 il ərzində Azərbaycan ən geridə qalmış yerlərdən ən qabaqcıl yerlərə
qədər yol keçmişdir və Sovet İttifaqında Rusiya və Azərbaycan özünü təmin edən və donor respublika idi.
Heydər Əliyevin Azərbaycan miqyasına sığmayan istedadı və təcrübəsi onun sovet rəhbərliyinə yüksəlməsi
ilə nəticələndi. 1982-ci ilin dekabrında Siyasi Büronun üzvü seçilən Heydər Əliyev SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin
birinci müavini vəzifəsinə təyin edildi. Bu vəzifədə işləyərkən Heydər Əliyev SSRİ-nin iqtisadi, sosial və mədəni
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həyatının ən mühüm sahələrinə rəhbərlik edib. Moskvada olmasına baxmayaraq Azərbaycanda mövcud vəziyyət,
Azərbaycanın problemləri onu daim maraqlandırırdı və o çalışırdı ki, yeni imkanlardan istifadə edərək
Azərbaycana kömək etsin. O vaxt Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı önəmli qərarlar qəbul edilmişdir.
1987-ci ildə Heydər Əliyevin Sovet rəhbərliyindən istefasından sonra Azərbaycanın problemləri başladı.
İki həftə keçmədən erməni separatçıları məsələ qaldırdılar ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibindən çıxarılıb
Ermənistanın tərkibinə verilməlidir. Beləliklə, Dağlıq Qarabağ probleminin əsası qoyuldu və respublikada
ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi böhran getdikcə dərinləşməyə başladı.
Azərbaycanın iqtisadi inkişaf modelinin banisi
1993-cü ildə xalqın təkidi ilə hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev Ermənistanın işğalının qarşısını almaqla
bərabər, həm də dövləti içəridən sarsıdan vətəndaş qarşıdurmasını, siyasi böhranı, kənardan ruhlandırılan
separatizmi və hərbi müxalifəti aradan qaldırdı. Beləliklə, vətəndaş müharibəsindən vətəndaş sülhünə, xaosdan
sabitliyə, separatizmdən milli həmrəyliyə, ideoloji boşluqdan azərbaycançılıq ideologiyasına, siyasi böhrandan
dövlətçiliyə, iqtisadi tənəzzüldən tərəqqiyə, səriştəsizlikdən dərin təcrübəyə və xarici siyasətdə milli maraqlara
söykənən çoxvektorluluğa keçidi təmin etdi.
Ulu öndər milli dövlətçiliyin qurulmasında alqoritmi belə müəyyənləşdirmişdi: işğalın dayandırılması və
Horadiz əməliyyatı ilə düşmənin geri oturdulması, ictimai-siyasi sabitliyin təmin olunması, neft müqavilələrinin
imzalanması və sosial-iqtisadi islahatlara başlanılması. Bütün bunlar üçün ulu öndərin "böyük dayağı”
Azərbaycan xalqı və millətin Heydər Əliyevə olan inamı idi.
Heydər Əliyev azərbaycançılıq ideologiyasını təqdim etdi və bu gün də azərbaycançılıq fəlsəfəsi bizim
mühüm ideoloji əsasımızdır. 1995-ci ildə müstəqil Azərbaycanın Konstitusiyası qəbul edilmişdir. 1994-cü ildə
"Əsrin müqaviləsi” imzalanmışdır. Bu gün də "Əsrin müqaviləsi”nın əhəmiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşı
gündəlik həyatında görür. Abadlaşan şəhərlər, gözəlləşən ölkəmiz, yaradılan infrastruktur və inkişafda olan
Vətənimiz - bütün bunların əsas səbəbi o vaxt Azərbaycana böyük həcmdə xarici sərmayənin gətirilməsi idi.
Heydər Əliyevin apardığı siyasət nəticəsində 1993-1995-ci illərdə iqtisadi geriləmənin qarşısı alındı,
ümumi daxili məhsul 1996-2002-ci illər ərzində 71 faiz artaraq 2002-ci ildə 6,1 milyard manata çatdı.
Siyasi sabitlik makroiqtisadi sabitlik üçün əsas oldu
1993-cü ildə Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə Azərbaycan iqtisadiyyatı dərin böhran içindəydi: iqtisadi
geriləmə, büdcə və tədiyyə balansının kəsiri, işsizlik və yoxsulluğun yüksək həddi, hiperinflyasiya. Ən əsası
köhnə iqtisadi sistem iflic vəziyyətdə olduğu halda, yenisi yaradılmamışdı. Lakin Heydər Əliyev ictimai-siyasi
sabitliyi təmin edəndən və "Əsrin müqaviləsi” imzalanandan sonra yeni iqtisadi modelin əsası qoyuldu. 2002-ci
ildə dövlət büdcəsinin bütün mənbələrdən daxil olan gəlirləri 1993-cü ilə nisbətən 85,1 dəfə artaraq 910,2 milyon
manat, xərcləri isə 71,7 dəfə artaraq 931,8 milyon manat olmuşdur. Büdcə kəsirinin ümumi daxili məhsulda xüsusi
çəkisi 1993-cü ildəki 7,3 faizdən 2002-ci ildə 0,4 faizə enmişdir.
1994-cü ildən başlayaraq Azərbaycana xarici sərmayələrin axını ildən-ilə artaraq, 2002-ci ildə 2,2 milyard
ABŞ dollarına çatmışdır. Bu illər ərzində fəaliyyət göstərən müştərək və tam xarici investisiyalı müəssisələr
tərəfindən Azərbaycanın iqtisadiyyatına 1,6 milyard ABŞ dolları məbləğində vəsait qoyulmuşdur. 2002-ci ildə
ölkədə sahibkarlığın inkişafı istiqamətində aparılmış məqsədyönlü iqtisadi siyasət nəticəsində hüquqi şəxs kimi
fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatların sayı artaraq 59130-a çatmışdır.
Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi prosesi nəticəsində xüsusi mülkiyyət formalı müəssisələrin sayı xeyli
artmışdır. 1996-cı ildə Statistik Vahidlərin Dövlət reyestrində 29629, 2002-ci ildə isə 40773 xüsusi mülkiyyət
formalı müəssisə qeydiyyatdan keçmişdir. 1996-cı ildə ölkədə fəaliyyət göstərən 100 faiz xarici investisiyalı
müəssisələrin, onların filial və nümayəndəliklərinin sayı 602, 2002-ci ildə isə 3,5 dəfə artaraq 2104 olmuşdur. Bu
dövr ərzində xarici şirkət və ya fiziki şəxslərin iştirakı ilə yaradılmış birgə müəssisələrin sayı 2 dəfə artaraq 957yə çatmışdır.
1996-cı ildən başlayaraq iqtisadi artım tempi bərpa edilmiş, hiperinflyasiya cilovlanmışdır.
Heydər Əliyev iqtisadi islahatları aqrar sahədən başladı
Heydər Əliyevin müstəqilliyimizin ilk illərində apardığı aqrar islahatlar bir neçə cəhətdən diqqəti çəkir.
Birincisi, 1994-cü ilin sentyabr ayında keçirilən müşavirədə ulu öndər Heydər Əliyev aqrar islahatların əsas
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mahiyyətini müəyyənləşdirdi və bildirdi ki, kənd təsərrüfatı sahəsində gələcək inkişafımız yalnız və yalnız iqtisadi
islahatların həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. Heydər Əliyev iqtisadi islahatları məhz aqrar sahədən başladı.
İkincisi, o dövrdə kifayət qədər inqilabi sayılacaq torpaq islahatı aparıldı: kəndli torpağın sahibinə çevrildi.
Vahid torpaq fondunun 57 faizi dövlət mülkiyyətində qalmaqla 20 faizi bələdiyyə mülkiyyətinə və 23 faizi, əsasən
də münbit torpaqlar xüsusi mülkiyyətə verildi. Torpağın özəlləşdirilməsi sayəsində 857,6 min ailə öz payına sahib
olmuşdur. Orta hesabla bir ailəyə 1,6 hektar, cəmi isə 1375,5 min hektar torpaq sahəsi əvəzsiz verilmişdir.
Üçüncüsü, kolxoz-sovxozların islahatı aqrar sahədə təşkilati, hüquqi və institutsional formanı dəyişdi çoxukladlılığa keçid təmin edildi. Aqrar sahədə bazar prinsipləri tam bərqərar oldu.
Beləliklə, Heydər Əliyevin apardığı aqrar islahatlar nəticəsində iqtisadi təhlükəsizliyin əsas komponenti
olan ərzaq təhlükəsizliyinin həlli və aqrar inkişafın trayektoriyası müəyyənləşdi. Bunun nəticəsində 1996-2002ci illərdə kənd təsərrüfatında əlavə dəyər 40,3 faiz artdı. 2002-ci ildə 2,2 milyon ton taxıl, 694,9 min ton kartof,
974,6 min ton tərəvəz və 330,3 min ton bostan məhsulları istehsal edilməklə 1993-cü ilə nisbətən onların istehsal
həcmi müvafiq olaraq 1,9; 4,6; 2 və 7 dəfə artmışdır.
Heydər Əliyevin neft strategiyası regionun gələcəyini müəyyənləşdirdi
Ulu öndər Azərbaycanın neft strategiyasının əsasını qoymaqla Xəzər hövzəsi, Qara dəniz hövzəsi, Yaxın
Şərq və Avropanın enerji xəritəsini və qüvvələr balansını yenidən şəkilləndirdi. Avrasiyanın mərkəzində kiçik bir
ölkə olaraq Azərbaycan neft-qaz layihələrində liderliyi ələ aldı və özündən miqyasca dəfələrlə böyük coğrafiyanın
enerji təhlükəsizliyinə önəmli töhfələr verdi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 1994-cü il sentyabrın
20-də Azərbaycanın XX əsr tarixində siyasi, iqtisadi və strateji əhəmiyyətinə görə ən mühüm müqavilələrdən biri
- Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən "Azəri”, "Çıraq” yataqlarının və "Günəşli” yatağının dərinlikdə
yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Saziş imzalanıb. Bu, neft strategiyasının
əsasını təşkil edən, ölkənin gələcəyi üçün yeni perspektivlər açan və sonrakı illərin təcrübəsində öz layiqli tarixi
qiymətini alan "Əsrin müqaviləsi”dir.
Dünyanın 7 ölkəsini (Azərbaycan, ABŞ, Böyük Britaniya, Rusiya, Türkiyə, Norveç və Səudiyyə
Ərəbistanı) təmsil edən 11 beynəlxalq neft şirkəti (Amoco, BP, McDermott, UNOCAL, ARDNŞ, Lukoil, Statoil,
Türkiyə Petrolları, Pennzoil, Ramco, Delta) qapalı hövzə olan Xəzərə Azərbaycanın liderliyilə gəldilər. Heydər
Əliyevin öndərliyilə 1997-ci il noyabrın 7-də "Çıraq” platformasından ilk neft hasil edildi, 1997-ci ildə neft BakıNovorossiysk və 1999-cu ildə Bakı-Supsa kəməri ilə Qara dənizə çıxarıldı, 2002-ci ildə isə əfsanəvi Bakı-TbilisiCeyhanın təməli qoyuldu. 1997-2002-ci illərdə sənaye məhsulu istehsalı 23,6 faiz və ya orta hesabla hər il 3,6
faiz artmışdır. Hasilat sənayesi ilə yanaşı, qeyri-neft emal sənayesi də inkişaf etmişdir. 1999-2002-ci illər ərzində
emal sənayesi sahələrində məhsul istehsalı 13,6 faiz artmışdır.
Heydər Əliyev Azərbaycanda sosial bazar modelinin müəllifidir
Azərbaycan dövlətçiliyinin təməlində dayanan humanizm prinsipinə uyğun olaraq Heydər Əliyev
Azərbaycanda sosial bazar modelinin əsasını qoymuşdur. Sosial ədalət və milli həmrəylik bu modelin təməlində
dayanır. Ulu öndər böyük ustalıqla iqtisadi azadlıq və sosial cavabdehliyi bir-birilə uzlaşdırmaqla ictimai
harmoniyanı təmin etmişdir. Yenicə müstəqillik qazanmış ölkədə hərbi təcavüz, siyasi, iqtisadi və sosial
kataklizmlərdən sonra cəmiyyəti tarazlıq halına gətirmək, yoxsulluqla mübarizə və sosial rifahı yaxşılaşdırmaq
çətin bir vəzifə idi. Buna baxmayaraq Heydər Əliyevin apardığı islahatlar nəticəsində 1996-2002-ci illərdə
əhalinin real gəlirləri 2,6 dəfə artmışdır. 1995-2002-ci illər ərzində orta aylıq əməkhaqqı 5 dəfədən çox artaraq
63,1 manat təşkil etmişdir. Dövlət büdcəsinin xərclərində sosial müdafiə və sosial təminat xərclərinin payı ildənilə artmışdır. 1993-cü ildə bu məqsədlərə 1,1 milyon manat xərclənmişdirsə, 2002-ci ildə bu xərclər 190,3 milyon
manata çatmışdır.
1993-cü ildə 15 və yuxarı yaşlı əhalinin hər 1000 nəfərindən 703 nəfərinin ali və tam orta təhsili olduğu
halda, 2002-ci ildə bu göstərici 753-ə çatmışdır. 2002-2003-cü dərs ilinin əvvəlinə 4533 dövlət və 9 qeyri-dövlət
ümumtəhsil məktəblərində 1692 min nəfər və ya 1993-1994-cü dərs ilindəkindən 19 faiz çox şagird təhsil
almışdır. 2002-2003-cü dərs ilinin əvvəlinə Azərbaycanın təhsil sistemində 41 ali və 58 orta ixtisas təhsil
müəssisəsi fəaliyyət göstərmiş, onlarda müvafiq olaraq 120 min tələbə ali ixtisas və 51 min tələbə orta ixtisas
təhsili almışdır. 1993-94-cü dərs ili ilə müqayisədə ali təhsil müəssisələrinin kontingenti 27 faiz, orta ixtisas təhsil
müəssisələrinin kontingenti isə 52 faiz artmışdır. Ulu öndər Heydər Əliyev dövlətin məhdud maliyyə imkanlarına
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rəğmən gənclərin xaricdə təhsilini dəstəkləmişdir. 2002-2003-cü dərs ilinin əvvəlinə 885 nəfər Azərbaycan
vətəndaşı dövlət xətti ilə bir sıra dünya ölkələrinin məşhur ali təhsil müəssisələrində təhsillərini davam etdirmişdir.
2002-ci ildə respublikada əhalinin sağlamlığının keşiyində 29,5 min həkimi və 59 min orta tibb işçisi duran
738 xəstəxana və 1603 ambulator-poliklinika müəssisələri fəaliyyət göstərmişdir. 1993-cü illə müqayisədə 2002ci ildə həkimlərin sayı 2 faiz artmışdır.
1993-2002-ci illərdə ölkə əhalisinin sayı 719,6 min nəfər artaraq 8269,2 min nəfərə çatmışdır.
Heydər Əliyev Azərbaycana sabitlik gətirdi. Bu gün Azərbaycan dünya miqyasında ən sabit ölkələrdən
biridir. Bu münasibətlə Prezident İlham Əliyev belə demişdir: "Sabitliyin mənbəyi Azərbaycan xalqının
iradəsidir”.
Heydər Əliyevin əmanəti
Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan xalqına iki əmanəti saxladı: Birincisi, Azərbaycan Respublikası onun
şah əsəridir. İkincisi, Heydər Əliyev məktəbinin parlaq məzunu İlham Əliyevdir. Bu gün Prezident İlham Əliyev
ulu öndərin yaratdığı strategiyanın əsasında, məhz ulu öndərin zəngin irsinə əsaslanaraq Azərbaycan
Respublikasını uğurla inkişaf etdirir.
Prezident İlham Əliyev ulu öndər haqqında belə demişdir: "Ulu öndər həmişə olduğu kimi, xalqa son
müraciətində də düzgün proqnoz verdi. O, inanırdı və bildirdi ki, onun davamçıları onun görə bilmədiyi işləri
görəcəklər, belə də oldu. Biz - onun davamçıları bununla fəxr edirik. Fəxr edirik ki, onun ideyalarını yaşadırıq.
Fəxr edirik ki, müstəqilliyimizi möhkəmləndiririk və Heydər Əliyev yolu ilə gedirik və gedəcəyik”.
Azərbaycan.-2019.-3 may.-№96.-S.1,5.
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Azərbaycanın şərəf tarixinin müəllifi
Ağalar VƏLİYEV,
Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədr müavini
İstənilən milli məqsədin gerçəkləşdirilməsi üçün müstəqil dövlətin və güclü idarəçilik səriştəsinə malik
liderin olması vacib şərtlərdir. Belə liderlərin seçdiyi düzgün strategiya qlobal hədəflərə doğru inamlı addımların
atılmasına, qarşıya qoyulmuş məqsədlərin uğurla reallaşdırılmasına imkan yaradır.
Belə obyektiv dəyərləndirmə zamanı əməli siyasət yeridən, milli inkişaf üçün dayanıqlı əsasların müəllifinə
çevrilən böyük liderlərin xalq qarşısındakı misilsiz xidmətləri daha qabarıq görünür.
Bu gün Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi bölgədə və dünyada layiqli yerini tapması, regional liderliyini
təmin etməsi, iqtisadi modernləşmə mərhələsinə qədəm qoyması ümummilli lider, dünya şöhrətli ictimai-siyasi
xadim Heydər Əliyevin xalqın rəyinə əsaslanmaqla müəyyənləşdirdiyi uzaqgörən siyasətin nəticəsidir.
Hakimiyyətdə olduğu 34 il müddətində dahi öndər xalqının tarixi mənafeləri uğrunda əzmkar mübarizə aparmış
və ictimai-siyasi proseslərdə real güc mərkəzi kimi özünü göstərmişdir.
Azərbaycan ictimai təfəkküründə əsrlər boyu aktuallığını qoruyub saxlayan ədalətli rəhbər arzusu da
Heydər Əliyev dühasının parlaq şəxsiyyətində reallığa qovuşmuş, ümummilli lider siyasi fəaliyyətinin bütün
mərhələlərində humanizm və insanpərvərlik prinsiplərinə əsaslanan mükəmməl idarəçilik sisteminin
formalaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirmişdir. Dərin zəkası, liderlik qabiliyyəti, milli dəyərlərə sıx bağlılığı, fitri
idarəçilik məharəti, zəngin mənəviyyatı ilə daim xalqının sevimli şəxsiyyəti olmuş ulu öndər bu zirvəyə həm də
hakimiyyət sükanının arxasına keçdiyi ilk gündən qanunsuzluğa, ədalətsizliyə və özbaşınalığa qarşı apardığı
prinsipial mübarizə ilə yüksəlmişdir.
Hələ 1969-cu il iyulun 14-də Azərbaycanda rəhbərliyə başlayan Heydər Əliyev respublikada qanunçuluğun
gücləndirilməsinə başlamış, məmur özbaşınalığına, rüşvətxorluğa qarşı amansız mübarizə aparmışdır. Bu
mərhələdən etibarən respublikamızın həyatında geniş vüsət alan ictimai-siyasi proseslər və iqtisadi islahatlar
müsbətə doğru radikal dəyişikliklərə təkan vermişdir.
Müstəqil Azərbaycanın 25 ildən çox müddətdə sosial-iqtisadi sahədə qazandığı böyük uğurlar da
ümummilli lider Heydər Əliyevin hələ ötən əsrin 70-80-ci illərində böyük müdrikliklə formalaşdırdığı iqtisadi
resurslardan, sənaye və istehsal potensialından qaynaqlanır. Ulu öndər Heydər Əliyev bu gün həm də keçmiş
ittifaqın iqtisadiyyatı üçün əlverişli xammal bazasına çevrilmiş Azərbaycanın yeni inkişaf strategiyasını işləyib
həyata keçirmiş lider kimi ehtiramla xatırlanır.
Böyük strateq Heydər Əliyev hələ Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə ölkənin inkişafı
istiqamətində gördüyü işlərlə, qəbul etdiyi cəsarətli qərarlarla, həyata keçirdiyi tikinti-quruculuq tədbirləri, habelə
bir neçə onillikdən sonra müstəqillik nemətinə qovuşacaq respublikamızın sabahına hesablanmış digər
məqsədyönlü addımları ilə özünün ümummilli lider obrazını yaratmış, tarix böyük strateqin bu statusunu bütün
mərhələlərdə qorumuşdur. Azərbaycan xalqı özünün müstəqil inkişaf yolunda ulu öndər Heydər Əliyevin
respublikaya birinci rəhbərliyi dövründə əsası qoyulmuş zəngin iqtisadi-siyasi, mənəvi və intellektual potensiala
istinad etmişdir. Bu nöqteyi-nəzərdən Azərbaycan xalqının müstəqil dövlətdə yaşamaq idealının real, dayanıqlı
əsaslar üzərində gerçəkləşərək əbədiləşməsi ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Ulu öndər bu reallığı da yaxşı bilirdi ki, xalqın siyasi müstəqilliyinin təməlini onun iqtisadi azadlığı
şərtləndirir. Təsadüfi deyil ki, 1969-1982-ci illərdə iqtisadi həyatın bütün sahələrində baş vermiş köklü
dəyişikliklər miqyasına görə Azərbaycanın şanlı quruculuq salnaməsinin ən dolğun, şərəfli səhifələrini təşkil edir.
Müstəqil Azərbaycanın keçid dövrünü başa vuraraq dünya iqtisadiyyatına sürətlə inteqrasiya edən qüdrətli dövlətə
çevrilməsinin hazırkı möhkəm təməli də Heydər Əliyevin respublikaya birinci rəhbərliyi dövründə
formalaşdırdığı güclü iqtisadi bünövrəyə söykənir. Ulu öndər ölkənin gələcəyini, müstəqilliyini düşünərək SSRİ
rəhbərliyi qarşısında təkidli tələblər irəli sürmüş, strateji əhəmiyyətli bir sıra sənaye və istehsal müəssisələrinin
respublikamızda inşasına nail olmuşdur. Böyük strateqin həmin illərdə Bakı məişət kondisionerləri və dərin
özüllər zavodlarının tikintisi ilə bağlı nümayiş etdirdiyi yüksək qətiyyət, prinsipiallıq bunu bir daha təsdiqləyir.
Keçmiş Sovet İttifaqı kimi böyük bir dövlətin zəngin iqtisadi potensialından və geniş imkanlarından istifadə
edərək respublikanı tərəqqi yoluna çıxaran Heydər Əliyev yeni və mütərəqqi sənaye sahələrinin yaradılması
istiqamətində də mühüm tədbirlər həyata keçirmişdir. Həmin illərdə respublikanın bütün bölgələrinin inkişafı,
istehsalla bilavasitə bağlı elmi-tədqiqat sahələrinin genişləndirilməsi sahəsində kompleks tədbirlər görülmüş,
elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətləri, mütərəqqi texnologiyaların istehsalatda tətbiqi Azərbaycanın ittifaq
miqyasında öncül mövqelərə çıxmasına, ölkənin sosial-iqtisadi həyatında yüksəlişə təkan vermişdir.
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Ümumilikdə 1970-1982-ci illərdə Heydər Əliyevin təşəbbüsü və ciddi səyləri nəticəsində respublikada
onlarla zavod, fabrik, istehsalat sahələri yaradılmış, 250-dən çox sənaye müəssisəsi fəaliyyətə başlamışdır.
Azərbaycan bir sıra istehsal sahələrinə görə Sovet İttifaqında aparıcı yer tutmuş, respublikada istehsal olunan 350
adda məhsul dünyanın 65 ölkəsinə ixrac edilmişdir.
Bütövlükdə 14 il ərzində respublikada əvvəlki yarım əsrdəki qədər sənaye məhsulu istehsal olunmuş,
sənaye istehsalı 2,7 dəfə artmış və 1969-cu ilə qədər aqrar respublika hesab olunan Azərbaycanın ümumi daxili
məhsulunda sənayenin payı 66 faizə yüksəlmişdi. Həmin illərdə kənd təsərrüfatı məhsulları 2,5 dəfə artmış,
pambıq istehsalı 300 min tondan 1 milyon tona, üzüm istehsalı isə 272 min tondan 2 milyon tona çatmışdı.
Azərbaycan ittifaqda yetişdirilən pambığın 9,2, üzümün isə 27 faizini vermişdi. 1969-1982-ci illərdə milli gəlir
2,6 dəfə artmış və Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına 7,2 milyard manatlıq, yaxud əvvəlki 50 ildəkindən 4,5
dəfə çox kapital qoyulmuşdu. Artıq 1982-ci ildə bu rəqəm 1952-ci ildəkini 30 dəfə üstələyirdi.
Ümummilli liderin böyük qətiyyət və iradə əsasında formalaşdırmağa başladığı sənaye potensialı əsasında
respublikamız 70-ci illərdə neft maşınqayırması, məişət kondisionerləri, elektrik mühərrikləri, elektromaqnit
avadanlığı, soyuducular, sintetik kauçuk, boru-prokat, şüşə və şüşə qablar və s. istehsalına görə ittifaq miqyasında
qabaqcıl mövqeyə çıxmışdır. Həmin illərdə Bakıda, Sumqayıtda, Gəncədə və digər şəhərlərdə inşa olunan iri
müəssisələr bugünün özündə də milli iqtisadiyyatın güclü sənaye kompleksinin formalaşmasına zəmin yaradan
möhkəm təməldir.
Respublikaya birinci rəhbərliyi dövründə ulu öndər Heydər Əliyev qeyri-neft sektorunun inkişafına xüsusi
diqqət yetirmiş, bununla da respublika regionlarının tarazlı qaydada inkişaf etdirilməsinə, yeni iş yerlərinin
açılmasına, əhalinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına, demoqrafik inkişafa, kənd və qəsəbələrin sosial-mədəni
simasının müasirləşməsinə dair strateji məqsədlərini ardıcıllıqla həyata keçirmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyev o
dövrün ən ağır şərtləri, məhdudiyyətləri çərçivəsində xalqının gələcək rifahı üçün əlindən gələni əsirgəməmiş,
bəzən mümkün görünməyəni belə reallığa çevirmişdir.
1982-ci ilin dekabrında Heydər Əliyevin SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə irəli
çəkilməsi və Sov.İKP MK-nın Siyasi Bürosunun üzvü seçilməsi onun böyüklüyünün və müdrikliyinin ittifaq
rəhbərliyi səviyyəsində etirafı olmuşdur. Ümummilli liderin səlahiyyət dairəsinə nəqliyyatdan sənayeyə, neftdən
sosial infrastrukturadək iqtisadiyyatın ən önəmli sahələri, həmçinin mədəniyyət, Yaxın Şərq diplomatiyası kimi
olduqca vacib istiqamətlər aid idi. Bu dövrdə Heydər Əliyev ittifaq miqyasında, ən əsası isə xaricdə görkəmli
dövlət xadimi, qurucu lider, birləşdirici siyasətçi kimi tanınmış və qəbul edilmişdi.
Beş il ərzində Heydər Əliyev Azərbaycanda gedən ictimai-siyasi və mədəni prosesləri uzaq Moskvadan
müşahidə etsə də, ildə azı bir dəfə vətənə gələrək insanlarla görüşmüş, respublikanın daxili həyatı haqqında daha
səhih məlumatlar almağa çalışmışdır. Ulu öndər son dərəcə gərgin iş rejiminə baxmayaraq Azərbaycan haqqında
məlumatlarla daim maraqlanmışdır. Ümummilli lider Moskvada işlədiyi illərdə də milli maraqlarla bağlı
məsələlərdə daim əzmkarlıq göstərmiş, yüksək siyasi iradə ortaya qoymuş, mərkəzin yeritdiyi siyasətin ayrı-ayrı
çalarları ilə bağlı tənqidi fikirlərini, mülahizələrini ortaya qoymuşdur.
Qısa müddətdə qazandığı yüksək nüfuz liderimizə qarşı şər cəbhəsinin də yaranmasına səbəb oldu. 1987ci ildə bütün rəhbər vəzifələrdən istefa verən ulu öndərə xalqı və taleyi heç də təqaüdçü statusu vermədi. Qarşıda
onu daha məsuliyyətli, daha fədakar fəaliyyət gözləyirdi. Amma bu dövrdə hər bir vətəndaşımız üçün vacib bir
məqam da özünü təsdiq etdi. 1969-1987-ci illər, yəni Heydər Əliyev dövrü necə böyük uğurlarla, möhtəşəm
quruculuqla müşayiət olundusa, 1987-1993-cü illər - Heydər Əliyevin rəhbərlikdə olmadığı müddət böyük
faciələrlə, itkilərlə, böhranlarla keçdi. Biz Heydər Əliyevsizliyin necə böyük məşəqqətlərə rəvac verdiyini
yüzlərlə acı faktın timsalında aydın hiss etdik.
Tarix boyu böyük siyasi liderlər üçün səciyyəvi keyfiyyətlərdən biri də onların xalq və dövlət üçün ən
böhranlı, çətin sınaq anlarında məsuliyyəti çiyinlərinə götürmələri, bütöv bir xalqın, millətin xilaskarına
çevrilmələri olmuşdur. Bu mənada Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin idarəçilik
keyfiyyətləri sırasında onun ən çətin, millətin taleyi baxımından məsuliyyətli zamanlarda düzgün qərarlar qəbul
etmək məharətini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Azərbaycan özünün dövlət müstəqilliyinin bərpasından cəmi 2 il
sonra - 1993-cü ildə çətin sınaqlarla üz-üzə qalanda xalqın yeganə xilaskarı kimi ulu öndər Heydər Əliyevi
hakimiyyətdə görmək istəyi də bu gerçəklikdən qaynaqlanmışdır.
1993-cü ilin iyununda xalqın təkidli tələbi ilə Bakıya qayıdan ümummilli lider Heydər Əliyev yorulmaq
bilmədən, qətiyyət və böyük bacarıqla Azərbaycanın başı üstünü almış vətəndaş müharibəsi alovunu söndürmüş,
ölkədə baş alıb gedən qanunsuz silahlı dəstələr zərərsizləşdirilmişdir. Ulu öndər ictimai-siyasi sabitliyin
bərpasına, qanunçuluğun və hüquq qaydalarının möhkəmləndirilməsinə, cəbhə bölgəsində atəşkəs rejiminə nail
olmuş, habelə demokratik inkişaf kursu ilə uzlaşan sosial-iqtisadi siyasət strategiyasını ortaya qoymuşdur.
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Ulu öndər bir ictimai-iqtisadi formasiyadan digərinə keçid dövründə respublikanın qarşısında duran strateji
vəzifə və hədəfləri düzgün müəyyənləşdirməklə dünyanın qabaqcıl dövlətlərinin təcrübəsində sınaqdan uğurla
çıxmış, müsbət nəticələri sübut olunmuş inkişaf kursunun Azərbaycan gerçəkliyinə adekvat modelini yaratmışdır.
Ümummilli lider mərkəzi planlaşdırma və bölgü sistemindən sərbəst bazar münasibətlərinə əsaslanan iqtisadi
modelə keçid prosesinin aztəminatlı təbəqənin maraqlarına toxunmaması üçün dövlət büdcəsində sosial müdafiə
tədbirlərinə geniş yer ayrılmasını təmin etmişdir.
Həmin dövrdə respublikanın məhdud maliyyə imkanları və zəif büdcəsi ilə qarşıya qoyulmuş strateji
məqsədlərin yaxın gələcəkdə reallaşdırılmasının qeyri-mümkünlüyünü nəzərə alan, sosial-iqtisadi inkişaf
prosesində xarici kapital və sərmayə amilinin təkanverici rolunu düzgün olaraq önə çəkən Heydər Əliyev xarici
şirkətlərlə Xəzərin Azərbaycan sektorundakı zəngin neft ehtiyatlarının mənimsənilməsini nəzərdə tutan
müqavilələrin imzalanmasına da vacib məsələ kimi yanaşmışdır. İqtisadi inkişafın sürətləndirilməsinin, səmərəli
sosial-iqtisadi islahatların aparılmasının, investisiya layihələrinin həyata keçirilməsinin ümdə şərti kimi müstəqil
Azərbaycanın yeni neft strategiyası işlənib hazırlanmış, 1994-cü ildən etibarən mərhələlərlə həyata keçirilmişdir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan rəhbərliyi həmin illərdə heç bir səhvə yol vermədən aparıcı Qərb şirkətləri ilə
aparılan danışıqların məntiqi sonluqla yekunlaşmasına nail olmuş, 1994-cü ilin 20 sentyabrında Bakıda dünyanın
11 transmilli neft şirkətinin iştirakı ilə "Əsrin müqaviləsi” adlı qlobal neft müqaviləsinin təntənəli imzalanma
mərasimi keçirilmişdir. Bununla da Azərbaycan MDB məkanında Qərbin iri neft şirkətləri ilə irimiqyaslı saziş
imzalayan ilk dövlət olmaqla, Xəzər dənizində beynəlxalq əməkdaşlığın bünövrəsini qoymuşdur. Xəzərin
Azərbaycan sektorunda yerləşən "Azəri”, "Çıraq”, "Günəşli” yataqlarının birgə mənimsənilməsini nəzərdə tutan
bu sazişin reallaşması təkcə respublikamız üçün deyil, Qərbin bir sıra aparıcı dövlətləri, habelə Cənubi Qafqaz və
Orta Asiya regionu üçün də strateji əhəmiyyət daşımışdır. Bu qlobal enerji müqaviləsi Azərbaycanın müstəqil
dövlət olaraq öz təbii sərvətlərinə sahib çıxmaq, milli mənafelərini, iqtisadi və strateji maraqlarını sonadək
müdafiə etmək əzmində olduğunu təsdiqləmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında hazırlanaraq 1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq
səsverməsi yolu ilə qəbul edilmiş Konstitusiyamız demokratiya və azad bazar iqtisadiyyatı yolunu seçmiş
Azərbaycanda siyasi sistemin modernləşdirilməsinə, vətəndaşların hüquq və vəzifələrinin sərhədlərinin dəqiq
şəkildə müəyyənləşdirilməsinə, hakimiyyət bölgüsü prinsipinin tam şəkildə bərqərar olmasına imkan yaratmışdır.
Demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət quruculuğu ideyasının təməl prinsiplərini özündə ehtiva edən bu
Konstitusiya ötən müddətdə ictimai münasibətlərin sivil şəkildə tənzimlənməsinə, dövlətlə vətəndaş arasında
qarşılıqlı məsuliyyət və vəzifələrin müəyyənləşdirilməsinə mükəmməl mexanizmlər yaratmışdır. Cəmiyyətin
hüquq sisteminin fundamental əsasını təşkil edən Konstitusiyanın demokratikliyi, hamılıqla qəbul edilmiş
ümumbəşəri norma və prinsiplərə cavab verməsi isə adekvat olaraq ictimai münasibətləri tənzimləyən qanunların
liberallığında, insan və vətəndaş hüquq-azadlıqlarına maksimum təminat yaratmasında real təcəssümünü
tapmışdır.
Yeni qəbul olunmuş Konstitusiyanın tələblərinə uyğun olaraq iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsinə xidmət
edən mükəmməl qanunvericilik bazası yaradılmasına başlanılmışdı. Qanunvericilik təşəbbüsü əsasında
iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrini tənzimləyən qanun layihələrini Milli Məclisin müzakirəsinə göndərən Heydər
Əliyev onların demokratik prinsiplərlə və aşkarlıq şəraitində müzakirəsini də vacib saymışdı. Bu dövrdə qəbul
olunmuş iqtisadi qanunlar Azərbaycanın milli iqtisadi inkişaf modelinin formalaşmasına və iqtisadi islahatların
vətəndaşların mənafeyinə uyğun şəkildə həyata keçirilməsinə etibarlı zəmin yaratmışdı. 1995-2003-cü illərdə
qəbul edilmiş 1715 qanundan 975-i məhz ümummilli liderin qanunvericilik təşəbbüsü əsasında parlamentə təqdim
olunmuşdu.
Ulu öndər Heydər Əliyev yaxşı bilirdi ki, bazar mexanizminin hərəkətverici qüvvəsi sayılan sahibkarlığın
inkişafı keçid iqtisadiyyatlı ölkələrin sosial-iqtisadi sisteminin yenidən qurulmasında, hökumətin qarşıya qoyduğu
strateji məqsədlərin uğurla reallaşdırılmasında mühüm rol oynayır. 1995-ci ildən etibarən respublikada
sahibkarlığın inkişafı üçün zəruri maliyyə təminatı, süni maneələrin aradan qaldırılması üçün mükəmməl
qanunvericilik bazası formalaşdırılmış, fəaliyyətin bu növü ilə məşğul olanların hərtərəfli stimullaşdırılması
məsələləri daim diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə qəbul olunan
qanunlar yerli və xarici sahibkarların təhlükəsiz və xüsusi risklilik tələb etməyən biznes fəaliyyətinə dövlət
tərəfindən verilən hüquqi təminatı daha da gücləndirmiş, investisiyaların qarşılıqlı təşviqinə və qorunmasına əsaslı
zəmin formalaşdırmışdır.
Ümumiyyətlə, 1993-2003-cü illərdə ölkədə həyata keçirilən siyasət iqtisadi islahatların və inkişafın
mahiyyət etibarı ilə yeni - Azərbaycan modelinin formalaşmasına zəmin yaratmışdır. Bu modelin ən fərqləndirici
xüsusiyyətini isə inkişaf üzrə müəyyən olunmuş istiqamətlərin sahəvi proqramlarla əlaqələndirilməsi; iqtisadi
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inkişafın obyektiv qanunauyğunluqlarını nəzərə alan, gələcəyə hesablanan və cəsarətli qərarların qəbul olunması;
sosialyönümlülüyün gözlənilməsi; milli mentalitetin nəzərə alınması və mütərəqqi dünya təcrübəsinə arxalanması
təşkil edir.
Heydər Əliyevin yaratdığı möhtəşəm əsərlərdən biri də Yeni Azərbaycan Partiyasıdır. Bu təşkilatın
yaradılması ilə Azərbaycanın siyasi, ictimai, dövlət həyatında yeni dövrün başlanğıcı qoyuldu. Yeni Azərbaycan
Partiyası yarandığı gündən ortaya qoyduğu fəaliyyət nümunəsi ilə dövlətimizin, xalqımızın maraqlarını ən yüksək
səviyyədə müdafiə etməklə və atdığı addımlarda ictimai maraqlardan çıxış edərək ümumxalq partiyasına çevrildi.
Sıralarında 700 mindən artıq üzvü birləşdirərək Azərbaycan cəmiyyətinin aparıcı ictimai-siyasi qüvvəsi olan Yeni
Azərbaycan Partiyası, ulu öndərin təbirincə desək, nəinki dünənin, eləcə də bu günün və sabahın partiyası oldu.
Son 26 ildə bütün seçkilərin şəriksiz qalibi olan YAP həm də Cənubi Qafqazın ən böyük siyasi gücüdür.
Azərbaycanın mütərəqqi inkişaf strategiyasını irəli sürmüş Heydər Əliyev dühası bu gün cismən aramızda
olmasa da, onun ölməz ideyaları xalqın uğurlu inkişaf yoluna parlaq işıq saçır, hər bir azərbaycanlını vahid məram
və məqsədlər ətrafında toparlayır. Həm də onunla qürur duyuruq ki, ümummilli liderin cənab İlham Əliyev kimi
xalqının, dövlətinin maraqlarını daim uca tutan, hər bir vətəndaşın mənafeyini nəzərə alan, bir sözlə, hər vədini
əməli işi ilə doğruldan layiqli siyasi davamçısı var.
Azərbaycan xalqına son müraciətində ulu öndər cənab İlham Əliyev haqqında "Mən ona özüm qədər
inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm” fikrini səsləndirməklə həm layiqli varis yetirdiyinin müjdəsini
xalqa verir, həm də vətəndaşlarının da bu rəydə olduğunu ifadə edirdi. Həqiqətən də, 2003-cü ilədək cənab İlham
Əliyev Azərbaycanda Heydər Əliyev kursunun yeganə davamçısı kimi qəbul edilir, onun liderliyinin
alternativsizliyi birmənalı həqiqət sayılırdı.
Fəaliyyətə "Mən hər bir azərbaycanlının Prezidenti olacağam” məramı ilə başlayan dövlət başçısı son 16
ildə əsas məqsədinin məhz real iş - konkret fəaliyyət olduğunu əməli surətdə təsdiqləmiş, verdiyi bütün vədləri
layiqincə doğrultmuşdur. Ölkəyə rəhbərlik etdiyi dövrdə qəbul olunan fundamental qərarlar, imzaladığı
sərəncamlar cənab İlham Əliyevin daim xalqın mənafeyindən çıxış etdiyini, habelə verdiyi vədlərin sırf əməli
fəaliyyətə söykəndiyini, reallığa adekvat olduğunu göstərmiş, onun ictimai rəydə alternativsiz rəhbərliyini
şərtləndirmişdir.
2003-cü ildən etibarən ölkədə sahibkarlığın inkişafına mane olan süni amillərin aradan qaldırılması, qeyrineft sektorunun inkişaf etdirilməsi, yeni istehsal müəssisələrinin yaradılması, regional disbalansın aradan
qaldırılması, yoxsulluğun azaldılması, əhalinin sosial rifah halının yaxşılaşdırılması, infrastrukturun
yeniləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən islahatlar praktik nəticələrini verir. Son illər məlum geosiyasi
səbəblərlə bağlı neftin qiymətinin 2-3 dəfəyədək aşağı salınması və neft-qaz ölkələrinin süni böhranla üz-üzə
qoyulması fonunda respublikamızın nümayiş etdirdiyi makroiqtisadi dayanıqlıq milli inkişaf modelinin qlobal
təhdidlərə çevik müqavimət əzmini bir daha nümayiş etdirir.
Dövlət başçısının siyasi iradəsilə həyata keçirilən sistemli islahatlar - imzalanan fərman və sərəncamlar
respublikamızın postneft dövrünə uyğunlaşdırılması, böhranın milli iqtisadiyyata şok təsirlərinin aradan
qaldırılması, sahibkarların hərtərəfli dəstəklənməsi yolu ilə qeyri-neft sektorunun inkişafının sürətləndirilməsi
məqsədini önə çəkir. Dövlət başçısının son illərdə imzaladığı "Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf
Konsepsiyası və "Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri” kimi konseptual
əhəmiyyətli sənədlər deməyə əsas verir ki, cənab İlham Əliyev Azərbaycanın uzunmüddətli inkişaf strategiyasının
dərin elmi proqnozlar əsasında işlənib hazırlanmasına çalışır.
İqtisadiyyatın diversifikasiyası ilə bağlı nəzərdə tutulmuş tədbirlərin ardıcıl şəkildə reallaşdırılması üçün
dövlət başçısı Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı, sahibkarlığın inkişafı, bu sahəyə
dövlət dəstəyinin təmini, dövlət əmlakının sağlam əsaslarla özəlləşdirilməsi, dövlət qeydiyyatının
sadələşdirilməsi, özəl sektorda əsassız yoxlamaların dayandırılması, korrupsiyaya qarşı effektiv mübarizənin
təşkili, xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması, ümumiyyətlə, onlarla istiqamət üzrə dövlət proqramları, sərəncam
və fərmanlar imzaladı.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının rəhbəri akademik Ramiz Mehdiyev "Prezident
İlham Əliyevin İqtisadi İnkişaf strategiyasının əsas istiqamətləri” məqaləsində ölkəmizin son 15 ildə keçdiyi
inkişaf yoluna fundamental nəzər salır: "Son 15 ildə 201 proqram xarakterli sənəd, o cümlədən 12 konsepsiya, 12
milli strategiya, 12 strateji yol xəritəsi, 94 dövlət proqramı, 10 milli fəaliyyət planı, 23 tədbirlər planı, 21 tədbirlər
proqramı, 17 milli plan və proqramlar qəbul edilmişdir. Hazırda qeyri-neft sektorunda müşahidə edilən davamlı
artım meyilləri, valyuta ehtiyatlarımızın həcmi və onunla müqayisədə xarici dövlət borcunun minimal səviyyəsi,
mühüm nəqliyyat-enerji layihələrinin reallaşdırılması ölkəmizin milli və iqtisadi təhlükəsizliyi üçün möhkəm
əsaslar yaradır”.
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Beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn öhdəliklərini tam şəkildə və vaxtında yerinə yetirən Azərbaycanın
təşəbbüskarı olduğu transmilli layihələr hazırda Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol
oynayır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft, Cənubi Qafqaz Boru Kəməri vasitəsilə Xəzər dənizinin enerji resursları region
ölkələrinə və Avropaya nəql edilir. Son illərdə reallaşdırılan ən mühüm layihələrdən olan "Cənub qaz dəhlizi”
layihəsi enerji əməkdaşlığımızı genişləndirərək Azərbaycanı Avropanın böyük təbii enerji təchizatçılarından
birinə çevirmişdir.
Ötən 15 ildə Azərbaycanın tranzit imkanlarının reallaşması üçün digər iri layihələr də uğurla
reallaşdırılmışdır. Bu baxımdan Ələt Beynəlxalq Dəniz Limanının və Gəmiqayırma Zavodunun tikintisi,
TRASECA, Şimal-Cənub, Şərq-Qərb dəhlizləri çərçivəsində görülən işlər, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun
istifadəyə verilməsi, Azərbaycanın 3 peykinin orbitə buraxılması xüsusi vurğulanmalıdır. Bu günlərdə Çin Xalq
Respublikasında təşkil olunmuş "Bir kəmər, bir yol” Beynəlxalq Əməkdaşlıq Forumunda iştirak edən dövlət
başçısı Azərbaycanın qitələri birləşdirən mühüm tranzit körpüsü olduğunu bir daha real faktlarla təsdiq etmişdir.
Ümumiyyətlə, həmin forum Azərbaycanın bu beynəlxalq layihədə fəal iştirakçı kimi qəbul edildiyini müfəssəl
nümayiş etdirdi.
Azərbaycan reallığında hökumətin mütəmadi olaraq xalqa hesabat verməsi də milli dövlətçilik tariximizdə
mütərəqqi ənənəyə çevrilmiş, demokratik dəyərlərə hörmətin, ictimai rəyə həssas münasibətin ifadəsi kimi diqqəti
çəkmişdir. Bu, eyni zamanda, cəmiyyətdə şəffaflığın və sosial ədalət normalarının qorunmasını təmin etmiş,
dövlət məmurlarının xalq və prezident qarşısında məsuliyyətini artırmış, onları qarşıya qoyulmuş vəzifələrin
uğurla həyata keçirilməsi üçün daha səylə çalışmağa sövq etmişdir.
Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycanın sosialyönümlü siyasət strategiyası da son 1 ildə yeni
keyfiyyət mərhələsinə qədəm qoymuşdur. 2018-ci il 11 aprel tarixində xalqımızın azad iradəsilə demokratik
şəraitdə növbəti dəfə prezident seçilmiş cənab İlham Əliyev qısa müddətdə hər bir vətəndaşın mənafeyinə xidmət
edən islahatları daha da sürətləndirmişdir. Hökumətin tərkibinin yenilənməsi, korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı
mübarizə tədbirlərinin daha da genişləndirilməsi, sosial sifariş amilinə daha həssas münasibətin ifadəsi son 1 ildə
həyata keçirilən islahatların səmərəliliyini yüksəltmişdir.
Bu sahədəki islahatları haqlı olaraq sosial paket kimi səciyyələndirirlər. Son 4 ayda Prezidentin yeni sosial
paketinin icrası ümumilikdə 3, 5 milyon insanı əhatə edir ki, bu göstərici və qayğı nümunəsinin dünyada həqiqətən
də analoqu yoxdur. Ərazi bütövlüyümüz uğrunda həlak olmuş qəhrəman insanların ailələrinə 11 min manat
məbləğində birdəfəlik ödənişin edilməsi, zəlzələdən ciddi zərər çəkmiş vətəndaşlar üçün yeni evlərin tikintisi,
minimum əməkhaqqının, sosial müavinət, pensiya və tələbə təqaüdlərinin artırılması, devalvasiya nəticəsində
banklara borcu yaranmış vətəndaşların borclarının müəyyən şərtlər civarında kompensasiya edilməsi, yanğından
zərər çəkmiş sahibkarlara kompensasiyanın ödənilməsi, Azərbaycanın 10 milyonuncu vətəndaşının ailəsinə
yüksək diqqətin göstərilməsi və digər sosialyönümlü addımlar bunun əyani göstəricisidir.
Xatırlatmaq lazımdır ki, keçmiş ittifaq respublikaları arasında ilk dəfə məhz Azərbaycanda vətəndaşların
sovet dövründən banklarda qalmış əmanətlərinin ədalətli şəkildə qaytarılması təmin edilmişdir. Bir dönəmdə
əhalinin, mavi yanacaq və suya görə borclarının silinməsi də sosialyönümlü islahatlar sırasındadır. Ölkəmizin
sosial-iqtisadi inkişafında qazanılmış uğurlar, əldə olunmuş makroiqtisadi sabitlik, Azərbaycan dövlətinin
maliyyə islahatlarının aparılmasına imkan verməklə yanaşı, həm də Azərbaycan Prezidentinin vətəndaşlara
yüksək qayğısının real təzahürü olmuşdur.
Aparılan islahatların nəticəsi olaraq Azərbaycan dünyanın ən nüfuzlu təşkilatlarından olan Dünya İqtisadi
Forumunun açıqladığı "2018-2019” Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı”nda iki pillə yüksələrək 137 ölkə arasında 35ci yerdə qərarlaşmışdır. Ümumilikdə ölkəmiz "Qlobal rəqabət qabiliyyəti” hesabatları üzrə 2005-ci ildən 2017-ci
ilədək 69-cu yerdən 34 pillə irəliləyərək 35-ci yerə yüksəlmiş, 2009-cu ildən indiyədək MDB-də liderliyini
qoruyub saxlamışdır. Dünya İqtisadi Forumunun nüfuzlu indeksi sayılan "İnklüziv İnkişaf İndeksi 2018”
hesabatında isə Azərbaycan ən yaxşı inkişaf etməkdə olan ölkələr sırasında üçüncü, MDB məkanında isə birinci
yerdə qərarlaşmışdır. Respublikamızın hesabatda inkişaf etməkdə olan ölkələri geridə qoyması cənab İlham
Əliyevin həyata keçirdiyi sürətli, məqsədyönlü və inklüziv iqtisadi islahatlara beynəlxalq qiymətdir.
Bu islahatların uğurla reallaşdırılmasına Azərbaycanın Birinci-vitse-prezidenti, UNESCO və ISESCO-nun
xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyeva da layiqli töhfələrini verir. Ümumiyyətlə, 2016-cı il 26 sentyabr tarixli
ümumxalq referendumunun nəticəsi kimi təsis edilmiş bu vəzifəyə çoxşaxəli fəaliyyəti ilə milyonların sevgisini
qazanmış layiqli bir şəxsiyyətin təyin olunması Azərbaycanın müasir dövlət idarəetməsi sistemində keyfiyyətcə
yeni mərhələnin başlanğıcı olmuşdur. Ötən 2 ilin reallıqları fonunda Azərbaycanın birinci xanımının bu strateji
posta ən layiqli namizəd olduğunu bu gün cəmiyyətdə mütləq çoxluq etiraf edir, dövlət başçısının təyinatını
ölkənin hazırkı və gələcək inkişaf perspektivləri baxımından vacib sayırlar. Yalnız bu səbəbdən ki, istər Heydər
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Əliyev Fondunun prezidenti, istərsə də Milli Məclisin deputatı olaraq Mehriban xanım Əliyeva insan amilini hər
zaman uca tutmuş, cəmiyyətdə insanpərvərlik, humanizm kimi dəyərlərin möhkəm əsaslarla intişar tapmasına
çalışmışdır.
İslahatlarla bağlı Azərbaycan Prezidentinə ən böyük dəstək xalqdan, öz taleyini İlham Əliyevə etibar etmiş
Azərbaycan vətəndaşlarından gəlir. Dövlət rəhbərinin müəyyən etdiyi prioritetlərin icrasına ümumxalq dəstəyini
hər an izləyirik. Bu gün Azərbaycan xalqı İlham Əliyevi intibahın, siyasi sabitliyin, əmin-amanlığın və sülhün
qarantı hesab edir, ona tam güvənir.
Xalqımız Azərbaycanın mənafelərinə xidmət göstərən amalların həyata keçirilməsində öz Prezidentinə
dəstəyini əsirgəmir. Çünki xalq həyatında, taleyində baş vermiş böyük dəyişikliklərin, bizi Azərbaycanın parlaq
sabahına doğru yaxınlaşdıran siyasi kursun alternativsizliyini yaxşı dərk edir və bu siyasəti birmənalı şəkildə
razılıqla qarşılayır.
Azərbaycan.-2019.-3 may.-№96.-S.1,6.
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Tarixə işıq salan fenomenal yaddaş sahibi
Süleyman İsmayılov,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Sənədlərlə və vətəndaşlarınmüraciətləri ilə iş
şöbəsinin müdiri, YAP Siyasi Şurasının üzvü
Ulu öndəri yaxından tanıyan, onunla eyni zaman kəsiyində yaşayan, oxuyan, birgə işləyən,
ünsiyyətdə olan, onu dinləyən insanları həmişə heyrətə salan bir cəhəti xüsusi qeyd etmək və vurğulamaq
istərdik. Bu da Heydər Əliyevin fenomenal yaddaşı, şahidi olduğu, iştirak etdiyi, yaxud haqqında oxuduğu
və ya eşitdiyi hər bir hadisəni, hər bir sözü bütün incəliyi, bütün təfərrüatı ilə yadda saxlayıb mahiyyətini
dərindən xatırlaması və bunların hamısından lazım gəldiyi anda böyük ustalıqla istifadə etməsidir.
Heydər Əliyev müdrik siyasətçi, böyük dövlət xadimi olmaqla bərabər, həm də yaxşı tarixçi idi. Tarixin
dərin qatlarından xəbərdar olan, onu çox yaxşı bilən bu dahi şəxsiyyət hər sözünün sanbalını, qiymətini dərindən
dərk etdiyinə görə keçmişdən danışarkən sadəcə onu yada salmaq xatirinə danışmırdı. Onun hər bir sözü, hər bir
söhbəti Azərbaycan tarixinə işıq salır, onu vərəqləməyə imkan verirdi. O, misal gətirdiyi, yaxud xatırlatdığı tarixi
anı, tarixi hadisəni yaşadığı günün kontekstində elə yada salırdı ki, bu, ona həm öz fikrini əsaslandırmaq, həm də
müəyyən bir məsələnin məntiqi izahını vermək üçün bir vasitə olurdu.
Ulu öndər, çıxışlarının birində qeyd etdiyi kimi, öz xatirələrini qələmə ala bilməsə də, bir çox nəşriyyatların
böyük təkliflərindən imtina etsə də, onun çıxışlarını izlədikcə bu böyük şəxsiyyətin və siyasi xadimin keçdiyi
həyat yolunun ən çətin, ən şərəfli anlarından xəbər tutmaq, onları bilmək və öyrənmək olur. Bəlkə də həmyaşıdları
olan bəzi siyasi xadimlər, o cümlədən onunla eyni vaxtda SSRİ-nin ali orqanlarında təmsil olunan digər dövlət
adamları kimi, öz həyat yolunu, düşüncələrini qələmə alsaydı, bu işə bir qədər vaxt ayıra bilsəydi, nəinki
Azərbaycan məkanında, hətta bütün dünyada böyük maraq doğuran bir əsər ərsəyə gələr və orada yazılanlar
çoxları üçün əvəzsiz həyat nümunələri olardı.
Heydər Əliyevin ən müxtəlif məsələlərdən bəhs edən çıxışlarını, mülahizələrini izlədikcə onun çox geniş
erudisiyaya, zəngin dünyagörüşünə, böyük tarixi təcrübəyə malik olduğunu dərhal görür və buna heyran olursan.
Özü xatirə yazmasa da, misilsiz xidmətləri ilə tarixdə izini qoymuş, çox insanların qəlbində gözəl xatirələr yazıb
getmiş bu insanın həyat tarixçəsini vərəqləmək, tarixin hansı dolanbac yollarından və ağır sınaqlarından keçdiyini
izləmək özü böyük bir həyat yolu keçmək, böyük bir mənəvi dünyaya pəncərə açmaqdır.
Heydər Əliyev istər sovetlər dönəmində, istərsə də 1993-cü ildə xalqın tələbi və təkidi ilə yenidən
Azərbaycana rəhbərlik etməyə başladığı gündən ömrünün sonunadək özünü Azərbaycanın müstəqilliyinin
əbədiləşdirilməsinə, onun parlaq gələcəyinin bünövrəsinin qoyulmasına həsr etmişdir. Çox zəngin həyat yolunda
qarşılaşdığı unudulmaz hadisələri təhlil edərək topladığı təcrübədən vətənimizin və hər bir vətəndaşımızın taleyi
üçün həyati əhəmiyyətli qərarlar qəbul olunmasında istifadə edirdi. O, keçmişə nəzər salmaqla, keçmişə
söykənməklə Azərbaycanın gələcəyini görür və müəyyən edirdi.
Ümummilli lider elə bir həyat yolu, elə bir siyasi və idarəçilik məktəbi keçmişdi ki, bütün ömrü boyu, necə
deyərlər, respublikada baş verən hadisələrin burulğanında olmuşdu. Bu hadisələrin içində olmaq, onları
yaddaşında həkk etmək və onlardan nəticə çıxarmaq və bu nəticəni mühüm siyasi məqamlarda tətbiq etmək ən
çətin anlarda onun köməyinə gəlmişdi.
Heydər Əliyev respublikaya yenidən rəhbərliyə başladığı ilk gündən müstəqil Azərbaycanın idarə
olunmasının mükəmməl sisteminin yaradılması üçün müvafiq hüquqi bazanın qurulmasına var qüvvəsi ilə
çalışırdı və onun titanik səylərinin bəhrəsi olaraq artıq 1995-ci ildə Azərbaycanın yeni Konstitusiyası qəbul
olundu. Bu Konstitusiyanın ən mühüm maddələrindən biri Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi qəbul edilməsi
oldu. Bu barədə gedən qızğın müzakirələrə yekun vurularaq dövlət dilimiz Azərbaycan dili kimi təsbit edildi.
Müzakirələr zamanı Heydər Əliyev bir çox hallarda keçmişə istinad edərək maraqlı və tutarlı faktlarla bu sahədə
əvvəllər baş verənləri yada salır və öz fikirlərini daha yaxşı çatdırmağa, öz ideyasını onu dinləyən insanlara
aşılamağa nail olurdu.
Müstəqil Azərbaycanın Konstitusiya layihəsinin müzakirələrinin birində Heydər Əliyev hələ 1978-ci il
aprelin 21-də Azərbaycan SSR Ali Sovetinin VII növbədənkənar sessiyasında Azərbaycan Konstitusiyasının
qəbulu zamanı qarşıya çıxan maneələri yada salmışdı. Azərbaycan dilinin dövlət dili elan olunmasına dair 73-cü
maddənin qəbulunun vətənimiz üçün ən əhəmiyyətli bir məsələ olduğunu xatırladaraq bu maddənin qəbulu üçün
ovaxtkı SSRİ rəhbərliyi ilə apardığı kəskin müzakirə və mübahisələrdən söz açaraq demişdi: "O vaxt mən Sovetlər
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İttifaqının rəhbərliyi ilə, Kommunist Partiyasının rəhbərliyi ilə çox gərgin danışıqlar apardım. Sübut etməyə
çalışdım ki, biz dövlət dilinin Azərbaycan dili olduğunu öz Konstitusiyamıza yazmalıyıq və yazacağıq.
Moskvada bir neçə dəfə müzakirələr oldu. Cürbəcür fikirlər səsləndi və həmin fikirlərin əksəriyyəti ondan
ibarət idi ki, belə olmamalıdır. Ancaq biz buna nail olduq və 1978-ci ildə, səhv etmirəmsə, aprel ayında biz
Konstitusiyanı qəbul etdik. Həmin Konstitusiyada yazıldı ki, Azərbaycanın dövlət dili Azərbaycan dilidir.
Xatirimdədir, o vaxt başqa respublikaların rəhbərləri ilə kəskin danışıqlarımız oldu. Ukraynanın rəhbəri Şerbitski
ilə mənim kəskin danışıqlarım xatirimdədir. O buna çox etiraz edirdi, belə əsaslandırırdı ki, siz belə yazdığınız
halda gərək onda biz də yazaq ki, Ukraynanın dövlət dili Ukrayna dilidir. Mən ona dedim ki, sizə heç kəs mane
olmur. Siz bizdən də böyük respublikasınız və Sovetlər İttifaqında Sizin xüsusi çəkiniz bizimkindən qat-qat
artıqdır. Siz istəsəniz bunu yaza bilərsiniz. Ancaq siz nə üçün bizə mane olursunuz? Mübahisəmiz çox gərgin
oldu... Ancaq biz buna nail olduq. Hesab edirəm ki, bu o dövrdə, o zamanın şəraitində respublikamızda,
ümumiyyətlə, ölkəmizin tarixində çox böyük hadisə oldu”.
Bu faktın özü Heydər Əliyevin böyük vətənpərvərliyinin, müdrikliyinin əyani sübutudur və məsələnin
incəliklərini dərindən bilən ulu öndər öz prinsipial mövqeyini müstəqil Azərbaycanın Konstitusiyasının
qəbulunda bir daha nümayiş etdirdi. Müdrik rəhbər Azərbaycan xalqının gələcəyinə xidmət edən Konstitusiyanı
hazırlayıb ümumxalq referendumuna çıxardı və hamı Konstitusiyanın 21-ci maddəsinə yekdilliklə səs verdi.
Maraqlıdır ki, bu məsələnin ətrafında bundan əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasına
dəyişikliklər edilməsi ilə əlaqədar muxtar respublika Ali Sovetinin 1990-cı il noyabrın 24-də keçirilən iclasında
da geniş müzakirələr aparılmış və o zaman da ulu öndər bir çox tarixi faktları xatırlatmalı olmuşdu. Ümummilli
lider Azərbaycan xalqının çar Rusiyası zamanı gah "tatar”, gah "türk”, gah "Qafqaz tatarları”, sonralar sovet
dövründə "azərbaycanlı” adlandırılmasına toxunaraq uzun illər ərzində formalaşmış stereotipləri təhlil etməklə
Naxçıvan Konstitusiyasına dəyişikliklər zamanı dilimizin "Azərbaycan dili” adlandırılmasına üstünlük vermiş və
bunun səbəblərini izah edərək ölkənin ümumi Konstitusiyasına qarşı separatçılıq kimi qəbul ediləcəyini göstərmiş
və demişdi: "Demək istəyirəm ki, biz onsuz da böyük dəyişikliklər eləmişik. İndi gəlin çalışaq ki, bu,
Azərbaycanda həzm olunsun. Tələsməyək. İkinci tərəfdən, biz muxtar respublikanın adını dəyişdirə bildik "Naxçıvan Muxtar Respublikası” etdik. Ali Məclisin adını dəyişdirdik. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
bayrağını da qəbul etdik. Amma bu dil bizim bütöv, ümumi dildir, bütün Azərbaycana aiddir. Biz burada gərək
separat hərəkət eləməyək. Ona görə mən belə hesab edirəm ki, müzakirələr tamamilə əhəmiyyətli hesab edilsin.
Ancaq burada olan maddə elə belə də qalsın. Gələcəkdə bunu həll edəcəyik”.
Bu gün ulu öndərin rəhbərliyi və bilavasitə iştirakı ilə hazırlanıb qəbul edilmiş Əsas Qanunumuz Azərbaycan Konstitusiyası əvəzsiz bir aktdır. Bütün müddəaları Heydər Əliyev tərəfindən nöqtə-vergülünədək
yoxlanılaraq qəbul edilmiş bu tarixi sənəd çox mükəmməl və beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərinə uyğun
olan tam demokratik bir Konstitusiyadır.
Ümummilli liderin Azərbaycan dövlətinin varlığının əsas atributlarından biri olan Azərbaycan Ordusunun
yaranması və formalaşması haqqında fikir və düşüncələri də çox maraqlı və ibrətamizdir. Heydər Əliyev hələ
sovet dövründə Mərkəzi Komitənin birinci katibi olarkən Azərbaycanın müstəqillik arzularını dirçəltmək üçün
Azərbaycan gənclərinin hərbi məktəblərdə oxumasını, milli zabit kadrlarının formalaşmasını həmişə diqqət
mərkəzində saxlayırdı. Azərbaycan Ordusu ilə əlaqədar 1993-cü ildən sonra respublikada keçirilən bütün
tədbirlərdə ulu öndər bu şərəfli tarixi hörmətlə xatırlayır, bu sahədə gördüyü işlərdən böyük qürurla, fəxrlə söhbət
açırdı.
Ulu öndər çox gözəl bilirdi ki, Azərbaycanın böyük hərbi xadimləri olmuş, çar Rusiyasının ordusunda da
görkəmli azərbaycanlı generallar böyük şücaətlər göstərmiş, Xalq Cümhuriyyəti dövründə o dövr üçün kifayət
qədər güclü ordu yaradılmış, aprel inqilabından sonra 1920-1922-ci illərdə yaranan ordu Zaqafqaziya diviziyası
adı ilə SSRİ ordusunun tərkibinə verilmiş, İkinci Dünya müharibəsi zamanı Həzi Aslanov kimi sərkərdələr
yetirmiş Azərbaycan xalqının hərbi mütəxəssislərinin sayı yox dərəcəsinə endirilmişdir. Heydər Əliyev bütün
vasitələrdən istifadə edərək Azərbaycanın hərb ənənələrini yaşatmaq və bərpa etmək üçün misilsiz işlər
görmüşdür. 1998-ci il iyunun 26-da Azərbaycan Ordusunun yaranmasının 80 illiyi qeyd edilərkən o, bir daha bu
tarixi vərəqləyir, son dərəcə geniş məlumata sahib olduğunu göstərərək konkret faktlarla 1972-ci ildə açılmış
C.Naxçıvanski adına orta hərbi məktəbi necə yaratmasını böyük məhəbbətlə xatırlayırdı. O, 1970-ci ildə vəziyyəti
öyrənərkən görmüşdü ki, Azərbaycanda 1939-cu ildə yaradılmış 2 hərbi məktəbdə - Ümumi Hərbi Komandirlər
Məktəbində və Hərbi Dəniz Donanması Məktəbində cəmi 10-15 azərbaycanlı oxuyur. C.Naxçıvanski adına
məktəbin yaradılmasından sonra isə Sovet İttifaqının müxtəlif şəhərlərində və 45-dən artıq hərbi məktəbdə hərbi
təhsil almaq üçün ildə 800-900 nəfər gənc göndərilirdi. Ulu öndər deyərdi: "Bunların hamısını edərkən biz
xalqımız haqqında düşünürdük. Düşünürdük ki, xalqımızda hərbi peşə itməsin, - çar Rusiyası vaxtı demişdilər ki,
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"müsəlmanlar orduda qulluq edə bilməz” - xalqımız hərbi peşədən məhrum olmasın. Mən eyni zamanda o vaxt
düşünürdüm ki, gələcəkdə bu bizə lazım olacaqdır”.
Ulu öndərin Azərbaycan Ordusunun yaranmasında, onun pərakəndə və hazırlıqsız dəstələrdən, "şəxsi
batalyonlar”dan nizami ordu kimi formalaşmasında, vaxtilə sovet ali hərbi məktəblərində təhsil almış zabitlərin
Azərbaycan Ordusuna cəlb edilərək onlara yüksək vəzifələr verilməsində və onun bugünkü mübariz və döyüşkən,
eyni zamanda, güclü hərbi texnikaya və hərbi hazırlığa malik bir orduya çevrilməsində ulu öndərin xidmətləri
əvəzsizdir.
Çox sevindirici haldır ki, onun bu uzaqgörən siyasətini və gözəl ənənələrini layiqli varisi Prezident İlham
Əliyev bu gün yüksək səviyyədə davam etdirir.
Ümummilli lider Azərbaycan Ordusu ilə əlaqədar hər bir çıxışında Azərbaycanda hərbi mütəxəssislər
hazırlamaqda yaradılan maneələrin bir çox naməlum cəhətlərini açıb göstərir və bu yolda qarşılaşdığı çətinliklərin
ən yuxarı səviyyələrdən qaynaqlandığını izah edirdi. 1995-ci il mayın 28-də respublika Milli Qvardiyasının
qərargahında Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əfqan Hüseynovun büstünün açılışı mərasimində deyirdi:
"Xatirimdədir, 1970-ci ildə 25 il bundan öncə mən Azərbaycanda əvvəllər heç vaxt oxşarı, analoqu olmayan
ixtisaslaşdırılmış hərbi orta məktəb yaratmaq haqqında fikir irəli sürdüm. Bu məktəbi yaratdıq. Doğrudan da
mənim həyatımda gördüyüm işlər içərisində bu addımı, bu işi, bu təşəbbüsü o dövrdən artıq 25 il keçəndən sonra
şəxsən özüm çox yüksək qiymətləndirirəm. Mən belə bir addım atarkən... təkcə o günləri yox, Azərbaycanın
gələcəyini düşünürdüm. Mən çox istəyirdim ki, Azərbaycanın milli ordusu olsun... Mən istəyirdim ki, zabitlər
korpusumuz olsun. Çünki bu, Azərbaycanın gələcəyi üçün lazım idi. O vaxt bizi dərk edə bilməyən adamlar da...
indi yəqin artıq bilirlər ki, bu addımı atarkən nə qədər böyük uzargörənlik olmuşdur”.
Heydər Əliyev bu məktəbin bağlanması üçün Moskvadan gələn komissiyaların nələrə əl atdığını, bunun
qanunsuz olduğunu sübut etmək istədiklərini ürək ağrısı ilə xatırlayır və bütün bu maneələri dəf edə bildiyinə görə
qürur hissi keçirir, bəzi hallarda isə bundan duyduğu sevinc hislərini bölüşərək kövrəlirdi. "Mən oraya hər il
gedirdim. Hər dəfə 13, 14, 15 yaşında oğlanlar orada hərbi paltarda, hərbi intizamla, əsgəri addımlarla bizim
önümüzdən keçib gedəndə bəzən gözlərimdən yaş gəlirdi. Mən onlara baxdıqca düşünürdüm ki, nə qədər gözəl
bir iş görmüşük və bu iş Azərbaycanın gələcəyi üçün nə qədər lazımdır”.
Ulu öndərin Azərbaycan Ordusunun maddi-texniki bazasını möhkəmləndirmək, keçmiş Sovetlər İttifaqının
Azərbaycanda olan silah və sursatının ölkədən çıxarılmasının qarşısını almaq üçün atdığı düşünülmüş addımları
bu gün xatırlamağa dəyər və Heydər Əliyev bunu öz çıxışlarında vaxtaşırı qeyd edirdi. 1999-cu il oktyabrın 15də Naxçıvan qarnizonunun şəxsi heyəti ilə görüşündə Naxçıvanda yerləşən 75-ci diviziyanın necə çıxarılmasından
söz açaraq Rusiyanın rəhbərliyi ilə danışdığını, bu diviziyanın burada qalmasının qeyri-mümkünlüyünü sübut
etməsini və buradakı bütün əşyaların, silah-sursatın, bir sözlə, əmlakın muxtar respublikaya necə təhvil verildiyini
iftixar hissi ilə danışırdı: "O vaxt Naxçıvanın başçısı kimi mənim məqsədim ondan ibarət idi ki, nizami ordu
hissəsinin silah-sursatını, maddi-texniki bazasını, binalarını qoruyub saxlayaq. Naxçıvanda yerləşən 41-ci sərhəd
dəstəsinin də şəxsi heyətini buradan çıxarıb onun bütün əmlakını, silah-sursatını, maddi-texniki bazasını
Azərbaycanın, Naxçıvanın sərəncamına aldıq”. Təəssüf ki, Azərbaycandan çıxarılan sovet qoşunlarının silah və
sursatını, eləcə də texnikasını, hərbi təyyarələri Azərbaycanın mülkiyyətinə çevirmək əvəzinə onların ölkədən
çıxarılmasına imkan verilmişdi.
Heydər Əliyev təkcə hərbi kadrların hazırlanmasını deyil, respublika üçün bütün sahələr üzrə mütəxəssis
hazırlığını diqqət mərkəzində saxlayır və sovet dövründə SSRİ-nin 170-dən çox nüfuzlu ali məktəbində dövlət
hesabına təhsil almaq üçün hər il ehtiyac duyulan 250-dən çox ixtisas üzrə 800 tələbənin göndərilməsini təşkil
edir və onları çox təntənəli şəkildə respublika ictimaiyyətinin iştirakı ilə yola salır, onlara layiqli mütəxəssis kimi
Azərbaycana dönməyi tövsiyə edirdi. Onun həmin məzunlarla keçirdiyi görüşlərdə bu nəcib işin tarixi, hətta belə
görüşləri Moskvada, Kremldə işlədiyi illərdə davam etdirməsi barədə ayrı-ayrı tədbirlərdə dediyi fikirləri, əslində,
təhsil tarixinin ən maraqlı və dəyərli səhifələri saymaq olar. Həqiqətən o dövrdə yetişmiş mütəxəssislər
Azərbaycanın taleyində, onun iqtisadi inkişafında və SSRİ ərazisində yüksək dərəcəli, yüksək ixtisaslı
Azərbaycan diasporunun formalaşmasında böyük rol oynamışlar. Əgər ulu öndər Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin yaratdığı ənənəni yaşadırdısa, onun layiqli varisi Prezident İlham Əliyev də bu xətti davam
etdirərək azərbaycanlı tələbələrin xaricdə təhsil proqramını təsdiq etmiş və uğurla həyata keçirmişdir. Bu gün
dünyanın ən nüfuzlu ali məktəblərində yüzlərlə azərbaycanlı gənc təhsil alır və onlar həm respublika üçün nadir
ixtisaslara yiyələnir, həm də xaricdə güclü Azərbaycan diasporunun yaranmasında fəal iştirak edirlər.
Heydər Əliyevin çıxışlarını bu gün vərəqləyərkən onun ən müxtəlif məsələlərin, ən müxtəlif hadisələrin və
problemlərin müzakirəsi zamanı yada saldığı, nümunə gətirdiyi xatirələrin və misalların hər biri bir həyat dərsidir.
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Bunu Azərbaycanda qanunun aliliyinin təmin olunması sahəsində görülən işlərin müzakirəsi zamanı da tez-tez
müşahidə etmək olurdu.
Qanunçuluğun möhkəmləndirilməsi, korrupsiyaya qarşı amansız mübarizə aparılması Heydər Əliyevin çox
diqqət yetirdiyi məsələlərdən biri idi. 1993-cü ildə o, yenidən respublikaya rəhbərlik edərkən vaxtilə ona qarşı
Mixail Qorbaçovun dövründə yol verilən haqsızlıqlar, buna görə Azərbaycanda bir çox adamların haqsız
cəzalandırılması və ölkəyə rəhbərlik edən şəxslərin buna imkan yaratması, bir növ etibarsızlıq nümayiş etdirməsi
onu çox ağrıdır və bəzi məqamlarda bunları xatırlatmağa məcbur olurdu. Ulu öndər 1969-cu ildə Azərbaycana
rəhbərlik etdiyi gündən ölkədə qanunçuluğun möhkəmləndirilməsi və sovet sistemindən irəli gələn neqativ
halların aradan qaldırılması, korrupsiya girdabında boğulan SSRİ kimi bir dövlətdə "Qoy ədalət zəfər çalsın!”
deyə haqq səsini ucaldan, Azərbaycanda bu sahədə inqilabi dəyişikliklər etməyə nail olan bir dövlət xadimi kimi
şöhrət qazanmış və SSRİ rəhbərliyində çalışarkən ən çətin və mürəkkəb sahələrin idarə olunması ona həvalə
edilmişdi. O, bəzi çıxışlarında bunlar barədə çox təsirli faktları ictimaiyyətə çatdırırdı.
Heydər Əliyevin Azərbaycana müəyyən fasilələrlə rəhbərlik etməsindən bizi 16 ildən artıq bir dövr
ayırmasına baxmayaraq, onun istər sovet dövründə, istərsə də müstəqillik illərində Azərbaycanın inkişafı və
tərəqqisi naminə gördüyü misilsiz işlər o qədər çoxdur ki, bunları hər addımda xatırlamamaq mümkün deyildir və
bayaq qeyd etdiyimiz kimi, bunu müəyyən məsələlərin müzakirəsi zamanı onun özü də tez-tez yada salırdı. Bəzi
hallarda onun belə haşiyələri əsas mövzudan kənara çıxsa da, çox böyük maraq doğurur, bu böyük şəxsiyyətin
titanik fəaliyyətinin müəyyən bir hissəsinə işıq salırdı.
Məsələn, 1995-ci ildə Azərbaycanın yeni Konstitusiyasının müzakirəsi gedərkən vaxtilə 1989-90-cı illərdə
ölkədə cərəyan edən proseslər bir daha təhlil olunur və ulu öndər 1991-ci il martın 17-də SSRİ-ni saxlamaq üçün
keçirilən ümumxalq referendumunda Azərbaycanın iştirakını və bu məsələdə ozamankı Azərbaycan rəhbərliyinin
mövqeyini şərh edərkən təəssüf hissi ilə qeyd edirdi ki, xalq kütlələri, Azərbaycanın müstəqilliyini arzu edən
ictimai-siyasi qüvvələr, qətiyyətlə demək olar ki, Azərbaycan xalqının tam əksəriyyəti Azərbaycanın
müstəqilliyini istəsə də o dövrdəki rəhbərlik bu referendumda iştirak etmək barədə qərar qəbul etmiş və guya
Azərbaycan müstəqillikdən imtina etmiş, xalqın iradəsinə zidd olan bu referendumda Sovetlər İttifaqının
saxlanmasına səs vermişdir. Ulu öndərin qeyd etdiyi kimi, çox sürətlə davam edən hadisələr nəticəsində artıq
1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktı qəbul
olundu. Azərbaycan xalqı yaxşı bilir ki, o zaman Naxçıvan Muxtar Respublikasına rəhbərlik edən Heydər
Əliyevin qətiyyəti sayəsində muxtar respublikada bu referendum keçirilməmiş, həmin hadisə çox böyük rezonans
doğurmuşdu.
Heydər Əliyev sovet dövründə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi zaman onun iqtisadiyyatını Sovetlər
İttifaqında ön mövqelərə çıxararaq, demək olar ki, hər il SSRİ-nin keçici qırmızı bayraqlarını respublikaya
gətirməklə Azərbaycanın şöhrətini daim yüksəldir, eyni zamanda, o dövr üçün ən müasir sənaye müəssisələrinin
Azərbaycanda tikilməsinə, güclü sənaye və nəqliyyat infrastrukturunun yaradılmasına nail olurdu.
Burada ulu öndərin 1995-ci il oktyabrın 28-də Bakı metrosunda baş vermiş qəza nəticəsində insanların
həlak olması ilə əlaqədar Konstitusiya Komissiyasının noyabrın 2-də keçirilmiş iclasında 1 dəqiqəlik sükut elan
etdikdən sonra Bakı Metropoliteninin yaranma tarixi haqqında çıxdığı haşiyəni yada salmaq yerinə düşərdi.
Həmin çıxışında o, metropolitenin tarixi haqqında çox maraqlı bir məlumat vermişdi. Ümummilli lider sovetlər
dövründə cəmi 10 şəhərdə metro tikildiyini və bunun üçün həm Bakıda, həm də Moskvada Nazirlər Soveti
sədrinin birinci müavini vəzifəsində çalışarkən gördüyü işləri qeyd edərək bildirirdi ki, Bakı Metropoliteninin
əksər hissəsi onun vaxtında tikilib. Həmin iclasda Heydər Əliyev baş verən faciənin səbəblərini araşdırıb tədbirlər
görülməsini tapşırmaqla yanaşı, baş vermiş belə hadisələrdən siyasi məqsədlər üçün yararlanmaq istəyənləri də
kəskin qınamışdı.
Böyük Azərbaycanlı adını şərəflə doğruldan və hakimiyyətdə olduğu dövrdə Azərbaycan xalqının mənəvi
dirçəlişi, inkişafı üçün misilsiz işlər görən ulu öndərin iştirakçısı və şahidi olduğu hadisələrin bəzi anları, bəzi
unudulmaz cəhətləri haqqında öz çıxış və görüşlərində söylədiyi fikirlər bu gün Azərbaycan tarixinin bir
parçasına, onun xronologiyasına, onun dərin izahına çevrilmişdir.
Heydər Əliyevin Azərbaycan kinematoqrafçıları ilə keçirilən görüşünün bəzi epizodlarını yada salmaq bu
baxımdan vacibdir. Ulu öndər sovet dövründə Azərbaycanın yazıçı və bəstəkarlarının, elm və mədəniyyət
xadimlərinin mükafatlandırılması, SSRİ-nin ən yüksək orden və medalları ilə təltif edilməsi, Azərbaycan
mədəniyyətinin dünyaya tanıdılması üçün gördüyü çox böyük işlərin bəzi epizodlarından söhbət açaraq, Sovet
İttifaqı Qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadə haqqında o zaman çox böyük şöhrət qazanmış filmin yaranmasında,
ümumiyyətlə, Mehdi Hüseynzadənin qəhrəmanlıqlarının üzə çıxarılıb Azərbaycan xalqına tanıdılmasında
gördüyü işlərin bir qismini görüş iştirakçılarına çatdırmışdı.
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Ümumiyyətlə, Heydər Əliyevin özünü Azərbaycan mədəniyyətinin canlı tarixi, Azərbaycan tarixinin
salnaməsi, canlı ensiklopediyası adlandırmaq daha düzgün olardı. Bu böyük insanın hər bir sözü, hər bir xatirəsi,
eyni zamanda, insanlar üçün böyük örnək və nümunədir. Onun öz gənclik illəri, ömür-gün yoldaşı Zərifə xanım
Əliyeva haqqında xatirələri onu dinləyənlərin hər birini kövrəltməklə yanaşı, bu insanın ailə dəyərlərinə, mənəvi
sərvətlərimizə nə dərəcədə yüksək qiymət verdiyini bir daha sübut edir. Ulu öndərin Azərbaycan xalqının adətənənələrinin, onun ailə dəyərlərinin nə qədər müqəddəs olduğunu göstərən çıxışlarını oxuduqca Azərbaycan
xalqına dərin məhəbbətinin bir daha şahidi olursan.
Ümumən çox iradəli, qətiyyətli, əyilməz və məğrur bir insan olan Heydər Əliyevin bəzən son dərəcə kövrək
və çox həssas olduğunu onun bəzi çıxış və müsahibələrində, xüsusilə keçmişi, uşaqlıq və gənclik illəri ilə bağlı
xatirələrində çox aydın görmək mümkündür. Bunu həm 20 Yanvar faciəsindən danışarkən, həm də görkəmli elm
və mədəniyyət xadimləri ilə görüşlərindən söhbət açarkən çox yaxından duyur və hiss edirsən.
Bu il ulu öndərin 96-cı ildönümü, eyni zamanda, respublika rəhbərliyinə gəlməsinin 50 illiyi qeyd olunur.
Azərbaycan tarixinin ən şanlı səhifələrini yazmış Heydər Əliyevin ölkəmizin müstəqilliyinin əbədiləşdirilməsi
naminə xalqımız və millətimiz qarşısında əvəzsiz xidmətləri zaman keçdikcə daha aydın görünür.
Ümummilli liderin xüsusilə 1993-2003-cü illər ərzində gördüyü misilsiz işlərin tarixi əhəmiyyətini
Azərbaycanın sürətli inkişafını davam etdirən, bu gün ən qüdrətli Azərbaycanı qurmuş, Heydər Əliyev siyasətini
uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin 2007-ci il mayın 25-də Respublika Günü münasibətilə keçirilən
mərasimdə dediyi sözlər bir daha təsdiq edir: "1993-2003-cü illər ərzində Azərbaycanın dövlətçiliyi quruldu,
Azərbaycanın inkişaf strategiyası müəyyən olundu... Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında
xidmətləri unudulmazdır, əvəzolunmazdır və onlar tarixi əhəmiyyət kəsb edir”.
Heydər Əliyev irsinin tədqiqi və öyrənilməsi davam edir və hələ uzun illər davam edəcəkdir. Ulu öndərin
siyasi irsinin dərindən öyrənilməsi və müxtəlif çıxışlarında, görüşlərində əksini tapmış tarixi hadisələrin, eyni
zamanda, onun şirin və mənalı xatirələrinin Azərbaycanın keçmişinə və gələcəyinə işıq salan düşüncə və
mülahizələrinin gələcəkdə sistemləşdirilərək Azərbaycan oxucularına çatdırılması öz növbəsini gözləyir. Yəqin
ki, yaxın dövrdə belə kitablar da işıq üzü görəcəkdir.
Xalq qəzeti.-2019.-2 may.-№95.-S.1,3.
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Müstəqil Azərbaycan səhiyyəsinin qurucusu
Əhliman Əmiraslanov,
akademik, SSRİ Dövlət mükafatı laureatı, Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin sədri
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının sosial sahələrinin, o cümlədən səhiyyə sisteminin, tibb elmi və
təhsili sistemlərinin yaradılmasının 100 illik tarixinin ayrı-ayrı mərhələlərini təhlil etdikdə aydın nəzərə
çarpır ki, bu sistemlər sadəlikdən mürəkkəbliyə, primitivlikdən aliliyə, müstəmləkəçilikdən müstəqilliyə
doğru böyük bir inkişaf və yüksəliş yolu keçibdir. Belə yüksəlişin ən mühüm, ən sürətli və ən keyfiyyətli
inkişafının tarixin solmaz səhifələrinə qızıl hərflərlə həkk edilən mərhələsinin məhz ümummilli lider dahi
Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olması aydın həqiqətlərdir.
Gözlərimiz önündə şərəflə yaşanan ömrünün 35 ilə yaxın bir dövründə Azərbaycana rəhbərlik edən, onun
ən parlaq yaradıcısı, qurucusu, ilhamverici qüvvəsi olan, bəşərilik zirvələrini fəth edərək əbədiyaşarlıq rəmzinə
çevrilən ulu öndər Heydər Əliyev bütövlükdə Azərbaycan Respublikası ilə birlikdə həm də Azərbaycan
səhiyyəsinin, Azərbaycan tibb elmi və tibb təhsili sistemlərinin ən möhtəşəm yaradıcısı, qurucusu, dinamik
inkişafının tənzimləyicisi kimi şüurlara, yaddaşlara əbədi həkk olunub.
Ulu öndər XX əsrin ikinci yarısından etibarən yalnız ona xas olan bənzərsizlik və təkrarsızlıq, spesifik
fenomenlik xüsusiyyətləri ilə həm özü dünya diplomatiyasının ön sıralarına ucalaraq bəşərilik qazandı, həm də
Azərbaycanın dünyaya günəş kimi parlamasının möhkəm təməlini yaratdı.
Ümummilli liderin 1969-cu il iyul ayının 14-də Azərbaycanda ilk dəfə siyasi rəhbərliyə gəlməsi qədirbilən
Azərbaycan xalqını səmimi-qəlbdən məmnun etdi və bu yenilməz xalqın öz dahi liderinə qovuşmasının, onun
ətrafında sıx sıralarla birləşməsinin təminatçısına çevrildi.
Hələ gələcək möhtəşəm nailiyyətlərin ilk addımları atılan həmin dövrdə Azərbaycanın bütün sahələrində
doğma, əməksevər xalqımızda milli dirçəlişə, özünüdərkə inamın, ölkə rəhbərinə olan böyük ehtiramın
yaranmasının güclü bünövrəsi qoyuldu.
Ümummilli lider keçmiş SSRİ dövründə Azərbaycanda xalq təsərrüfatının bütün sahələrinin inkişafını
həmahəng surətdə ardıcıllıqla həyata keçirir, yeniliyə, tərəqqiyə sədd yaradan keçmişdən miras qalmış maneələri,
lüzumsuz stereotipləri inamla dəf edir, aradan qaldırırdı. Onun düşünən beyni gecəli-gündüzlü istirahət bilmədən
daim fəaliyyət göstərərək Azərbaycanın gələcəyi naminə yeni layihələr hazırlayır və dərhal da onların zəruriliyini
hiss edib həyata keçirilmələrinə şərait yaradırdı. Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində Azərbaycan ən
mütərəqqi və müasir islahatların tətbiqi, həyata keçirilməsi meydanına çevrilmişdi.
Ulu öndər XX əsrin 70-80-ci illərində həmin siyasətin tərkib hissəsi kimi elm, təhsil və səhiyyə
sistemlərinin də yüksəlişini təmin edərək, bu sahələrin hərtərəfli inkişafı üçün dövlət səviyyəsində bütün mümkün
tədbirləri gerçəkləşdirmişdir. Böyük rəhbər həmin dövrdə, ilk növbədə, tibb üzrə xarici mütəxəssislərin diqqətini
Azərbaycana cəlb etməyə, onlarla yerli mütəxəssislər arasında əlaqə yaratmağa çalışmış, bununla da səhiyyə, o
cümlədən tibb elmi, tibb təhsili və səhiyyə sahələrində mövcud durğunluğun aradan qaldırılmasına nail olmuşdur.
Keçən əsrin 60-cı illərinin sonu, 70-ci illərinin əvvəllərindən etibarən tibb üzrə beynəlxalq qurultay, simpozium,
konqres və konfransların Bakıda keçirilməsini təşkil edən Heydər Əliyev respublikamızın səhiyyə sistemi
sahələrinin beynəlxalq miqyasa çıxmasına, onların dayanıqlı və sabit inkişafına əlverişli şərait yaratmışdı. Həmin
illərdə Azərbaycanın sözügedən sistemlərində ölçüyəgəlməz islahatlar aparılır, ozamankı Azərbaycan Dövlət
Tibb İnstitutu keçmiş Sovetlər İttifaqında sayılıb-seçilən elm və təhsil məbədlərindən birinə çevrilir, tibbi kadr
hazırlığında öz sözünü cəsarətlə deyə bilirdi. Başqa sözlə, tibbi fənlərin diplomaqədərki və diplomdansonrakı
tədrisinin, tələbələrin və məzunların peşə hazırlığının, eləcə də abituriyentlərin instituta qəbulunun keyfiyyətinin
yaxşılaşdırılması məqsədilə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunda internatura kursu, hazırlıq şöbəsi, istehsalat
təcrübəsi dekanlığı, daha sonralar tibbi-biologiya fakültəsi və dekanlığı, hərbi-tibb fakültəsi və dekanlığı, mətbuat
və informasiya xidməti və digər köməkçi şöbələr yaradılmışdır.
Heydər Əliyev ölkəyə rəhbərlik etdiyi illərdə yüzlərlə gənc azərbaycanlı alimin müxtəlif ixtisaslar üzrə
keçmiş İttifaq səviyyəsində doktoranturaya qəbul edilməsinə də nail olmuşdu. Tibb sahəsində mütəxəssislərin
yeni nəslinin nümayəndələri yetkin tədqiqatçılar kimi vətənə qayıdıb fəaliyyətlərini genişləndirirdilər. Zərifə
Əliyeva, İbrahim Topçubaşov, Həmidbəy Mahmudbəyov, Tamerlan Əliyev, Tağı Tağızadə, Adilə Namazova,
Böyükkişi Ağayev və başqalarının adları bu gün səhiyyəmizin inkişaf tarixində ən mötəbər yerlərdən birini tutur,
onların elmi məktəbləri dərindən öyrənilir. Eyni zamanda, həmin illərdə tibbin müxtəlif elmi istiqamətləri cərrahiyyə, terapiya, mikrobiologiya, urologiya, oftalmologiya, allerqologiya və immunologiya, pediatriya,
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kardiologiya, onkologiya, anesteziologiya və reanimatologiya, epidemiologiya, ginekologiya, stomatologiya,
morfologiya və s. üzrə beynəlxalq səviyyəli elmi-tədqiqat işləri aparılıb, alınan nəticələr dünya alimləri tərəfindən
yüksək dəyərləndirilibdir. Ulu öndər o dövrdə respublikanın səhiyyə sisteminin və Azərbaycan Dövlət Tibb
İnstitutunun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsini də diqqətdə saxlayırdı. Həmin dövrdə yüzlərlə iri
müasir səhiyyə obyektləri inşa edildi, respublikada olan tibb müəssisələrinin yarıdan çoxu yeniləşdirildi, elmitədqiqat institutları, sağlamlıq və müalicə-profilaktika müəssisələri fəaliyyətə başladı. Neyrocərrahiyyə Mərkəzi,
Diaqnostika Mərkəzi, Toksikoloji Mərkəz, Əlillərin Reabilitasiya Mərkəzi, Kliniki Urologiya Xəstəxanası, habelə
kimya-əczaçılıq zavodu və müasir profilli tibb müəssisələri açıldı, elmi-tədqiqat oftalmologiya, elmi-tədqiqat
onkologiya institutları üçün müasir tipli tam təchizatlı binalar tikilib xalqın istifadəsinə verildi. Yeni açılan tibb
müəssisələrini yüksək ixtisaslı kadrlarla təmin etmək üçün Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutuna tələbə qəbulunun
sayı artırıldı, ucqar kənd rayonlarından gələn abituriyentlərə güzəştlər tətbiq edildi, onlar üçün hazırlıq kursu
dekanlığı təşkil edilərək fəaliyyətə başlamasına münasib şərait yaradıldı. Bir faktı da xatırlatmaq yerinə düşər ki,
1980-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun 50 illik yubileyi ulu öndərin iştirakı ilə keçirildi və bu
münasibətlə institutun əməkdaşlarının bir qismi fəxri adlara, dövlət təltiflərinə layiq görüldü. Akademik Mustafa
bəy Topçubaşovun keçmiş SSRİ-nin ən yüksək təltiflərindən olan Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq
görülməsi ulu öndərin səyi nəticəsində mümkün oldu. Azərbaycanın belə görkəmli alimlərinin əvvəl SSRİ
miqyasında, sonra isə beynəlxalq miqyasda tanıdılması bütövlükdə respublika səhiyyəsinin, tibb elmi və tibb
təhsili sistemlərinin tanıdılması demək idi.
O dövrün, yəni ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda ilk dəfə siyasi hakimiyyətə gəldiyi dövrün tələbəgənclərindən olduğuma görə onun gənclərə göstərdiyi qayğı xoşbəxtliklərindən mənə də pay düşdü və bunun
sayəsində 1974-cü ildə Moskvada SSRİ Tibb Elmləri Akademiyasının Onkoloji Elmi Mərkəzinin aspirantı oldum.
O vaxtlar Moskvanın müxtəlif ali tibb təhsili müəssisələrində mənim kimi gənclər çox idi və ümummilli liderin
gənclər üçün yaratdığı əlverişli şərait hər birimizin həyatının mənasına çevrilmişdi.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1983-cü ildə Moskvada SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin birinci müavini
təyin edilməsi onun Azərbaycan səhiyyəsinə, tibb elminə və təhsil sisteminə olan nəzarətini, diqqətini nəinki
azaltmamış, əksinə, daha da artırmışdı. O, Moskvada çalışdığı illərdə SSRİ-nin səhiyyə sahəsinə də nəzarət edirdi
və Sovetlər İttifaqının yüksək rütbəli tibb alimləri, səhiyyə işçiləri ilə tez-tez görüşlər keçirir, səhiyyədə olan
problemlərin müzakirəsini aparır, bu problemlərdən irəli gələn məsələlərin həlli yollarını peşəkarcasına göstərirdi.
O, vaxtlar SSRİ səhiyyə sisteminin və dünya tibb elminin görkəmli nümayəndələrindən olan akademik
N.N.Bloxin həm də mənim çalışdığım SSRİ Tibb Elmləri Akademiyasının Ümumittifaq Onkoloji Elmi
Mərkəzinin baş direktoru idi və o, hər dəfə Heydər Əliyevin SSRİ səhiyyə idarələri başçılarının iştirakı ilə
keçirilən toplantılardakı çıxışlarından sonra Onkoloji Elmi Mərkəzin işçilərinin müşavirəsini keçirərək onun
tapşırıqlarını əməkdaşlara çatdırardı. Akademik N.N.Bloxin, adətən, ünsiyyətdə olduğu adamlar haqqında tərifli
sözlər deməkdə bir qədər "xəsislik” edərdi. Lakin o, Heydər Əliyev haqqında danışanda ürəkdən gələn ən xoş
sözləri səmimiliklə söyləməkdən çəkinməzdi. Ulu öndərin çıxışları akademikdə sözün həqiqi mənasında böyük
təəssürat oyatmışdı. Akademik N.N.Bloxin deyirdi ki, Heydər Əliyev səhiyyənin problemlərini, onlardan çıxış
yollarını ən titullu səhiyyə mütəxəssislərindən də gözəl bilir və ona görə də ona böyük hörmət və ehtiramla
yanaşıram.
Vətəndən uzaqlarda yad bir millətin dünyaşöhrətli aliminin həkimlər, alimlər, səhiyyə işçiləri qarşısında
vətənimin böyük oğlu ulu öndər haqqında ağızdolusu xoş sözlər deməsi məni və mənim kimi azərbaycanlı gəncləri
qürurlandırır, fəxarətləndirirdi.
Akademik N.N.Bloxindən sonra Rusiya Tibb Elmləri Akademiyasının Onkoloji Elmi Mərkəzinin baş
direktoru vəzifəsində çalışan akademik N.N.Trapeznikov Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini bərpa etdikdən
sonra bir neçə dəfə Bakıda olub. Hər dəfə ümummilli lider Heydər Əliyev şəxsən tanıdığı akademik
N.N.Trapeznikovu qəbul edərkən Azərbaycan onkoloqlarından akademik Cəmil Əliyevi və məni də həmin
görüşlərə dəvət edər, onunla səhiyyənin problemləri, onkologiya elminin müasir səviyyəsi haqqında söhbətlər
keçirərək müzakirələr aparar, təmkinlə bizim təkliflərimizi dinləyər, bu təkliflərə öz lakonik, məntiqli
münasibətini bildirərdi. Ulu öndər Heydər Əliyev səhiyyənin, tibb elminin başqa sahələrində fəaliyyət göstərən
digər aparıcı mütəxəssisləri ilə də sıx əlaqələr saxlayar, onların diqqətini Azərbaycana cəlb edər, bununla da
Azərbaycan səhiyyəsinin, Azərbaycan tibb elmi və tibb təhsili sistemlərinin inkişafına güclü təkan verilməsinə
möhkəm zəmin yaradardı.
Ulu öndər 1998-ci il sentyabrın 28-də Azərbaycan Tibb Universitetinin yeni 11 mərtəbəli tədris binasının
açılışında çıxış edərkən Azərbaycan səhiyyəsinin inkişafına, onun maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsinə göstərdiyi saysız-hesabsız amillərə toxunaraq demişdir: "Mən Azərbaycana rəhbərlik
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etdiyim zaman, sonra Sovetlər İttifaqının, SSRİ-nin rəhbərliyində olduğum illərdə daim səhiyyə ilə, tibb elmi ilə
yaxın olmuşam, ona qayğı göstərmişəm və hesab edirəm ki, çox işlər görmüşəm... Mən o vaxt Sovetlər İttifaqının
Moskvada yerləşən ən böyük, ən mötəbər tibb ocaqları, müəssisələri ilə yaxından tanış idim, onların
yaranmasında, inkişaf etməsində xidmətlər göstərirdim. Mənim o vaxt həm Onkoloji Mərkəzin, həm Kardioloji
Mərkəzin, həm Ürək Cərrahiyyəsi Mərkəzinin, həm oftalmoloji mərkəzlərin, başqalarının yaranmasında, inkişaf
etməsində, onların maddi-texniki bazasının yaranmasında çox səylərim olmuşdur. Mən bu gün böyük
məmnuniyyətlə xatırlayıram ki, o vaxt SSRİ Tibb Elmləri Akademiyasının 40 illik yubileyində Sovet İttifaqının
rəhbərliyi adından iştirak etdim. Mən bir də bunları edərək o vaxt SSRİ dövləti tərkibində Azərbaycanın
səhiyyəsinə marağı, qayğını daha da artırırdım. Moskvada yerləşən o böyük tibb elmi mərkəzlərinin diqqətini
Azərbaycana cəlb edirdim və Azərbaycana yardım etməyə çalışırdım”.
Heydər Əliyevin xarici ölkələrdə oxutdurduğu gənclər indi, XXI əsrdə Azərbaycanda aparıcı
mütəxəssislərə çevriliblər. Onun qoyduğu təməllərin bəhrəsi Azərbaycan Tibb Universitetinin timsalında da
özünü daha dolğun şəkildə göstərir. Tarixi dəlillər sübut edir ki, bu ali tibb təhsili ocağı yarandığı gündən həmişə
milli kadr qıtlığından əziyyət çəkib. Lakin indi tam əminliklə deyirəm ki, həm mənim həyatımda, həm ölkəmizin
tibb kadrlarının, həm də bütövlükdə Azərbaycan Tibb Universiteti kollektivinin həyatında əsaslı rol oynayan ulu
öndərin sayəsində Azərbaycanda tibb elmi və tibb təhsili sahəsinin, eləcə də respublika səhiyyəsinin bütün sahələri
üzrə çox sanballı, yüksək səviyyəli milli kadrlar yetişib və onlar da öz məktəblərini yarada biliblər. Tibb elmi və
tibb təhsili sahəsində beynəlxalq səviyyəli mütəxəssis məktəbləri yaratmaq o qədər də asan məsələ deyildir. Belə
məktəblər bir ilin, beş ilin ərzində yarana bilməz. Əgər Azərbaycanda səhiyyə sahəsində, tibb elmi və təhsili
sahələrində bu cür fundamental məktəblər yaranıbsa, demək Heydər Əliyev ideyalarının çiçəklənməsi, xoş
bəhrələr verməsi haqqında ağızdolusu danışmağa haqqımız var.
İndi Azərbaycanın milli tibb kadrları nəinki ölkəmizdə, hətta dünyanın bir sıra inkişaf etmiş ölkələrinin
tanınmış tibb müəssisələrində də böyük müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərirlər. Ümummilli liderin uzaqgörən
siyasəti nəticəsində tibb mütəxəssislərimizin xaricə ixrac olunmasının dünya azərbaycanlılarının maddi və mənəvi
dayağının artmasına, Azərbaycan diasporunun möhkəmlənməsinə zəmin yaratmasının özü də mənim həyatımda
baş verən dəyişikliklərlə sıx vəhdət təşkil edir, çünki mən də dahi Heydər Əliyevin qayğısı ilə qaynaqlanan bu
elin, bu millətin, bu vətənin övladlarından, onun zərrələrindən biriyəm.
Müasir Azərbaycanın qurucusu və yaradıcısı və aparıcı qüvvəsi olan Heydər Əliyev ideyaları ölkəmizin
bütün sahələrində, o cümlədən ictimai və iqtisadi-siyasi, milli-ənənəvi və mədəni-kütləvi, elmi-maarifləndirici və
sosial-müdafiə sahələrində əsaslı dönüş yaranmasının başlıca istiqamətverici qüvvəsi kimi öz xoşməramlı
avanqardlığını hər zaman saxlamaqdadır. XXI əsrin başlanğıcında Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi bölgədə və
dünyada layiqli yerini tapması, regional liderliyini təmin etməsi, iqtisadi sahədə keçid dövrünü uğurla başa
vuraraq, yeni dinamik inkişaf mərhələsinə qədəm qoyması məhz ümummilli lider, dünya şöhrətli ictimai-siyasi
xadim Heydər Əliyevin xalqın rəyinə əsaslanmaqla ilk təməl daşlarını qoyduğu uzaqgörən siyasətin, dərin
islahatlar strategiyasının nəticəsidir. XX əsr Azərbaycan tarixinin fenomen şəxsiyyəti olan ulu öndər xalqı tarixən
can atdığı müstəqillik idealına qovuşdurub, mütərəqqi ənənələr əsasında yeni dövlətçilik konsepsiyasını irəli
sürübdür. Ümummilli lider qlobal proseslər fonunda tam fərqli - xalqın demokratik idealları, milli dövlətçilik
təfəkkürü ilə uzlaşan, hər bir mərhələ üçün konkret fəaliyyət prioritetləri, taktiki və strateji məqsədləri olan milli
inkişaf strategiyasını irəli sürərək uğurla həyata keçiribdir. Ümummilli lider 1993-cü ildən dövlət-vətəndaş
münasibətlərinin hüquq müstəvisində tənzimləndiyi, insan hüquq və azadlıqlarının yüksək səviyyədə qorunduğu,
humanizm ideyalarının möhkəm təmələ çevrildiyi sivil cəmiyyətin formalaşdırılması, idarəçilikdə demokratik
ənənələrin bərqərar olması naminə misilsiz xidmətlər göstəribdir. Dövlətçiliyin mükəmməl təməl prinsiplərini
yaradan Heydər Əliyev idarəçilikdə uğurlu daxili və xarici siyasət yeridib, dünyanın güc sahibliyi ilə fərqlənən
dövlətlərini Azərbaycanla hesablaşmaq, onun konsepsiyasına hörmətlə yanaşmaq faktı qarşısında qoyubdur. Yeni
dünya sistemində meydan sulamaq cəhdində olan güc mərkəzləri arasında gedən çəkişmələrin pərdəarxası
mahiyyətinə müvafiq şəkildə məntiqli xarici siyasət həyata keçirən müstəqil Azərbaycan Respublikası Cənubi
Qafqazda lider dövlətə çevrildi, ölkəmizin regionda icra edilən bütün transmilli layihələrdə iştirakı təmin olundu.
Azərbaycanın Heydər Əliyev siyasi kursuna əsaslanmaqla həyata keçirdiyi daxili siyasət də ümumən bu
prinsiplərə əsaslanıb, respublikanın dövlət müstəqilliyinin və suverenliyinin möhkəmləndirilməsi, ərazi
bütövlüyünün bərpası, beynəlxalq münasibətlər sistemində layiqli mövqeyinin təmin olunması, ikitərəfli
əlaqələrdə bərabərhüquqlu tərəfdaş kimi çıxış etməsi milli diplomatiyanın əsas hədəflərinə çevrilibdir.
Respublikamız ötən illərdə təkcə səmərəli iqtisadi təşəbbüslərlə, konkret enerji-kommunikasiya layihələri,
əlverişli tranzit-kommunikasiya imkanları ilə deyil, eyni zamanda demokratikləşmə xəttinə, Avratlantik məkana
inteqrasiya kursuna sadiqliyi ilə də Qərbin diqqətini cəlb edib, Avropa məkanında etibarlı tərəfdaş imici
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qazanıbdır. Azərbaycanın beynəlxalq aləmə inteqrasiyası baxımından hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti
quruculuğu siyasətini də diqqət mərkəzində saxlayan ümummilli lider bu istiqamətdə mühüm islahatların həyata
keçirilməsini təmin edibdir. Böyük rəhbər hər bir fərdin maraq və mənafelərini təmin etmədən, ədalət meyarını
qorumadan güclü dövlət yaratmağın mümkünsüzlüyünü çıxışlarında hər zaman vurğulayıb, vətəndaşlara
göstərilən hüquqi yardımın səviyyəsinin müntəzəm surətdə artırılmasının əsas təşəbbüskarı kimi çıxış edibdir.
Ulu öndərin rəhbərliyi altında hazırlanaraq 1995-ci ilin 12 noyabrında ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul edilən
müstəqil Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası dövlətimizin tarixində hakimiyyət bölgüsü prinsipini,
demokratik və dünyəvi dövlət quruculuğunun hüquqi əsaslarını, insan hüquq və azadlıqlarının qeyd-şərtsiz təmin
olunmasının bünövrəsini qoyubdur ki, bu da ölkəmizdə mövcud olan milli ideologiyanın təsir gücünün
möhkəmliyinə dəlalət edən amillərdəndir. Aqillərin dediyi kimi, milli ideologiyası olmayan xalqın uğurlu gələcəyi
ola bilməz. İdeologiya hər bir xalqın milli-mənəvi varlığının ilkin əlamətlərindən olub, onun təfəkkür, adət və
inanclar sisteminin məcmusu kimi özünü göstərir. Ümummilli liderin şəxsiyyət kimi böyüklüyü həm də onun
bütün idarəçiliyi boyu azərbaycanlı olması ilə fəxr edib qürur duymasında, xalqın milli mənlik şüurunu,
özünüdərk hissini, mənəvi dəyərlərə bağlılığını gücləndirmək əzmini nümayiş etdirməsində idi. Heydər Əliyevin
bütün zəngin və mənalı ömrü Azərbaycan üçün yaşanıb, bu dahi şəxsiyyət həyatını Azərbaycanı və
azərbaycançılığı dünyaya tanıtmağa sərf edibdir.
Ümummilli lider müstəqil Azərbaycana rəhbərliyi dövründə məhz bu zəngin potensiala, elmi və madditexniki bazaya istinad edərək səhiyyə islahatlarını da uğurla həyata keçiribdir. 1993-cü ilin iyun ayında mürəkkəb bir dövrdə respublika rəhbərliyinə qayıdan böyük rəhbər səhiyyə sistemində də mövcud problemlərin
həlli istiqamətində ardıcıl islahatlar aparıbdır. Sistemə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər tədricən artırılıb, bu
sahənin fəaliyyətini tənzimləyən 10-dan çox qanun qəbul edilib, habelə müstəqil respublikamız bir sıra beynəlxalq
konvensiyalara, sazişlərə qoşularaq vətəndaşların sağlamlığının təminatı ilə bağlı üzərinə mühüm öhdəliklər
götürübdür. Müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyasının 41-ci maddəsində sağlamlığın qorunması hüququ
birmənalı şəkildə təsbit edilibdir. Həmin maddədə deyilir: "Hər kəsin sağlamlığını qorumaq və tibbi yardım almaq
hüququ vardır. Dövlət müxtəlif mülkiyyət növləri əsasında fəaliyyət göstərən səhiyyənin bütün növlərinin inkişafı
üçün zəruri tədbirlər görür, sanitariya-epidemiologiya salamatlığına təminat verir, tibbi sığortanın müxtəlif
növləri üçün imkanlar yaradır”.
1993-2003-cü illərdə yenidən ölkəyə rəhbərlik edən Heydər Əliyevin qanunvericilik təşəbbüsü əsasında
Milli Məclisdə "Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında”, "Qan və onun komponentlərinin donorluğu
haqqında”, "Əczaçılıq fəaliyyəti haqqında”, "Tibbi sığorta haqqında”, "Xüsusi tibbi fəaliyyət haqqında”, "Özəl
tibb fəaliyyəti haqqında”, "Sanitar-epidemioloji sağlamlıq haqqında” və s. qanunların, eləcə də "Dövlət sığortası
haqqında” əsasnamənin qəbulu bu baxımdan xüsusi vurğulana bilər. Bundan başqa, 1993-cü ildə Səhiyyə
Nazirliyi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının poliomielitə qarşı mübarizə, 1995-ci ildə "MEKAKAR”
proqramlarına qoşulmuşdur.1998-ci il martın 13-də isə Heydər Əliyev "Səhiyyə sahəsində islahatlar üzrə Dövlət
Komissiyasının yaradılması haqqında” sərəncam imzalamaqla, bu sahənin inkişafına böyük töhfə vermişdir.19932001-ci illərdə elmi-tədqiqat institutlarının işində və elmi araşdırılmaların təşkilində də müsbət dəyişikliklər
olmuşdur. Ulu öndərin tibbi kadrların hazırlanması sahəsində ixtisaslaşmış təhsil və elm məbədi olan Azərbaycan
Tibb Universitetinə diqqət və qayğısını da onun ruhuna böyük ehtiramla xatırlatmaq istərdim. Ölkəmizin bütün
sahələrində olduğu kimi, Azərbaycan səhiyyə sistemi, o cümlədən Azərbaycan Tibb Universiteti müstəqilliyin ilk
illərindən ulu öndərin dəstəyi ilə özünün yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. 1998-ci il sentyabrın 28-də
ulu öndərin ATU-nun yeni tədris binasının açılışında şəxsən iştirak etməsi isə bu elm ocağının tarixində ən
unudulmaz hadisələrdən biri kimi qalmışdır. Böyük rəhbər 2000-ci ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin 400
yerlik akt zalının açılışında, eləcə də universitetin yaradılmasının 70 illik yubileyinə həsr edilmiş təntənəli
mərasimdə iştirak edibdir. Yeni istifadəyə verilmiş unikal akt zalının tribunasından çıxış edən Heydər Əliyev yeni
dövrdə tibb təhsilinin qarşısında duran vəzifələrdən söz açıbdır. Azərbaycanın müharibə şəraitində olduğunu
nəzərə alan umummilli liderin göstərişi ilə 2000-ci ildə ATU-nun nəzdində strateji əhəmiyyətli hərbi-tibb fakültəsi
yaradılıbdır. Həmin illərdə Azərbaycan Tibb Universiteti Qara dəniz hövzəsiətrafı Ölkələrin Ali Məktəblər
Birliyinin, Beynəlxalq Ali Məktəblər Assosiasiyasının, Avropa Universitetlər Assosiasiyasının tamhüquqlu üzvü
seçilibdir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin qayğısı sayəsində 2002-ci ildə Azərbaycan Tibb Universiteti
nəzdində ilk klinika - Stomatoloji Klinika təşkil edilib, bununla da universitetin klinikalarının yaradılması
ənənəsinin bünövrəsi qoyulubdur. Bu gün həmin klinika istər təcrübəli kadr potensialına, istərsə də müasir madditexniki bazasına görə Azərbaycanda aparıcı tibb müəssisələri sırasındadır. Tibb Universitetinin stomatoloji
kafedraları məhz həmin klinikada yerləşir, orada ən müasir aparat və alətlərdən istifadə edilməklə, müxtəlif
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əməliyyatlar icra olunur. Əminliklə demək olar ki, maddi-texniki bazasına görə bu klinika MDB məkanında öncül
yerlərdən birini tutur.
2003-cü ilin oktyabrında ölkəmiz üçün milli transformasiyanın zamanın çağırışlarına adekvat olan yeni
dövrü başlanıb, Azərbaycan öz tərəqqisinin daha sürətli mərhələsinə çıxıb, iqtisadi strukturun intensiv
formalaşması prosesinə start verilibdir. Ulu öndərin layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi
məqsədyönlü siyasət müstəqil Azərbaycanın iqtisadi-sosial inkişafına, əhalinin sosial müdafiəsi sahəsində tarixi
nailiyyətlər əldə etməsinə gətirib çıxarıbdır. Fəaliyyətində ənənə ilə novatorluğun, keçmişlə gələcəyin üzvü
vəhdətinə nail olan cənab İlham Əliyevin qarşıya qoyduğu əsas məqsəd və vəzifələr sırasında əhalinin həyat
səviyyəsinin yüksələn xətt üzrə inkişaf etdirilməsi, ölkədə yoxsulluq probleminin birdəfəlik həllinə nail olunması,
insanların layiqli həyat tərzinin təmin edilməsi, sağlamlıqlarının qorunması prioritetlik təşkil edən
məsələlərdəndir. Bu problemlərin həll edilməsi və həyata keçirilməsi ölkə Prezidentinin qayğısı sayəsində
ölkəmizin Milli Məclisinin Səhiyyə komitəsinin, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin, eləcə də digər
tibb müəssisələrinin birgə fəaliyyətləri ilə yerinə yetirilir. Məhz bunun nəticəsidir ki, sürətli inkişaf hər bir ölkə
vətəndaşının, ailənin həyatında özünü qabarıq şəkildə büruzə verir. Beynəlxalq miqyasda da, açıq etiraf olunduğu
kimi, ölkəmizdə son bir neçə ildə əhalinin həyat səviyyəsi davamlı olaraq yüksəlib, insanların maddi gəlirləri
mütəmadi olaraq artırılıb, sosial və digər xidmətlər əsaslı kəmiyyət və keyfiyyət dəyişikliyi ilə müşayiət edilibdir.
Prezident İlham Əliyevin sosial siyasətində nəticəyə deyil, problemləri yaradan səbəblərə qarşı mübarizəyə diqqət
yetirilir və bu səbəbləri aradan qaldırmaq üçün tədbirlər həyata keçirilir, müvafiq dövlət proqramları qəbul olunur.
Problemlərə bu cür kompleks yanaşma, onları doğuran səbəblərin aradan qaldırılması mümkün neqativ nəticələrin
baş verməsinin qarşısını alır. İqtisadiyyatın sahəvi və coğrafi şaxələndirilməsi, bunların konkret dövlət
proqramları ilə təminatı da Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasətin vacib məqamlarındandır. Dövlət
büdcəsində nəzərdə tutulan vəsaitlərin son illər sosial müdafiə, elm, təhsil, səhiyyə və sair sahələrdə qəbul edilmiş
məqsədli dövlət proqramlarının icrasına yönəldilməsi bunun real təsdiqidir. Ölkə rəhbərliyinin milli səhiyyə
sisteminə xüsusi diqqət və qayğısı daim yaxından hiss edilir. Bu siyasətin nəticəsidir ki, son illərdə ölkəmizin
bütün səhiyyə obyektlərinin, tibb elmi və tibb təhsili müəssisələrinin maddi-texniki bazası, infrastrukturu
müasirləşib, elmi potensialı daha da güclənibdir. Bu istiqamətdə aparılan işlərə müvafiq olaraq cənab Prezident
İlham Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində 2007-ci ildə ATU-da daha bir möhtəşəm klinikanın - Onkoloji
Klinikanın açılışı olub. Bu da ölkəmizdə onkoloji xidmətin, eləcə də tibb elmi və tibb təhsilinin inkişafına güclü
təkan verdi. Möhtərəm Prezident
İlham Əliyevin 11 sentyabr 2007-ci il tarixində imzaladığı "Azərbaycan Tibb Universitetinin TədrisTerapevtik Klinikasının yaradılması haqqında” sərəncamı da onun təhsil və səhiyyə məsələlərinə necə böyük
həssaslıqla yanaşdığını bir daha təsdiqləyir. Universitetin cəmiyyətdəki yerini yüksək dəyərləndirən Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev hələ 2010-cu il aprelin 28-də "Azərbaycan Tibb Universitetinin 80 illik yubileyinin
keçirilməsi haqqında” sərəncam imzalamışdır. Universitetin 80 illik yubileyi ilə əlaqədar dövlət başçısının və
ölkəmizin Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın iştirakı ilə 2010-cu ilin oktyabr ayında bu ali təhsil
ocağının ən müasir standartlara cavab verən Tədris-Terapevtik Klinikasının təntənəli açılışı olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 13 mart tarixli sərəncamı əsasında universitetin Cərrahiyyə
Klinikası da inşa edilib və 2013-cü il sentyabrın 12-də klinikanın təntənəli açılış mərasimi keçirilibdir. 500
çarpayılıq Tədris-Cərrahiyyə Klinikasının müasir səviyyədə inşası dövlətimizin təkcə bu ali təhsil ocağının deyil,
bütövlükdə Azərbaycan Respublikasının səhiyyə sisteminin inkişafına, onun maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsinə yönəldilmiş diqqət və qayğısının əyani göstəricisidir.
2011-2012-ci tədris ilində ulu öndər Heydər Əliyevin ideyalarının yaşaması və çiçəklənməsi sayəsində
Azərbaycan Tibb Universiteti kollektivinin həyatında daha bir yenilik baş verdi - yolunu səbirsizliklə
gözlədiyimiz daha bir arzumuz yerinə yetdi. Belə ki, ATU-da diplomdansonrakı hazırlığın rezidentura sisteminə
keçidi baş tutdu.
Bütün bunlar bir daha sübut edir ki, ulu öndər Heydər Əliyevin mütərəqqi ideyalarının doğma vətənimizin,
müstəqil Azərbaycan Respublikasının həyatında yaratdığı uğurlu dəyişikliklər hazırda da böyük müvəffəqiyyətlə
davam etdirilir.
Anadan olmasının 96-cı ildönümünü qeyd etdiyimiz xalqımızın ümummilli lideri, müstəqil
dövlətçiliyimizin qurucusu və memarı dahi Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının tarixində şanlı salnamələr
açmışdır. Bu gün Heydər Əliyev dühası həyatının mənasını xalqa və dövlətə təmənnasız xidmətdə görən, bu
müqəddəs amal uğrunda ən çətin maneələrə, problemlərə mərdliklə sinə gərən millət atası kimi hər bir
azərbaycanlının qəlbində yaşayır və dərin rəğbətlə yad edilir.
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Heydər Əliyevin hüquqi islahatlar strategiyası iqtisadi inkişafın mühüm şərtidir
Heydər Əliyev: “Əgər hər hansı ölkənin xalqları öz hüquqlarını anlayır və onları qoruya bilirsə, o
zaman ən kiçik dövlət belə ən böyük məmləkət qədər güclü olar”
Sadiq Qurbanov,
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi kafedrasının dosenti
Azərbaycan xalqı dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra cəmiyyətin gələcək inkişafı üçün hüquqi
islahatların həyata keçirilməsi, tamamilə yeni mütərəqqi və demokratik dəyərlərə əsaslanan hüquq və məhkəmə
sisteminin, qanunvericilik bazasının formalaşdırılması zərururəti meydana cıxmışdı. Lakin 90-cı illərin
əvvəllərində ölkədəki mövcud vəziyyət və liderin olmaması qarşıda duran həyati əhəmiyyətli vəzifələrin yerinə
yetirilməsinə imkan vermirdi.
Belə bir çətin vəziyyətdə xalqın tələb və təkidi ilə hakimiyyətə qayıdan ulu öndər Heydər Əliyev bu
missiyanı layiqincə yerinə yetirdi. Qeyd edək ki, Ümummilli Liderimiz tərəfindən müstəqil Azərbaycanın ilk
Konstitusiyasının hazırlanması və qəbul edilməsi, insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi istiqamətində
həyata keçirdiyi tədbirlər hüquqi islahatların ən mühümü olmuşdur. 1993-cü ildə Аzərbаycаndа ölüm cəzasının
icrasına moratorium qoyulması, 1998-ci il fevralın 10-da ölüm cəzası ləğv edilməsi, humanizm, insanpərvərlik,
ədalət, şəxsiyyətə və insan hüquqlarına hörmət kimi yüksək amallarla yaşayan Ümummilli Liderimizin gələcək
nəsillərə misilsiz töhəsi oldu. Qeyd edək ki,insan hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsi haqqında konvensiyaya
dair 3 may 2002-ci ildə Vilnüs şəhərində qəbul edilmiş 13 saylı protokolun 1-ci maddəsində göstərilir ki, ölüm
cəzası ləğv olunur, heç kəs belə cəzaya məhkum edilə və ya edam oluna bilməz. Lakin hələ bundan 4 il əvvəl
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Şərqdə ilk dəfə olaraq ölüm cəzası ləğv edilib. Bu, onun humanist ideyalara
sadiqliyini bir daha təsdiq edir. Ulu Öndər qeyd edirdi: "Mən, cinayət-hüquq siyasətini hərtərəfli təhlil edərək,
ədalət, azadlıq, humanizm və insanpərvərlik kimi yüksək ideallara sadiq qalaraq, ölkəmizdə ölüm cəzasının ləğv
edilməsi qənaətinə gəlib bu tarixi bəyanatı vermişəm".
1998-ci il fevral ayının 22-də imzaladığı “İnsan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi sahəsində
tədbirlər haqqında” Fərmanla bu istiqаmətində həyаtа keçirilən tədbirlərin mаhiyyəti və kоnsepsiyаsını dəqiq
müəyyən edərək, insаn hüquqlаrı məsələsi ümumdövlət səviyyəsinə qаldırmışdır. İnsаn hüquqlаrının müdаfiəsi
sаhəsində həyаtа keçirilən tədbirlərin səmərəliliyini аrtırmаq məqsədilə 1998-ci il iyun аyının 18-də imzaladığı
xüsusi Sərəncamla “İnsan Hüquqlarının Müdafiəsinə dair Dövlət Proqramı” hazırlanmışdır. Dövlət proqramında
insan hüquqları üzrə Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətli müvəkkili təsisatının yaradılması, Azərbaycan
Respublikasının Cinayət, Cinayət-Prosessual, Mülki və Mülki-Prosessual məcəllələrinin təkmilləşdirilməsi
məqsədilə qanun layihələrinin hazırlanması, “Prokurorluq haqqında”, “Vəkillik haqqında”, “Notariat haqqında”
qanun layihələri üzrə işlərin tamamlanması, “Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik orqanları haqqında”
qanun layihəsinin hazırlanması və bu kimi digər məsələlərə xüsusi önəm verilmişdir.
Ulu Öndərin 1996-cı il 21 fevral tarixli Sərəncamı ilə yaradılmış Hüquq-İslahat Komissiyası tərəfindən
işlənib hazırlanmış “Konstitusiya Məhkəməsi haqqında”, “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” qanunlar müstəqil
məhkəmə sisteminin yaradılmasına və fəaliyyət göstərməsinə imkan yaratmış,insan hüquq və azadlıqlarının
müdafiəsi məqsədilə məhkəmə hakimiyyətinin müstəqil fəaliyyətinə təminat vermişdir.Qanunun aliliyinin təmin
edilməsi, ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi zamanı insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin
genişləndirilməsi məqsədilə 1998-ci ilin iyul ayında Konstitusiya nəzarəti orqanı olan Konstitusiya Məhkəməsi
yaradılmış, 2000-ci ilin sentyabr ayında Azərbaycanda üçpilləli yeni məhkəmə sistemi fəaliyyətə başlamış, 2004cü ildə məhkəmə hakimiyyətinin özünüidarə orqanı olan Məhkəmə-Hüquq Şurası təsis edilmişdir.
Ümummilli Liderin rəhbərliyi altında demokratik və hüquqi dövlət quruculuğu yоlundа аtılаn аddımlır,
bеynəlхаlq stаndаrtlаrа əsаslаnаn köklü hüquqi islаhаtlаra zəmin yaratmışdır.
Sovet şinelindən yeni çıxmış Azərbaycanda azad mətbuatın formalaşması, hər kəsin öz fikrini sərbəst
şəkildə ifadə edə bilmək imkanı da ümummilli liderin adı ilə bağlıdır. Məhz onun təşəbbüsü ilə bu azadlıqları
məhdudlaşdıran maneələr aradan qaldırıldı,senzura ləğv edildi. 1998-ci il avqustun 6-da Heydər Əliyev "Ölkədə
söz, fikir və məlumat azadlığının təmin edilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında" fərman imzaladı. Bu
fərmanın bir bəndilə mətbuatda dövlət sirlərini mühafizə edən baş idarə ləğv olundu.
Bütün bu görülən işlər bugünkü müasir Azərbaycanın təməl daşları olub desək səhv etmərik.
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Müasir dünyada demokratiyanın mahiyyəti hər bir sahədə, o cümlədən iqtisadiyyatda, mədəniyyətdə, sosial
və siyasi sahədə sərbəst rəqabət deməkdir. Zəif güclünün təsir dairəsinə düşür. Heydər Əliyevin gördüyü işlər və
bütün sahələrdə apardığı islahatlar, bu gün qüdrətli olmağımızın,güclülər cərgəsində dayanmağımızın əsas
amilidir.
Heydər Əliyev modernləşdirmək yolu tutdu. Azərbaycanda modernləşmənin özünəməxsus cəhəti Qərb
modernləşməsindən fərqli səviyyədədir. Qərbdə-Qərbi Avropada və Şimali Amerikada meydana gələn
modernləşməyə görə cəmiyyətlər müasir və ənənəvi cəmiyyətlərə bölünür. Qərbin təsəvvüründə siyasi və iqtisadi
modernləşmə dedikdə ilk növbədə:
Vətəndaş cəmiyyətinin dövlət üzərində aliliyi, bütün təsisatların sərbəst formalaşması, rəqabət;
İnsanın vətəndaş hüquqlarının və siyasi hüquqlarını onun əlindən alına bilməməsi;
Nümayəndəli idarəetmə, hakimiyyət bölgüsü, hüquqi dövlət nəzərdə tutulur.
(M.Məmmədov. III Respublika:Milli inkişaf modeli və strategiyası. Bakı Elm, 2003, səh 29.)
Heydər Əliyev siyasətinin sosial-iqtisadi əsasını təşkil edən modernləşmə Azərbaycanın tarixi inkişafına
yeni keyfiyyətlər, yeni sosial-iqtisadi münasibətlər, iqtisadi dəyərlər və imkanlar, həmçinin cəmiyyətin mənəvisiyasi simasını dəyişdirən yeni siyasi-mədəni norma və təsisatlar daxil etdi.
Modernləşmə və siyasətin vəhdəti iqtisadiyyatın keyfiyyətcə təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutur.
Modernləşdirmə ilk növbədə iqtisadiyyatın bürokratik nəzarətdən azad olmasını, bazar iqtisadiyyatına keçidi,
investisiya mühitinin yaradılmasını və yaxşılaşdırılmasını, büdcə siyasətinin sağlamlaşdırılmasını, orta sinfin
yaradılmasını, dövlət, cəmiyyət və şəxsiyyətin qarşılıqlı münasibətlərində keyfiyyətcə yeni səviyyənin olmasını,
demokratik siyasi təsisatların yaradılmasını və möhkəmləndirilməsini, siyasət və dövlət idarəçiliyinin cəmiyyətin
siyasi və mədəni müxtəlifliyini, insan haqları və şəxsiyyətin siyasətdə rolunu, üfüqi özünüidarə şəbəkələrdə
demokratik strukturların inkişafını nəzərə almqla yenidən qurulmasını nəzərdə tutur. (Р.Мехтиев Азербайджан
вызовы глобализации, стр.79.)
Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi dövründə Azərbaycan öz iqtisadi inkişafında dünya standartları
səviyyəsinə qalxa bilmişdir. Mövcud olan sənaye obyektlərini, neft emalı və neft-maşınqayırma, əlvan və qara
metallurgiya, elektrotexnika, maşınqayırma, kimya, energetika, yüngül və yeyinti sənaye sahələrində və digər
sahələrdə yüksək texnologiyaya əsaslanan kompleks sənaye sahələri əvəz etdi. Aqrar kompleks ən geridə qalmış
sahədən SSRİ-də hamının heyrətinə səbəb olan, sürətlə inkişaf edən sahəyə çevrildi.
Azərbaycan çox sahədə qabaqcıl təcrübə məktəbinə çevrilmişdir. Bütün bunlar Heydər Əliyev dühasının
unudulmaz xidmətlərinin bəhrələri idi. Bu müdrik şəxsiyyətin həyatının hər bir inkişaf mərhələsi Azərbaycanın
yüksəlişi, onun beynəlxalq aləmdə tanınması mərhələsi kimi nəzərə çarpmaqdadır.
1993-cü ilin ortalarında ölkədə sosial-iqtisadi və hərbi-siyasi gərginliyin xüsusilə gücləndiyi bir şəraitdə
Heydər Əliyevin dövlət rəhbərliyinə gəlməsilə bütövlükdə Azərbaycan dövlətçiliyinin formalaşmasında və o
cümlədən iqtisadi islahatlarda yeni keyfiyyət mərhələsinin başlanmasına səbəb oldu. Akademik Ramiz Mehdiyev
bu dövrü “milli transformasiyanın dördüncü mərhələsinin başlanması-modernləşmə mərhələsinin başlanması
üçün əsasların yarandığı dövr” kimi səciyyələndirir. Bu dövrün mahiyyəti ondan ibarət oldu ki, Azərbaycanın
tənzimlənən bazar iqtisadiyyatına demokratik islahatlara keçid başlandı, Azərbaycan dünya ölkələri tərəfindən
siyasətin subyekti kimi qəbul edildi.
Heydər Əliyev ikinci hakimiyyəti dövründə yeni cəmiyyət quruculuğunda bir-birilə əlaqədə və vəhdətdə
olan siyasi və iqtisadi sahələrin demokratik idarə olunmasına üstünlük verdiyini bəyan etdi: “Biz Respublikamızda
hüquqi-demokratik dövlət qurmaq yolu ilə gedirik. Bu, dövlət quruculugunda siyasi sahədə strateji yolumuzdur.
Bununla çox sıx əlaqədə olan ikinci sahə iqtisadiyyatın demokratik yollarla idarə olunmasıdır, yəni iqtisadiyyatda
demokratik islahatlar aparması, bazar iqtisadiyyatı yoludur. Bütün bunlar kompleks şəkildə Respublikamızı
gələcəyə aparan yollar, istiqamətlərdir”.
Bu dövrdə Heydər Əliyevin gərgin siyasi, sosial-iqtisadi yönümlü fəaliyyətilə iqtisadi transformasiyanın
dinamik inkişafı üç istiqamətdə cəmləndi:
1. Ölkənin əsas təbii-iqtisadi ehtiyatlarının aktiv təsərrüfat fəaliyyətinə cəlb olunması: belə ehtiyatlara
Xəzərin karbohidrogen yataqları; geosiyasi mövqeyin yaratdığı tranzit potensialı və şəxsi mülkiyyətə verilmiş
torpaq potensialı aid olunur.
2. Liberal-demokratik yönlü bazar prinsiplərinə əsaslanaraq təsərrüfat mexanizminin yaradılması. Bu
istiqamətdə ən vacib vəzifələrdə xüsusi mülkiyyətə əsaslanan sahibklarlıq mühitinin yaradılması; ölkənin
maliyyə-bank və maliyyə-kredit sisteminin liberallaşdırma yönündə islahatı; dövlət iqtisadi idarəetmə sisteminin
tədricən istehsalın idarəedicisindən əsas ictimai xidmətlərin təminatçısına çevrilməsi, iqtisadiyyatın
dövlətsizləşdirilməsi, o cümlədən torpaq islahatı və özəlləşdirmənin həyata keçirilməsi aiddir.
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3. Ölkə iqtisadiyyatının ardıcıl tədbirlər vasitəsilə açılması, onun dünya təsərrüfat sisteminə rasional
inteqrasiyasının təmin olunması. Bu istiqamətdə fəaliyyət qlobal və regional, funksional və sahə iqtisadi birliklərin
də fəal siyasətinin təmin olunmasını nəzərdə tutur.
Heydər Əliyevin sosial iqtisadi inkişafa təsir edən mühüm amillərdən biri kimi milli valyutanın Azərbaycan
manatının yeganə ödəniş vasitəsi elan edilməsi haqqında fərmanı oldu.
Heydər Əliyevin 1994-cü ildə dünyanın aparıcı neft şirkətləri ilə bağladığı “Əsrin müqaviləsi”
Azərbaycanda modernləşmənin müasir mərhələsinin başlanğıcı oldu.Belə ki, bununla Azərbaycan bir çox
problemləri həll etmək üçün şans əldə etdi:
Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının həyata keçirilməsi üçün ilk addım atdı;
Xarici ölkələrdən Azərbaycana investisiya qoyulması üçün yol açdı, digər sahələrdə çalışan şirkətlərin
Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsi üçün zəmin yaratdı;
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatında və ictimai-siyasi həyatında hökm sürən sabitliyi
dünyaya nümayiş etdirdi;
Müqavilədə iştirak edən şirkətlərin mənsub olduqları böyük ölkələrlə-ABŞ, Rusiya,
İngiltərə,Türkiyə,Norveç kimi dövlətlərlə doqtluq əlaqələri, əməkdaşlığın və ümumiyyətlə, bütün sahələrdə
əlaqələrin möhkəmlənməsi üçün imkan əldə etdi;
Azərbaycan Respublikasının həyatında, iqtisadiyyatıında və xüsusən neft sənayesində yeni mərhələ açdı.
2000-ci ildə respublikada yoxsulluğun azaldılması üçün xüsusi plan hazırlandı. Azərbaycan xalqının
uzunmüddətli sosial inkişafı üçün zəmin yaradıldı. Bu işlərin həyata keçirilməsi üç istiqamətdə reallaşır:
İqtisadi-sosial ətraf mühit, neft və qaz kəmələri;
Məşğulluq və iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru-sosial sərmayə qoyuluşu, yerli enerji təminatı;
İnsan hüquqları-münaqişələr, biomüxtəliflik və s.
(Eldar Şahbazov. Heydər Əliyevin şah əsəri.Əsrin neft müqaviləsi.//Dirçəliş-XXəsr, 2004, aprel-may,
№7475, səh 103-104.)
Müqavilə milli iqtisadiyyatın inkişafına güclü təkan verməklə yanaşı onun keyfiyyətcə yeni vəziyyətini də
müəyyənləşdirdi.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin işə düşməsi Azərbaycanı Cənubi Qafqaz və Asiya respublikaları
arasında iqtisadi cəhətədn inkişaf etməkdə olan regiona çevirmişdir. Heydər Əliyev Azərbaycanın yeni neft
strategiyasının xalqın rifahının yüksəlməsinə xidmət etdiyini göstərirdi: “1994-cü ildən Azərbaycan dövləti
özünün yeni neft strategiyasını həyata keçirir və bu strategiyanın əsas mənası, əsas prinsipləri Azərbaycanın
zəngin, təbii sərvətlərindən, o cümlədən neft və qaz sərvətlərindən Azərbaycan xalqının rifahı naminə daha da
səmərəli istifadə etməkdən ibarətdir”.
1995-ci ildə Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlanan və qəbul edilən Azərbaycanın sosial-iqtisadi
inkişafında yeni eranın başlanğıcını qoyan Müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası ilk dəfə demokratik
dəyərlərə əsaslanan liberal bazar iqtisadiyyatının legitimliyini təsdiq etdi.
Azərbaycanda xüsusi mülkiyyətin, azad sahibkarlığın yeni torpaq münasibətlərinin, dünya iqtisadiyyatına
inteqrasiyanın hüquqi əsasları tətbiq edildi və dövlətin idarə olunmasında müstəsna əhəmiyyəti olan hakimiyyət
bölgüsü baş verdi.
Tədqiqatçılar Heydər Əliyevin apardığı məqsədyönlü sosial-iqtisadi siyasət nəticəsində ölkəmizin iqtisadi
həyatında yüksək keyfiyyət dəyişiklikləri baş verdiyini göstərirlər: 1996-cı ilin ikinci yarısında əldə olunmuş
iqtisadi artım 1997-2003-cü illərdə daha da möhkəmlənmiş və sürətlənmişdir.
Heydər Əliyev sosial-iqtisadi siyasətin istiqamətləri barədə deyirdi: “Azərbaycan Respublikasının iqtisadi
siyasəti bazar islahatlarının ardıcıl və sahmanlı aparılmasına əsaslanır. Bu islahatların başlıca istiqamətini dövlət
mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi, şəxsi və kollektiv sahibkarlıq təşəbbüsünün inkişaf etdirilməsi, istehsalın
səmərəliliyinin yüksəldilməsi və iqtisadi dirçəlişin sürətləndirilməsitəşkil edir”.(Heydər Əliyev. Müstəqilliyimz
əbədidir. II kitab 1997, səh 242.)
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Naxçıvan Muxtar Respublikasının xilası və dirçəlişi xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər
Əliyevin adı ilə bağlıdır
14 mart 1991-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Naxçıvan MR-in Ali Məclisi SSRİ-nin
saxlanılmasına dair ümumittifaq referendumunda Muxtar Respublikanın iştirak etməməsi barədə qərar
qəbul edib
Nurlan Qələndərli
Müasir Azərbaycan dövlətinin tarixin səhnəsində özünəməxsus yer tutmasını, gerçək müstəqilliyini əldə
edərək qoruyub saxlamasını təmin edən dahi şəxsiyyət, əbədiyaşar lider, Ulu Öndər Heydər Əliyev olmuşdur.
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı və dövləti qarşısındakı xidmətləri misilsizdir. Ümumiyyətlə,
Ulu Öndər Heydər Əliyevin xalqımız və dövlətimiz qarşısındakı tarixi xidmətləri Onun fəaliyyətinin bütün
mərhələlərini əhatə edir. Ulu Öndərin xalqımız qarşısında ən böyük xidmətlərindən biri, şübhəsiz ki, Azərbaycan
dövlətçiliyinin xilası və bunun sayəsində ölkənin siyasi tarixində yeni bir mərhələnin açılmasıdır. Bu kontekstdə
Ümummilli Liderin fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü də xüsusi qeyd edilməlidir. Çünki həmin dövrün prosesləri və
reallıqları Azərbaycanın siyasi tarixinin mühüm səhifələrindən birini təşkil edir.
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə görülən işlər Naxçıvan Muxtar Respublikasının
tənəzzüldən xilas olaraq tərəqqi yoluna çıxmasını təmin etdi
Həmin dövrə nəzər saldıqda bu mərhələnin milli dövlətçilik ənənələrinin bərpası baxımından da xüsusi
əhəmiyyətə malik olduğu görünür. Bu kontekstdə bir sıra məqamları xüsusi vurğulamaq lazımdır.
Əvvəla qeyd etmək gərəkdir ki, 1990-cı ildə Azərbaycan olduqca mürəkkəb situasiya qarşısında idi. Eyni
zamanda, həmin dövrdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının blokada şəraitində olması, sosial-iqtisadi durumunun
bərbad olması, hakimiyyətin muxtar qurum üzərində oynamağa çalışdığı oyunlar Naxçıvanın da vəziyyətini
olduqca mürəkkəbləşdirmişdi. Yalnız 1991-ci il sentyabrın 3-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri seçilən Ümummilli Lider Heydər Əliyevin gərgin fəaliyyəti və səyləri sayəsində muxtar respublikada
sabitlik təmin edildi və Naxçıvanda sosial-iqtisadi vəziyyət yaxşılaşdırıldı. Müharibənin davam etdiyi, sənaye
məhsullarının çatışmadığı, elektrik enerjisinin olmadığı, sosial-iqtisadi durumun kəskin olduğu şəraitdə Ali
Məclisin Sədri seçilən Ulu Öndər Heydər Əliyev həyata keçirdiyi islahatlar, gördüyü tədbirlər və işlər sayəsində
Naxçıvanda sabitliyin, tərəqqinin və həmrəyliyin təmin olunmasına nail oldu.
Bundan öncə isə 17 noyabr 1990-cı il tarixində Naxçıvan Ali Məclisinin I sessiyasında ilk dəfə olaraq
üçrəngli bayrağımız qaldırıldı. Milli bayraq məsələsi ilə əlaqədar 2 bəndlik qərar qəbul edildi. Bununla yanaşı,
Naxçıvan MSSR adından “Sovet” və “Sosialist” sözləri çıxarıldı. SSRİ-nin mövcud olduğu bir dövrdə belə bir
qərarın qəbul və icra edilməsi olduqca yüksək siyasi səriştə və cəsarət tələb edirdi ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev
bunu nümayiş etdirdi. Eyni zamanda, Naxçıvanda Kommunist Partiyasının fəaliyyəti dayandırıldı və Sovet
ordusu, əsgəri birlikləri Naxçıvan MR ərazisindən çıxarıldı. Bundan başqa 1990-cı il 20 Yanvar hadisələrinə
siyasi-hüquqi qiymət verilməsi haqqında Qərar qəbul edildi. Qərarda 20 Yanvar hadisələrinin mahiyyəti, siyasi
və hüquqi əsasları əks olunmuşdu. Bununla yanaşı, 31 dekabrın Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü elan
edilməsi barədə də tarixi qərar qəbul olundu.
Bir məqama da ayrıca diqqət yetirmək gərəkdir. Belə ki, o zamankı Azərbaycan rəhbərliyinin SSRİ-nin
qorunub saxlanmasına dair göstərdiyi təşəbbüslərin əksinə olaraq, Naxçıvan MR Ali Məclisi 1991-ci il 14 mart
tarixli qərarı ilə SSRİ-nin saxlanmasına dair ümumittifaq referendumunda Naxçıvan MR-in iştirakının
yolverilməz olduğunu bəyan etmişdi. Daha dəqiq desək, Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1991-ci il
martın 14-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sessiyasında “SSRİ-nin saxlanılmasına dair
ümumittifaq referendumunda Naxçıvan Muxtar Respublikasının iştirak etməməsi barədə” qərar qəbul edildi.
Ümummilli Liderimizin rəhbərliyi ilə 26 oktyabr 1991-ci ildə “Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 18 oktyabr
1991-ci il tarixli sessiyasında qəbul edilmiş “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında”
Konstitusiya Aktına münasibətlə əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin bəyanatı barədə” qərar
qəbul olundu. Bunlar, hər şeydən əvvəl, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasətinin, qətiyyəti və
cəsarətinin bariz ifadəsi idi.
Bütövlükdə, Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1991-ci il sentyabrın 3-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri seçilməsi müasir müstəqil Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin ən mühüm səhifələrindən birini
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təşkil edir. Siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövründə Ulu Öndər Heydər Əliyev gördüyü işlər, atdığı tarixi
əhəmiyyətli addımlarla muxtar respublikanın qurtuluşunu, dirçəlişini və həmrəyliyini təmin etmiş oldu.
Həmin dövrün xarakteristikasından - ölkədə ozamankı ictimai-siyasi vəziyyətdən bəhs edərkən mühüm bir
məqama da nəzər salmaq məqsədəmüvafiqdir. Belə ki, ölkəmizdə hökm sürən mürəkkəb situasiyanın fonunda
1992-ci il oktyabr ayının 16-da 91 nəfər ziyalı Heydər Əliyevə müraciət etdi. Ümummilli Lider Heydər Əliyev
ziyalılara göndərdiyi 24 oktyabr 1992-ci il tarixli cavab məktubunda Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP)
yaradılmasına və ona rəhbərlik etməyə razılıq verdi. Beləliklə, 1992-ci il noyabrın 21-də Naxçıvanda keçirilən
təsis konfransında Yeni Azərbaycan Partiyası təsis edildi və Ulu Öndər Heydər Əliyev partiyanın Sədri seçildi.
Yeni Azərbaycan Partiyası dünyada analoqu olmayan bir siyasi təşkilat kimi yarandığı müddətdən 6 ay sonra
siyasi hakimiyyətə gəldi.
Ulu Öndər Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisidir
Həmin dövrdə ölkəmizdə mövcud olan vəziyyətə nəzər saldıqda görünür ki, Azərbaycan vətəndaş
müharibəsi və parçalanmaq təhlükəsinin astanasında olarkən xalqımız 1993-cü ildə Azərbaycan dövlətini xilas
etmək üçün Ümummilli Lider Heydər Əliyevə üz tutdu. Beləliklə, iyunun 9-da Ulu Öndər Heydər Əliyevin
Naxçıvandan Bakıya gəlişi Azərbaycanın taleyi ilə bağlı narahatlıqlara son qoydu. Bu qayıdış xalqımızı
fəlakətdən xilas etdi. 1993-cü il iyunun 15-də isə Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali
Sovetinin Sədri seçildi. Tariximizə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil olan 1993-cü il iyunun 15-də Ümummilli
Lider Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Sədri seçilməsi ölkəmizin siyasi tarixində
keyfiyyətcə yeni bir mərhələnin başlanğıcı oldu. Azərbaycanın mürəkkəb kataklizmlərlə müşayiət edilən daxili
siyasi böhrandan qurtulması məhz bundan sonra mümkün oldu. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlı
olan Milli Qurtuluş Günü Azərbaycan tarixinin şanlı qürur səhifəsinə çevrildi.
Bir sözlə, Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının xilaskarı olmasını ölkəmizin müstəqilliyini
qoruyub saxlamaqla və yeni inkişaf üfüqləri açmaqla sübut etdi. Bütün bunların qanunauyğun nəticəsi kimi, 1993cü il oktyabr ayının 3-də keçirilən prezident seçkilərinin nəticələrinə müvafiq olaraq xalqın yüksək etimadı ilə
Azərbaycan Prezidenti seçilən Ümummilli Lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən məqsədyönlü
tədbirlər sayəsində ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitlik təmin edildi. Xüsusilə də, 1994-cü il mayın 12-də cəbhədə
atəşkəsin əldə edilməsindən sonra dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi, nizami ordu quruculuğu, eləcə də ölkə
həyatının bütün sahələrində dinamik inkişafın təmin edilməsi baxımından zəruri addımlar atıldı.
Bunlarla yanaşı, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu praqmatik xarici siyasət kursu
sayəsində ölkəmiz beynəlxalq arenada müstəqil dövlət kimi tanındı, ikitərəfli və çoxtərəfli səmərəli xarici əlaqələr
quruldu. “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasından sonra Azərbaycan iqtisadiyyatında dönüş yarandı və böyük
işlərə başlandı, mühüm əməkdaşlıq layihələri gerçəkləşdirildi. Eyni zamanda, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin
gərgin əməyi və ardıcıl səyləri nəticəsində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq
hüquq normaları əsasında, yəni ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə yönəlik məqsədyönlü, sistemli və
davamlı addımlar atıldı, məsələnin mahiyyəti dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırıldı. Ulu Öndər Heydər
Əliyev bir çox dünya dövlətləri ilə bu mövzuda danışıqlar apararaq beynəlxalq tədbirlərdə, o cümlədən
sammitlərdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün dəstəkləndiyi və Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin pisləndiyi
qətnamələrin və bəyanatların qəbul olunmasına nail oldu.
Cənubi Qafqazın lider dövləti olan Azərbaycan inkişaf yolunda əmin addımlarla irəliləyir
Ulu Öndər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu siyasət bu gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla
davam etdirilir. Azərbaycanda son 15 ildə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən uğurlu siyasət
nəticəsində bütün sahələrdə tarixi əhəmiyyətə malik olan möhtəşəm nailiyyətlər əldə olunub, ölkəmizin qüdrəti
daha da artıb. Həyata keçirilən uğurlu siyasətin nəticəsi kimi, ötən illər ərzində ölkəmizin valyuta ehtiyatları artıb,
müxtəlif sahələri əhatə edən layihələr uğurla reallaşdırılıb, çoxşaxəli islahatlar aparılıb. Bu gün Azərbaycanın
inkişaf modeli mütərəqqi nümunə kimi səciyyələndirilir. Əldə edilən möhtəşəm nailiyyətlər Azərbaycanın
iqtisadi, siyasi və hərbi qüdrətinin, bütövlükdə milli gücünün artmasını təmin edib. Uğurlu daxili və xarici siyasət
güclü, nüfuzlu dövlət kimi tanınan Azərbaycanın qarşısında yeni perspektivlər açıb.
Eyni zamanda, bölgədə sabitləşdirici aktor kimi çıxış edən Azərbaycan müasir beynəlxalq münasibətlər
sistemində etibarlı tərəfdaş kimi tanınır və dünyada böyük etimad qazanıb, strateji tərəfdaşlıq əlaqələri güclənir,
dostlarının və tərəfdaşlarının sayı artır.
Yeni Azərbaycan. - 2019.- 14 mart. - № 49. - S. 3.
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Heydər Əliyev irsinin tədqiqinə layiqli töhfə
Nizami Xudiyev
Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor,
Əməkdar elm xadimi
Ümummilli lider Heydər Əliyev irsinə şəxsiyyət və zaman kontekstində diqqət yetirdikdə, Azərbaycanda
müasir demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət quruculuğu, vətəndaş cəmiyyətinin təşəkkülü, milli-mənəvi
dəyərlərə qayıdış və elmin, təhsilin, ədəbiyyatın, mədəniyyətin inkişafının bir qərinəlik dövrünün məhz Ulu öndər
Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olduğu aydın görünür.
Akademik İsa Həbibbəyli "Ədəbiyyatın yüksək amalı və böyük borcu" məqaləsində ("Ədəbiyyatda Heydər
Əliyev obrazı: tarixi gerçəklikdən ideala". İsa Həbibbəylinin ideya müəllifliyi və ümumi redəktəsi ilə. Bakı - "Elm
və təhsil" - 2018, 400 səh.) ədəbiyyat və şəxsiyyət problemindən bəhs edərkən demişdir: "...görkəmli şəxsiyyətlər
cəmiyyətin və xalqın təkamül proseslərində böyük ədəbiyyatın rolunu və təsirini dərindən qiymətləndirdikləri
üçün, yaşadıqları dövrün ədəbi prosesini ölkənin qarşısında duran böyük ideallara doğru istiqamətləndir-mişlər.
Bu halda şəxsiyyət xalqı oyatmaq, dirçəltmək, səfərbər etmək məqsədilə ümumiyyətlə ədəbiyyat faktorundan, ya
da yazıçı amilindən düşünülmüş şəkildə istifadə etmişdir. Hər iki halda ədəbiyyat və şəxsiyyət münasibətlərindən
yazıçılar da, ədəbiyyat da, hətta ZAMAN da qazanmışdır".
Qoyulan məsələlərə bu mövqedən yanaşıldıqda Ayətxan ( Ziyad) İsgəndərovun "Heydər Əliyev - xalqının,
dövlətinin qürur ünvanı" adlı əsərində bir-birini tamamlayan 3 cəhətin diqqətə gətirildiyi müşa-hidə olunur.
İlk olaraq, şəxsiyyətin ədəbiyyata diqqət və qayğısı porblemi. Bu gerçəklik - Heydər Əliyevin sənət, elm
və təhsil (və qeyri) sahələrin mütəxəs-sislərinə göstərdiyi diqqət və qayğı kitaba daxil edilmiş bütün məqalələrdə
aydın şərhini tapmış-dır;
İkinci, ədəbiyyatın öz borcunu şəxsiyyətə qaytarması, başqa sözlə, şəxsiyyətin sənətkar qələmi ilə
əbədiləşdirilməsi problemi. A.İsgəndərov qələmə almış olduğu bəlli əsərləri ilə Heydər Əliyev şəxsiyyətinə bir
vətən övladı və söz, sənət sahibi olaraq borcunu qaytarmış, öz gücü müqabilində şəxsiyyəti - Heydər Əliyevi
əbədilik ucalığında qərarlaşdırmağa səy göstərmişdir;
Üçüncü və son olaraq, şəxsiyyətin ucalığının zamana örnək olması problemi. Ulu öndər Heydər Əliyev
nəticə etibarı ilə öz ölkəsini dünyada tanıtmış, Azərbaycanımızı zamana nümunə etmişdir.
Heydər Əliyevin "Ulu öndər", "Ümummilli lider", "Heydər - xalq, xalq - Heydər" zirvələrinə
yüksəlməsinin, xalqının ən sevimli rəhbərinə çevrilməsinin, "böyük dövlət xadimi". "böyük siyasi lider" ucalığını
fəth etməsinin" sirri nədədir?
Monoqrafiyada bu və buna bənzər məntiqli sualların cavabını kitaba daxil edilmiş məqalələrin adından da
görmək mümkündür: "Heydər Əliyev - azad düşüncənin və milli təfəkkürün təəssübkeşi", "Xalqının, dövlətinin
qürur ünvanı olan BÖYÜK AZƏRBAYCANLI", "Azərbaycan - Heydər Əliyev əmanəti", "Heydər Əliyev ölkəsinin dövlətçilik "düsturunu" yazan siyasi xadim, dövlət başçısı", "Təhsil və elm Azərbayca-nın dövlət
quruculuğu siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir","Tərcümeyi-hal insana şan-şöhrət gətirmir, insan
tərcümeyi-halını şərəf-lədirir, şöhrətləndirir", "Heydər Əliyev öz əməlləri ilə ölümsüzlüyünü qazanıb", "Varis".
"Əgər bu gün bütövlükdə bəşəriyyəti idarə etmək üçün bir prezident tələb olunardısa, o şəxsiyyət məhz
Heydər Əliyev ola bilərdi..." A.İsgəndərovun hələ 1995-ci ildə dilə gətirdiyi bu kəlmələri "Heydər Əliyev xalqının, dövlətinin qürur ünvanı" adlı monoqrafiyasına epiqraf seçməsi təbii təsir bağışlayır. Hər haldan öncə o
səbəbdən ki, kitabın ilk sətirlərindən sonuncu cümləsinə qədər bu kəlmələr bütövlükdə leytmotiv olaraq səslənir.
AMEA Tarix İnstitu-tunun "Əliyevşünaslıq" şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə elmlər doktoru Ədalət Qasımovun
yazdığı kimi, əsər "Ümummilli liderimizin bədii obrazının canlandırıldığı yaradıcılıq nümunəsidir. Kitabda dahi
rəhbərimiz həm bədii təfəkkür obrazında təqdim edilmiş, həm də müəllifin onun haqqında düşüncələri öz əksini
tapmışdır".
Fikrimizin təsdiqi kitab üçün yazılan rəylərdə də aydın görünür.
AMEA-nın həqiqi üzvü, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Nizami Cəfərov kitaba rəyində haqlı
olaraq qeyd edir ki, "...xalqımızın böyük oğlu, Azərbaycan adında kiçik bir dövləti cahanşümul zirvəsinə
çatdırmış, dünyanın region dövlətlərini bu dövlətlə hesablaşmağa sövq etmiş bir insan - 32 illik dövləti idarəetmə
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təcrübəsinə malik siyasət və dövlət xadimi, böyük hərflərlə yazılı VƏTƏNDAŞ anlamını özündə ehtiva edən
Vətən oğlu haqqında monumental bir əsərdir. Hansı ki, qədim tarixə malik Azərbaycanımızda dövlətçilik
ənənəsinin formalaşması, 200 illik monarxiya və 70 illik kommunist rejimi buxovlarında öz müstəqil-liyinə həsrət
bir xalqın (dövlətin) suverenlik arzularına qovuşması Onun adı ilə bağlıdır".
AMEA-nın müxbir üzvü, tarix üzrə elmlər doktoru, professor Vəli Əliyev isə A.İsgəndərovun yaradıcılıq
üslubuna diqqət yetirmişdir: "Ulu öndər haqqında cild-cild kitablar ya-zılıb, bundan sonra da yazılacaqdır. Ancaq
A.İsgəndərov Ulu öndər haqqında hətta hamıya bəlli faktları, hadisələri tədqiqatçı olaraq özünə məxsus tərzdə və
pub-lisistik dillə, poetik axarda çox gözəl nizamlayıb. Qələmə aldığı hər kəlmə-də ümummilli liderin ideyalarına
ürəkdən və bənzərsiz bağlılığı görünür. Monoqrafiyanı qeyri əsərlərdən fərqləndirən məhz bu məziyyətidir".
Dahi Azərbaycan oğlu haqqında mükəmməl göstəricilərlə dolu həqiqətlərin məhz A.İsgəndərova xas tərzdə
qələmə alınması, mövzunun dil-üslub özəlliyi, məqamında edilən publisistik ricətlər əsərin yaradıcılıq siqlətini
qat-qat artırır.
V.Əliyev müəllifin Heydər Əliyev mövzusuna müraciətini belə açıqlayır: "Mən Ayətxan Ziyadı
(İsgəndərovu) XX əsrin 80-ci illə-rindən, Azərbaycan Dövlət Radiosunda işlədiyi vaxtdan tanıyıram. "Naxçıvan"
qəzetində çalışdığı dövrdə münasibətlərimiz bir az da yaxınlaşdı. 2007-ci ildən isə A.İsgəndərov da ADPU-da
işləyir. Bütün bu illər ərzində mənim tanıdığım A.İsgəndərov təcrübəli yazıçı-jurnalist, tədqiqatçı, Azər-baycan
dövlətçiliyinə xidmət edən, öz xalqına, dövlətinə sədaqətli bir insan, sözün müstəqim mənasında "vətəndaş"
nümunəsi olan vətən övladıdır".
Monoqrafiyanın elmi redaktoru filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Buludxan Xəlilov, redaktoru
Əməkdar incəsənət xadimi İntiqam Qasımzadə, rəyçilər AMEA-nın həqiqi üzvü, filologiya üzrə elmlər doktoru,
professor Nizami Cəfərov, AMEA-nın müxbir üzvü, tarix üzrə elmlər doktoru, professor Vəli Əliyev və AMEAnın "Əliyevşünaslıq" şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə elmlər doktoru Ədalət Qasımovdur.
Heydər Əliyev mövzusu A.İsgəndərov üçün təzəlikcə açılan mövzu deyil. Müəllifin özünün də qeyd etdiyi
kimi, A.İsgəndərov Heydər Əliyevin vətən övladlarının taleyində rol oy-nadığı ikinci nəslin (Heydər Əliyev 1969cu ildə Azərbaycana siyasi haki-miyyətə gələndə orta təhsilini başa çatdıranların, başqa sözlə, bütünlüklə Heydər
Əliyev ideologi-yası ilə silahlanmışlar nəslinin) nü-mayəndələrindəndir. Müəllifin tərcümeyi-halı deyilənlərin
təs-diqidir. Belə ki, A.İsgəndərov 1969-cu ildə orta məktəbi bitirmiş, elə həmin il də (və deməli, Heydər Əliyevin
Azərbaycan KP MK-nın I katibi təyin edildiyi il) ADU-nun (indiki BDU-nun) jurnalistika fakültəsinə daxil olmuş,
radio-televiziya jurnalisti ixtisasına yiyələn-mişdir.
"Heydər Əliyev ideyaları A.İsgəndə-rovun yazıçı-jurnalist, tədqiqatçı olaraq yaradıcılığında ana xətdir" desək, yanlışlıq etmərik. Qələmə sarıldığı 50 illik zaman civarında Ulu öndərin ideologiyasını təbliğ və tərənnüm
edən minlərlə radio-televiziya verilişi, qəzet və jurnal məqaləsi, elmi məqalə və konfrans materialları, "Məndən
sonra..." əsərinin "Dahi" bölümü (Bakı-2010), "Heydər Əliyev və ədəbiyyat məsələləri: Azərbaycan
ədəbiyyatının, mədəniyyətinin... - dövlətinin hamisi" dərs vəsaiti (2018-ci ildə Bakıda və xaricdə (LAP
LAMBERT Academic Publishing (2018-11-08)-İSBN-13:978-613-9-88091-1) nəşr edilmişdir), sayı 10-u
adlayan elmi məqaləsi, eləcə də "Heydər Əliyev - xalqının, dövlətinin qürur ünvanı" monoqrafiyası fikrimizin
təsdiqinin göstəricisidir. Bu əsərlərdə Ulu öndər böyük azərbaycanlı, fenomen siyasi xadim, Azərbaycanımızı
dünyaya görk edəcək taktika və strategiyanın müəllifi olan dahi insan - dövlət başçısı, Azərbaycan təhsilinin,
elminin, ədəbiyyat və mədəniyyət xadimlərinin himayədarı kimi təqdim edilir ki, qarşıya qoyulan məqsədin bu
prizmalardan açıqlanması oxucuya Heydər Əliyev şəxsiyyətini müxtəlif rakurslardan öyrənmək imkanı yaradır.
A.İsgəndərovun yaradıcılığında "Heydər Əliyev və dissident ədəbiyyatı" mövzusu xüsusi önəm daşıyır
("Heydər Əliyev - azad düşüncənin və milli təfəkkürün təəssübkeşi" məqaləsi nəzərdə tutu-lur). Bu mövzu
Azərbaycan ədəbiyyatında və jurnalistikasında ilk dəfə 2008-ci ildə A.İsgəndərov tərəfindən işlənmişdir. XX
əsrdə 37-ci illərin "vətən xaini" və 60-80-ci illərin dissident damğasını ürək ağrısı ilə diqqətə gətirən müəllif Ulu
öndərin Azərbaycana rəhbərliyi dövründə xalqının qeyrətli oğullarını dünyanı kabus kimi dolaşan "dissident
damğası"ndan hansı təəssübkeşliklə qoruduğu məsələsini önə çəkmiş, "dissident yazıçı, sənət adamı" sorağı ilə
Azərbaycanın "qapısını döyən" hər kəsi necə siyasi uzaqgörənliklə yola saldığını təkrar-təkrar dilə gətirmişdir.
"Azərbaycanda doğru-danmı dissident sənət adamı, qələm sahibi yox idi? Var idisə, bəs nə üçün cəzalanan
olmayıb?" Azərbaycanda dissident axtarışına çıxanların bu kimi suallarını ümummilli liderin özü belə
cavablandırmışdır: "Biz sadəcə olaraq onları axtarmırdıq". Elələrinin "sadəcə axtarılmaması-nın" nəticəsidir ki,
XX əsrin 60-90-cı illər ədəbiyyatımız özünün epogey dövrünü yaşayıb, Azərbaycanın ədəbiyyat tarixində
silinməz izlərini qoya bilib.
A.İsgəndərov redaktoru olduğu "Heydər Əliyev və ədəbiyyat məsələləri" (müəllif professor Tərlan
Novruzovdur) kitabına "Ön söz"də oxucuya müraciətlə yazmışdır: "...ən ümdəsi... Siz Heydər Əliyev kimi
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cahanşümul bir siyasətçinin, dövlət başçısının ədəbiyyat məsələləri və ədəbiyyatçılar (nasir, şair, dramaturq)
haqqında düşüncələri, nasir və şairlərin yaxın dostu, qəm-xarı, hər hansı müşkülə düşəndə havadarı, xilaskarı,
müdafəçisi olmağı, onları layiqincə dəyərlən-dirməyi bacaran insanla - Heydər Əliyevlə tanış olmaq imkanı əldə
edirsiniz. Həm də yalnız fenomenal siyasətçi, dövlət başçısı Heydər Əliyevlə deyil, ədəbiyyatşünas, tədqiqatçı,
tənqidçi, publisist Heydər Əliyevlə... tanış olmaq üçün fürsət qazanırsınız".
Bu qeydləri eynilə "Heydər Əliyev - xalqının, dövlətinin qürur ünvanı" kitabı haqqında da demək olar.
Əsərdə ümummilli liderin ədəbiyyat, mədəniyyət, elm və təhsil işçilərinin himayədarı, bütövlükdə görkəmli
dövlət başçısı, ictimai-siyasi xadim kimi təqdim edilməsi, mövzuların özəl işlənmə xüsusiyyət-ləri belə deməyə
bizə haqq verir.
"Heydər Əliyev xoşbəxt atadır" söyləyən müəllif qənaətlərini Ulu öndərin "Azərbaycana Onun ümidlərini
doğruldan, Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasətini uğurla idarə edən, Azərbay-canımızın dünyanın
hegemon dövlətləri ilə bir sırada qürurla dayanmasını qərarlaşdıran İlham Əliyev kimi bir varis, dövlət başçısı"
qoyub getdiyini, İlham Əliyevin xoşbəxt oğul olduğunu qənaə-tini isə onun müdrik, dünya şöhrətli, fövqəl
idarəetmə qabiliyyətinə, dünyaya görk olan siyasi səriştə və iradəyə malik Heydər Əliyev kimi bir atanın ocağında
dünyaya gəldiyi və ona göstərilən etimadı illərdir şərəf, ləyaqət və inamla doğrultduğu fikri ilə əsaslandırır.
İnanırıq ki, A.Ziyad-İsgəndərovun "Heydər Əliyev - xalqının, dövlətinin qürur ünvanı" monoq-rafiyası
Ümummilli lider Heydər Əliyev irsinin tədqiqinə layiqli töhfə kimi ədəbi ictimaiyyətin diqqətini cəlb edəcək.
525-ci qəzet. - 2019.- 12 fevral. - № 28. - S. 4.
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Azərbaycanın müstəqilliyi, xalqın xoşbəxtliyi naminə fədakarlıq nümunəsi
Mənim həyatım xalqımın xoşbəxtliyi ilə bağlıdır.
Heydər Əliyev
Ümummilli lider
Habil Həmidov,
AMEA Fəlsəfə İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, fəlsəfə doktoru
Ulu öndər Heydər Əliyev irsi araşdırılarkən bəlli olur ki, onun çox maraqlı, mürəkkəb, zəngin, keşməkeşli
bir ömür yolu olmuşdur. Onun fenomen şəxsiyyət olması istər-istəməz möhtəşəm bir irsi özündə ehtiva edir. Bu
da indimizin, sabahımızın və gələcəyimizin strategiyasının əsasını qoymuşdur.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin fenomen şəxsiyyətlərdən olmasına fikir bildirməkdən ötrü dərin elmi
araşdırmaya zəruri ehtiyac vardır. Təbii olaraq bunu vacib edən amillərdən biri, sözsüz ki, onun şəxsi keyfiyyətləri
ilə bağlıdır. Bu mənada Heydər Əliyevin şəxsiyyət kimi formalaşması prosesinə və onu digərlərindən fərqləndirən
cəhətlərə diqqət yetirməyə çalışaq.
Qeyd etməliyik ki, ictimai münasibətlər sferasında dayanan bu sualın cavabı siyasi məzmun daşıyır və
insanın fəaliyyətinin qiymətləndirilməsini tələb edir, fəaliyyət isə ölçü ilə müəyyənləşir. Qədim ellinlər demişlər:
“Ölçüdən yüksək heç bir şey yoxdur. Ölçü – səadət və harmoniyanın əsasıdır istehsalda ölçü, qurub-yaratmaqda
ölçüsüzlük”. Bu sözlər belə bir fikir doğurur: fəaliyyət bütün dövrlərdə insanın xarakterini müəyyənləşdirir. İkinci
sualın məzmununa bu deyimin harmonik prizmasından baxsaq görəcəyik ki, Heydər Əliyevin fəaliyyəti heç bir
ölçüyə sığmayan fenomenlikdir. Bir gündə on dörd, on altı saat fasiləsiz işləmək nə deməkdir?! Göründüyü kimi,
yüksək intellektual təfəkkürə malik olan bu fenomenin həyat konsepsiyası Vətənə xidmət, xalqın böyük
dərdçəkənliyi olmuşdur. Digər tərəfdən, yəni rəsmi baxımdan bu sualın belə konkret bir cavabı da var: o, tarixçi,
arxitektor, iqtisadçı, siyasətçi idi, xarakteri bütöv idi. Hamının gördüyü şeyi görür, hamının eşitdiyini eşidirdi,
lakin mənalandırıb nəticə çıxarmaqda tələsmirdi. Başqa bir cəhətinə diqqət yetirdikdə məlum olur ki, yaddaşı
işıqlıdır, fikirləri parlaq və aydındır, səbirlidir. Bunların hamısı müdrikliyə məxsus əlamətlərdir. Onun hər bir fikri
istər fəlsəfi, istərsə də ictimai-siyasi, yaxud dini bir fikri müasirlərini hərəkətə gətirirsə, o böyük adamdır,
şəxsiyyətdir. Müdrik el kəlamlarında deyildiyi kimi, “Şəxsiyyəti olmayan xalq bədbəxtdir, olanı
qiymətləndirməyən, qorumayan xalq isə ikiqat bədbəxtdir”.
Məhz fenomen şəxsiyyət, Heydər Əliyevin hakimiyyətə xalq tərəfindən gətirildiyi 1993-cü ilin ikinci
dönəminə diqqət yetirsək, deyilənlərin təsdiqi aydın şəkildə görünər. Bu mənada 1993-cü ilin iyun ayından
başlayaraq ümummilli lider Heydər Əliyevin gördüyü işlərin qismən də olsa xronologiyasına diqqət yetirsək bəlli
olar ki, o, müasir Azərbaycanımızın təməl prinsiplərinin möhkəmlənməsi naminə hansı fədakarlıqlar etmişdir.
Hər şeydən əvvəl atəşkəsə nail olmuş, Azərbaycanın haqq səsinə dünya dövlətlərində inam yaratmış, bazar
iqtisadiyyatına sərbəstlik vermiş, qardaş qırğınının qarşısını almış, öz mənəvi aləminin sosializmdən irs olaraq
aldığı tərəflərini əxlaqi və psixoloji cəhətdən aradan qaldırmışdır, mühafizəkar ənənələrdən xilas olmuşdur,
mənəvi cəhətdən yüksəyə qalxmış, öz milli adət-ənənəsinə qayıtmış, müqəddəs Kəbəni ziyarət etmiş... Bütün
bunlar insan şəxsiyyətinin formalaşmasının nə qədər mürəkkəb bir proses olduğundan xəbər verir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev hələ sovetlər dövründə respublikaya rəhbərlik edəndə də xalqın xeyrinə
çalışmış, saysız-hesabsız sənaye və mədəniyyət obyektləri tikdirmişdir. Onda bir tarixçi kimi, belə bir qənaət
yaranmışdır ki, şəxsiyyətindən, nüfuz və səlahiyyətindən asılı olmayaraq, hamı özündən sonra dünyada bir
yadigar qoymağa borcludur. Tarixi şəxsiyyətlərdən biri olan Əmir Teymur da bu fikirdə olmuş, hətta bir dəfə
tarixçisinə etiraz edib demişdir: “Əgər, İsgəndər sən dediyin kimi böyük adam olsaydı, özündən sonra gördüyü
şeylər: imarətlər, körpülər, yollar, saraylar, karvansaraylar qalardı. Lakin o, İranı işğal etdikdən sonra dünyanın
ən gözəl memarlıq incisi Şahlarşahı sarayını od vurub yandırmışdır. Halbuki, fironlar bütpərəst idilər. Ancaq
onların gördükləri işlərdən nəhəng piramidalar, qızsifət şirlər və s. qalıb.
Reallıq budur ki, Makedoniyalı İsgəndərdən fərqli olaraq Heydər Əliyev gələcək nəslə Gülüstan və Dostluq
saraylarını, Azon, zərgərlik, kondisionerlər və Gəncədə billur, avtomobil, maşınqayrma zavodlarını, Sumqayıtkimya kombinatını, Naxçıvanski adına hərbi məktəbi, “Əsrin müqaviləsi”ni, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft-boru
kəmərini, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərini və başqa sənaye-istehsalat obyektlərini qoyub getmişdir. Bunları
unutmaq, sadəcə nankorluq olar.
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Problemə fəlsəfi nöqteyi-nəzərdən yanaşsaq demək olar ki, şəxsiyyət yalnız tarixi hərəkatın obyekti deyil,
subyektidir. Əgər o, bir subyekt kimi nəzərdən keçirilsə aydın olur ki, insanın azadlığı onun mübarizəsi ilə təmin
edilir və bu yolda ciddi əngəl törədən çətinliklərin siyasi təmkinliklə aradan qaldırılması qibtəediləcək nümunəyə
çevrilir. Subyektə bu fikirlə yanaşıb qiymət versək Heydər Əliyevin “Mənim həyatım xalqımın xoşbəxtliyilə
bağlıdır” sözlərini xatırlatmalıyıq. Ona görə ki, bu beş sözün birləşib verdiyi məna rəhbər və xalq probleminə
aydınlıq gətirir, onun fenomenliyini təsdiqləyir. Vaxtilə Prezident seçkilərində 90 faizdən çox səs alması da ona
olan böyük inam və etimadla əlaqədardır. Bunu insan və zaman problemi baxımından nəzərdən keçirsək, Heydər
Əliyevin hələ prezident səlahiyyətlərini həyata keçirən zaman Moskvada mətbuat konfransında müxbirlərin
suallarına cavab olaraq dediyi sözlərin üstündə dayanmaq lazımdır: “Yeni Azərbaycan və yeni Əliyev” – islahatlar
aparılması vasitəsilə bazar iqtisadiyyatı yolunun seçilməsi respublikanın gələcək inkişafı deməkdir (Azərbaycan
– Rusiya. Əməkdaşlığın yeni mərhələsi. “Xalq qəzeti” 1993, 11 sentyabr)”. İlk baxışda bu qeyri-təvazökarlıq təsiri
oyatsa da həqiqətdir. Həmin dövrdə onun alternativi yox idi. Heydər Əliyev respublikanın bir dövlət kimi
möhkəmləndirilməsini, suverenliyini sıçrayışlı islahatlar vasitəsilə deyil, ətraflı düşünülmüş, insanların həyatını
yaxşılaşdırmaq üçün real, əməli nəticələr verən islahatlarda görürdü.
Qeyd edək ki, Heydər Əliyev heç vaxt avtoritar rejim tərəfdarı olmamışdır. Hərçənd ki, keçmiş sovet
sistemində kifayət qədər yüksək vəzifələr tutmuş lakin demokratiyaya qarmaqarışıqlıq və hərcmərclik kimi
baxmamış, həmişə dövlət intizamına, qayda-qanuna və məsuliyyətə tərəfdar olmuş, adamlara inanmışdı. Heydər
Əliyev hələ ötən əsrin 70-ci illərində çalışmışdır ki, elə sənaye obyektlərinin açılmasına nail olsun ki, özünün
dediyi kimi onlar xalqın texniki savad səviyyəsinin yüksəlməsinə kömək etsin. Əgər o məişət kondisionerləri
zavodunu tikdirməklə bir tərəfdən gəncləri texniki tərəqqiyə cəlb etmişdirsə, digər tərəfdən Azərbaycanı bütün
dünyada tanıtmışdır, həm də kondisionerlər zavodu İttifaq büdcəsi hesabına tikilmişdir. Bu zavodda ən yeni
texniki avadanlıqlarla tanış olan gənclər indi möhkəm biliyə malik insanlar kimi müstəqil Azərbaycan dövlətinin
elmi-texniki mədəniyyətinin inkişafına kömək edir. Məhz xalqın mədəniyyətini yüksəltmək vacib şərtlərdən
sayıldığına görədir ki, ümummilli lider Heydər Əliyev humanitar mədəniyyətlə texniki mədəniyyəti vəhdətdə
hesab edib demişdir: “Mədəniyyət yalnız ədəbiyyatla, incəsənətlə ölçülmür. Gərək elm də, texnika da inkişaf edib
xalqın xidmətində dursun”. O, bu fikrini “Əsrin müqaviləsi” ilə daha da möhkəmləndirdi. Onun dahiyana fikir və
ideyalarına, həmçinin Avropa İttifaqının TRACECA, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft, Bakı-Tbilisi-Qars qaz kəmərləri
və s. nəqliyyat-kommunikasiya vasitələrinin realladırılmasına nail olundu. Nəticədə milyardlarla dollar vəsaitlərin
Azərbaycana axını başladı. Bu isə müasir Azərbaycanın iqtisadi qüdrətinin artmasına səbəb oldu. Beləliklə
Azərbaycan xalqının sosial-maddi vəziyyətinin yüksəlməsinə müvafiq şərait yarandı ki, həmin dövrdən
başlayaraq bu siyasi kurs hazırda da uğurla davam etdirilir.
Bu qısa xatırlatmanı ona görə diqqətə çatdırmağa çalışdıq ki, həm bu gün ki, həm də gələcək nəsil Heydər
Əliyev irsinin öyrənilməsi, onun bütün sahələrə tətbiqinin çox böyük strateji mahiyyət daşıdığını dərk etməklə
həmin bu irsdən istifadənin artıq bir zərurət olduğunu başa düşsün. Zənnimizcə Heydər Əliyev irsinin müəyyən
məqamlarına diqqət yetirməklə qeyd olunan bəzi fikirlərimizi əsaslandıra bilərik.
Azərbaycanda ictimai-siyasi proseslərin formalaşmasında Heydər Əliyev irsinin roluna aydınlıq gətirmək
üçün bir neçə məqamı nümunə olaraq misal təriqi ilə diqqətə çatdırmağa çalışaq.
İlk olaraq ondan başlayaq ki, ermənilərin Azərbaycan ərazilərinə təcavüzü, iddiaları və terroru Heydər
Əliyevin Sov.İKP MK-nın büro üzvlüyündən və SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsindən heç
bir səbəb olmadan, qəsdən azad edilməsindən sonra başlandı. Nəhayət 20 Yanvar hadisəsinin baş verməsi,
Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin işğalı, soydaşlarımızın dədə-baba torpaqlarından qovularaq qaçqın vəziyyətinə
gətirilməsi, ümumilikdə bir milyona qədər insanın məcburi köçkün halına düşməsi və s. həmin strategiyanın
məntiqi sonluqlarından biri idi.
M. Qarbaçov tərəfindən bütün ictimai-siyasi fəaliyyətində təcrid olunmuş ulu öndər Heydər Əliyevin xəstə
vəziyyətdə Bakıda törədilmiş 20 Yanvar hadisələrində özünün və oğlu İlham Əliyevin həyatını riskə qoyaraq
Azərbaycan nümayəndəliyinə gələrək kəskin bəyanat verməsi Azərbaycanda gedən ictimai-siyasi proseslərin
daha təkmil formada fəaliyyətinə önəmli təsir göstərdi. Onun Naxçıvan Ali Sovetinin sədri vəzifəsində çalışarkən
Azərbaycan bayrağının təsdiqinə nail olması da Azərbaycanda ictimai-siyasi proseslərdə pərakəndə halda
fəaliyyət göstərən qüvvələrin birgə fəaliyyətinin yaranmasına təsir göstərən mühüm faktorlardan biri oldu.
Ulu öndər Heydər Əliyev irsinin öyrənilməsinin mühüm və strateji istiqamətlərindən biri də elm və təhsil
sahəsidir. Böyük siyasi xadimlər yalnız təmsil etdikləri xalqın və dövlətin tarixində oynadığı müstəsna rolla deyil,
həm də bütövlükdə bəşəriyyətin idarə olunmasına və gerçək taleyinə hesablanmış elmi-nəzəri baxışları ilə
tanınırlar. Yüksək xarizması və idarəçilik keyfiyyətləri, uzaqgörənliyi, müdrikliyi ilə müstəqil dövlətimizin milli
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inkişaf yolunu müəyyənləşdirən Heydər Əliyev fenomeni də məhz belə şəxsiyyətlərdən biri kimi çağdaş
tariximizdə özünə əbədi yer qazanmış, ölməz ideyaları cəmiyyətin tərəqqisinin başlıca rəhninə çevirmişdir.
Qeyd olunduğu kimi, ötən əsrin 90-cı illərindən başlayaraq Sovetlər Birliyinin süqutu nəzərəçarpacaq
dərəcədə sürətləndi və yeni müstəqil dövlətlər yaranmağa başlandı. Məhz həmin suveren dövlətlərdən biri də
1991-ci ilin 18 oktyabrında özünün müstəqilliyini elan edən Azərbaycan Respublikası oldu. Təbii olaraq yeni
yaranan dövlətlərlə yanaşı, Azərbaycanın da dünyaya inteqrasiyasını, yəni modernləşməsini və aktiv diplomatiya
kursunu çevik şəkildə müəyyənləşdirməsini zərurətə çevirdi. Beləliklə, Azərbaycan Respublikasında da
modernləşmə, diplomatiya kursunun mühüm prioritetinə çevrildi. Yəni, Azərbaycanda daxili və xarici siyasətin,
iqtisadiyyatın, ordu quruculuğunun, aqrar sahənin, sənayenin və s. mövcud strukturların modernləşdirilməsi
siyasəti dövlət siyasətinin strategiyasının əsasını təşkil etməyə başladı.
Qeyd etməliyik ki, həmin prosesdə mühüm həyati əhəmiyyətə malik bu məqsədlərə nail olmaqdan ötrü,
strateji mahiyyət kəsb edən daha vacib bir sahə diqqətdən qaçırılmamalı idi. Bu da elm və təhsil sahəsi idi.
Zənnimcə, yenicə müstəqillik əldə etmiş, Ermənistanın təcavüzünə məruz qalmış, keçid dövrünü yaşayan
Azərbaycan Respublikasında elm və təhsil diqqət mərkəzindən kənarda qalsaydı və nəticədə savadsız, bacarıqsız
və inkişaf etmiş dünya dövlətlərinin elmi nailiyyətlərindən və təcrübəsindən xəbərsiz kadrlarla məqsədimizə necə
çata bilərdik? Bu sualın bir cavabı var. Əgər belə bir vəziyyət olsaydı, biz heç vaxt dövlətimizin inkişafından və
möhkəmləndirilməsindən, bugünkü nailiyyətlərimizdən danışa bilməzdik.
Demək, Azərbaycan Respublikasında elm və təhsilin modernləşdirilməsi siyasəti strateji mahiyyət
daşıdığından dövlətin təməl prinsiplərindən birinə çevrilir ki, bu da zərurətdən yaranır.
Qeyd olunan mühüm strateji amilləri nəzərə alan ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan
Respublikasının müstəqilliyinin ilk günlərindən elm və təhsilin modernləşdirilməsini dövlət siyasətinin mühüm
tərkib hissəsi kimi daimi diqqət mərkəzində saxladı və bu sahənin inkişafına xüsusi yer ayırdı. Beləliklə elm və
təhsilin modernləşdirilməsi istiqamətində xüsusi strategiyalar, konsepsiyalar, layihələr, qanunlar işlənib həyata
keçirilməyə başlandı. Bu da Azərbaycan elminin və təhsilinin beynəlxalq inteqrasiyasına geniş imkanlar yaratdı.
Ümummilli lider Heydər Əliyevə yaxşı bəlli idi ki, dövlətin, xalqın gələcək taleyi onun malik olduğu elmiintellektual və mənəvi potensialından asılıdır. Reallıqlar sübut edir ki, daxili və xarici siyasətin strateji nüvəsini
təşkil edən ümumi inkişaf konsepsiyasını elmi əsaslar üzərində qurmaqla təhsilin səviyyəsinin yüksəldilməsini
dövlət quruculuğu prosesinin mühüm təminatı sayan, hər zaman proqressiv yeniliklərə istinad edən dövlətlər
həmişə tərəqqiyə nail olaraq dünya arenasında özünəlayiq yer tuturlar. Yəni milli intibahın təminatında başlıca
vasitə sayılan elm və təhsil həm də cəmiyyət qarşısında dayanan bir çox problemlərin həllində mühüm rol oynayır.
Məhz müasir Azərbaycanın qurucusu və memarı olan ümummilli lider Heydər Əliyevin də bu yolu seçməsi əsasən
elm və təhsil siyasətinin strateji mahiyyətindən irəli gəlir. Dünyəvi təhsilə inteqrasiya yolunu seçən Azərbaycan
Respublikasında müstəqilliyin bərpasından sonra bu strateji sahəyə milli təhlükəsizliyin mühüm amillərindən biri
kimi xüsusi diqqətin yetirilməsi onu deməyə əsas verir ki, ölkədə həmin məsələ ümumi inkişaf və dövlət siyasəti
ilə vəhdət təşkil edir.
Ulu öndərin təklif və tövsiyələrinin elm və təhsilin mövcud problemlərinin həllinə yönələn bir sıra
fərmanların, sərəncamların və imzaladığı mühüm dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi onu göstərir ki, təhsil
infrastrukturunu yeniləşdirmədən, müasir tipli yeni məktəblər inşa etmədən, təlim-tədris prosesinə şərait
yaratmadan, dünya ölkələrinin mütərəqqi təhsil ənənələrini nəzərə almadan gənc nəslin intellektual inkişafına nail
olmaq mümkün deyil. Təbii olaraq ümumtəhsil sisteminin müasirləşməsindən söz açarkən xüsusi qeyd etmək
lazımdır ki, biliklərə əsaslanmış iqtisadiyyatın təşəkkül tapdığı şəraitdə İnformasiya və Kommunikasiya
Texnologiyalarının (İKT) inkişafı ölkənin intellektual və elmi potensialının vacib göstəricilərindən biridir. Bu bir
danılmaz faktdır ki, bu gün qloballaşan dünyada ölkələrin rəqabət qabiliyyəti, ilk növbədə, onların İKT-dən
səmərəli istifadəsi ilə formalaşır. Müstəqilliyin şərəfli yolları ilə gələcəyə doğru inamla irəliləyən ölkəmizdə son
illər ərzində aparılan davamlı islahatlar siyasəti dövlətimizin əhəmiyyətli dərəcədə güclənməsinə imkan vermiş,
dinamik sosial-iqtisadi inkişafı və xalqımızın rifah halının yaxşılaşdırılmasını təmin etmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, çağdaş zəmanəmizdə dövlət qayğısı ilə əhatə olunmuş Azərbaycanın elm və
təhsilinin uğurlarının günü-gündən artmasının, inkişaf etməsinin və dünya təhsilinə inteqrasiyasının təməlində,
ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən edilmiş siyasi kurs və bu kursun Prezidentimiz İlham Əliyev
tərəfindən uğurla davam etdirilməsi durur. Prezident İlham Əliyevin dəfələrlə səsləndirdiyi “Təhsil Azərbaycanın
davamlı inkişaf strategiyasının ən öncül istiqamətlərindən biridir” – fikri təhsilin dövlət siyasətinin mərkəzi
subyekti olduğunu sübut edir. Respublikamızda geniş vüsət almış yeni məktəblərin, uşaq bağçalarının, tikintisi,
təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri, onların müasir avadanlıqlarla, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları ilə
təchizi, yeni dərsliklərin – tədris vəsaitlərinin çap edilərək pulsuz şagirdlərə çatdırılması, yeni təlim
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texnologiyalarının tətbiqi, pedaqoji kadr hazırlığı və s. bu kimi tədbirlər təhsilimizin möhkəm təməllər, elmi
proqramlar əsasında qurulduğundan və düzgün inkişaf etdirildiyindən xəbər verir.
Azərbaycan Respublikasının mövcud potensialı müasir və innovativ təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi
üçün geniş imkanlar açmaqla onun iqtisadi inkişafın mühüm amilinə çevrilməsini təmin etməlidir fikrini əsas
götürən ölkə rəhbəri 2011-2021-ci illərdə Azərbaycan təhsilinin inkişafı üzrə milli strategiyanın hazırlanması
haqqında sərəncam imzalamış, artıq bu sahədə böyük işlər başlanılmışdır. Təbii olaraq milli mənafelərə əsaslanan
maarifçilik xəttinin seçilməsi, ötən əsrin əvvəllərində yaşamış vətənpərvər ziyalılarımızın yeritdiyi maarifçilik
təmayülünün inamla davam etdirilməsi millətin nurlu sabahına xidmət edir. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda təhsil
siyasətinin strateji mahiyyətindən doğan amillərin təsirindən prioritetlər sırasında elm və təhsilin mühüm yer
tutması heç də təsadüfi deyil. Çünki, Azərbaycanın gələcəyinin təhsilli insanların çiyinləri üzərində qurulacağını
böyük uzaqgörənliklə vurğulamış ulu öndərimiz Heydər Əliyevin mütərəqqi fikirlərindən idi.
Göründüyü kimi, bu gün Azərbaycanda həyata keçirilən elm və təhsil siyasəti strategiyasının mühüm
vasitələrindən sayılan genişmiqyaslı islahatların qayəsində məhz insan faktoru dayanır. Çünki ölkənin gələcəyini
yalnız zəngin maddi sərvətlərdə deyil, məhz insan kapitalının formalaşmasında görmək daha düzgün seçimdir.
Bu amili yetərincə dəyərləndirmək dünyadakı müasir inkişaf meyllərini düzgün qiymətləndirmək deməkdir.
Elm və təhsil iki müstəqil sahəni ehtiva etsə də onların birini digərindən təcrid etmək mümkün deyil. Hər
iki istiqamət ümumi dövlət siyasətinin tərkib hissələrindən olduğundan və strateji mahiyyət daşıdığından onların
inteqrasiyası labüddür.
Bu barədə fikrimizin təsdiqi verilən: “Son vaxtlar tez-tez elm ilə təhsilin inteqrasiyası haqqında müxtəlif
fikirlər söylənilir. Əslində, bu iki müstəqil sistemin həmişə güclü əlaqələri olub və indi də var”, yaxud da, “elmin
təhsilsiz, təhsilin isə elmsiz mövcudluğu qeyri-mümkündür. O ölkədə ki, fundamental tədqiqatlar aparılmır,
yüksək keyfiyyətə malik təhsil haqqında danışmaq mənasızdır” fenomen fikirlərin müəllifi də məhz Heydər
Əliyev olmuşdur. Həqiqətən də, təhsilin yüksək səviyyəsini yalnız elm sahəsində çalışan professor-müəllim heyəti
təmin edə bilər. Ümumiyyətlə, dövlətin iqtisadi qüdrətini, onun elm tutumlu və rəqabətə davamlı məhsulunun
istehsalını elmi tədqiqatların, xüsusən fundamental tədqiqatların səviyyəsi və yüksək ixtisasa malik milli kadrlar
müəyyən edir. İnamla demək olar ki, bu gün beynəlxalq aləmdə hər bir dövlətin nüfuzu, tanınması onun elminin
və təhsilinin səviyyəsi ilə bağlıdır. Fundamental tədqiqatların və ali təhsilin vahid ictimai funksiyası biliklərin
əldə edilməsi və ötürülməsidir. Bu baxımdan Milli Elmlər Akademiyası sistemində yüksək ixtisaslı elmi kadrlar
hazırlayan təhsil qurumlarının, respublikada prioritet istiqamətlərdə müstəqil fəaliyyət göstərən dövlət elm-təhsil
mərkəzlərinin işi daim gücləndirilməli və zənginləşdirilməlidir. Təbii olaraq milli mənafelərə əsaslanan
maarifçilik xəttinin seçilməsi, ötən əsrin əvvəllərində yaşamış vətənpərvər ziyalılarımızın yeritdiyi maarifçilik
təmayülünün inamla davam etdirilməsi millətin nurlu sabahına xidmət edir.
Heydər Əliyev irsindən bizə örnək olacaq digər bir məsələyə də münasibət bildirmək yerinə düşər. Yəni
elmi tədqiqatların nəticələrinin istehsalatda tətbiq edilməsinin zəruriliyi onun tərəfindən həmişə vurğulanırdı və
fikrini belə əsaslandırırdı ki, elm ilə istehsalat arasındakı münasibətlərin düzgün tənzimləndiyi cəmiyyətlərdə
elmə qoyulan vəsait çox səmərəli olur. İnkişaf etmiş ölkələrdə elm ən çox gəlir gətirən sahələrdən biridir. Bu
sahəyə sərf edilən hər manatın gətirdiyi gəlir faizlərlə deyil, böyük vəsaitlərlə ölçülür. Ona görə də bu gün dövlətin
və cəmiyyətin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri elmi potensialın qorunub saxlanması və ondan milli inkişaf
naminə maksimum səmərəli istifadə olunmasıdır.
Sadalananlar onu deməyə əsas verir ki, əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş elm və
təhsilin modernləşdirilməsi siyasəti irsi onun layiqli davamçısı cənab İlham Əliyev tərəfindən bu gün də layiqincə
davam etdirilir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanın xarici siyasət konsepsiyasının əsas pioritetlərindən birini də
Qərbə inteqrasiya, Avropanın nüfuzlu beynəlxalq qurumları ilə birlikdə mühüm layihələrə qoşularaq ölkəmizin
iqtisadi potensialını yüksəltməklə xalqımızın sosial vəziyyətinin və maddi rifah halının yaxşılaşdırılmasına nail
olmaq olmuşdur. Məsələn, ümummilli lider Heydər Əliyevin qeyd etdiyi kimi: “İpək yolunun bərpası, yeni-yeni
ölkələrin və regionların ona cəlb edilməsi, xalqlarımızın yaxınlaşması və qarşılıqlı surətdə zənginləşməsi, yeni
müstəqil dövlətlərin istiqlaliyyətinin və suverenliyinin möhkəmlənməsi, bu dövlətlərdə demokratik islahatların,
bazar islahatlarının uğurla aparılmasına düzgün təkan verəcək, hamı üçün sülhün, sabitliyin və təhlükəsizliyin
təmin olunmasına kömək göstərəcəkdir. “İpək yolu” keçmişdən başlasa da, gələcəyə gedən yoldur. Əgər biz
əməkdaşlıq edə – edə, bir – birimizə hörmət bəsləyərək və bir – birimizi dəstəkləyərək bu yolla birlikdə getsək,
o, xalqlarımızı firavanlığa və tərəqqiyə gətirib çıxaracaqdır” (1998-ci il sentyabrın 7-də Bakıda keçirilmiş Böyük
İpək Yolunun bərpası və dirçəldilməsinə həsr olunmuş Beynəlxalq Konfransın materiallarından).
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Ulu öndər Heydər Əliyevin İpək yoluna verdiyi böyük önəm belə bir qənaətə gəlməyə əsas verir ki, dünya
dövlətləri arasında strateji mahiyyət daşıyan beynəlxalq münasibətlərin yaranması və onun qlobal inkişaf
səviyyəsinə qaldırılması hər bir ölkə üçün prioritetdir. Həmin siyasi missiyanın yerinə yetirilməsi üçünsə bir çox
vasitələrdən istifadə olunmuşdur ki, bunlardan da ən qədim tarixə malik olanı xarici ticarət əlaqələrini xüsusilə
qeyd etmək lazımdır. Çox vaxt siyasi mahiyyəti tam aydın olmayan həmin xarici əlaqələrin dövlətlərarası
beynəlxalq münasibətlərdə müstəsna əhəmiyyət kəsb etməsi istər əvvəllər, istərsə də müasir dövrdə real şəkildə
təsdiqini tapır. Məhz bu reallıqların həyata keçirilməsində mühüm vasitələrdən biri “İpək yolu” olmuşdur.
Hesab edirik ki, Heydər Əliyevin fəaliyyəti kontekstində Azərbaycanın beynəlxalq münasibətləri və qlobal
inkişafın siyasi problemləri məsələlərini sadalanan müddəalar istiqamətində tədqiqata cəlb etmək mövzunun
aktuallığından irəli gəlir.
Yaxın tariximizə qısa ekskurs etsək görərik ki, XX əsrin ikinci yarısından başlayaraq, traskontinental –
diplomatiya yolu sayılan “Böyük İpək yolu”nun bərpası və dirçəldilməsi məsələsi artıq dünyanın inkişaf etmiş bir
çox dövlətlərinin və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların maraq dairəsində idi. Çünki onlar yaxşı dərk edirdilər ki, bu
yolun bərpası və dirçəldilməsi hər bir dövlətin beynəlxalq münasibətlərində, qlobal inkişafında, strateji maraqların
təmin olunmasında, iqtisadi tərəqqidə və regional konfliktlərin müsbət həll olunmasında əhəmiyyətli rol oynaya
bilər. Zənnimizcə UNESCO–nun 1980-ci illərdən başladığı tədbirlər və Avropa İttifaqının həyata keçirdiyi
proqram və layihələr nümunə kimi gətirilə bilər.
Dünyanın müstəqil dövlətlərindən fərqli olaraq, sovet imperiyasının tərkibində olan Azərbaycan sərbəst
beynəlxalq münasibətlər qurmaq imkanında olmadığından təbii ki, qlobal inkişafı özündə ehtiva edən həmin
proqram və layihələrdə iştirak edə bilməzdi.
Ulu öndər Heydər Əliyev irsinin uğurlu davamı olaraq həm Azərbaycan, həm də dünya dövlətləri üçün
qlobal strateji əhəmiyyətli yeni layihələrin hazırlanaraq həyata keçirilməsi mühüm vəzifələrdən idi. Məhz belə bir
layihələrdən biri də Şərq ilə Qərbi birləşdirəcək Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yoludur ki, hələ bu strategiya
hazırlanarkən bəzi dairələrdə, bir neçə xarici ölkələrdən qısqanclıq zəminində bu yolun perpektivsizliyi
bildirilirdi. Lakin, zaman keçdikcə Prezident İlham Əliyevin inamı və qətiyyəti nəticəsində həmin məsələ
reallaşdırıldı. Qardaş Türkiyənin İpək yolunun davamı (bu eyni zamanda Dəmir İpək yolu da adlandırılırdı-H.H.)
saydıqları Şərq ilə Qərbi birləşdirən həmin yol artıq yüksək səviyyədə səmərəli şəkildə fəaliyyət göstərir. Statistik
göstəricilər onu deməyə əsas verir ki, yükdaşımaların həcmi gözlənilənlərdən daha yüksəkdir və həmin
göstəricilər, tələbatın sürətlə artması səbəbindən Beynəlxalq Ticarət Limanının genişləndirilməsini, yeni
terminalların tikintisini zəruri edir. Həmin strateji amili nəzrə alan Prezident İlham Əliyev həmin məsələləri daim
diqqətdə saxlayır müasir dünya standartlarına cavab verən, yükdaşımalar üçün əlverişli olan tikililərin inşası üçün
lazımı maliyyə vəsaiti ayırır və beləliklə də bunların operativ şəkildə reallaşmasına nail olur.
Zənnimizcə, ulu öndər Heydər Əliyev irsinin uğurlu davamı həm Azərbaycan, həm də dünya dövlətləri
üçün qlobal strateji əhəmiyyətli yeni layihələrin hazırlanaraq həyata keçirilməsidir. Əminliklə demək olar ki,
Heydər Əliyevin müəyyən məqamlarda hətta həyatın itirilmək qorxusu yaransa belə xalqın gələcək xoşbəxtliyi
naminə riskə getmək yolunu seçməsi yalnız fenomen şəxsiyyətlərə xas olan xüsusiyyətlərdəndir. Belə bir
müqəddəs yolun seçilməsi isə tarixi fenomenal şəxsiyyət olan Heydər Əliyevin həyat amalı olmuşdur ki, bu da
onun bizə qoyub getdiyi böyük bir irsdir.
Xalq qəzeti. - 2018.- 16 dekabr. - № 284. - S. 3.

511

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Əli Həsənov: Nə qədər Azərbaycan var, Heydər Əliyevin ideyaları yaşayacaq...

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi, tarix elmləri doktoru,
professor Əli Həsənov ulu öndər Heydər Əliyevin vəfatının 15-ci ildönümü ilə əlaqədar Facebook sosial
şəbəkəsindəki səhifəsində məqaləsini paylaşıb. AZƏRTAC məqaləni təqdim edir.
xxx
Ümummilli lider Heydər Əliyevin vəfatından 15 il ötür. Zaman bizi o ağır gündən sürətlə uzaqlaşdırsa da,
müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu ulu öndər Heydər Əliyevin xalqımız qarşısındakı misilsiz xidmətləri
yaddaşlara dərindən hopmuş, hər bir azərbaycanlının qəlbində silinməz iz qoyaraq tariximizin ayrılmaz tərkib
hissəsinə çevrilmişdir. Heydər Əliyevin həyat yolunun möhtəşəm salnaməsini vərəqləyərkən göz önündə
Azərbaycan tarixinin çətin və şərəfli bir dövrünün dolğun mənzərəsi canlanır. Xalqımızın yetişdirdiyi bu dahi
şəxsiyyətin bütün fəaliyyətinin Azərbaycanın inkişaf yolu ilə sıx vəhdət təşkil etdiyini bir daha aydın şəkildə
görürük.
Azərbaycanın görkəmli siyasi və dövlət xadimi Heydər Əliyev 1923-cü il mayın 10-da Naxçıvan şəhərində
anadan olmuşdur. O, 1969-cu il iyulun 14-də Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi
seçilmişdir. Bununla da Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövrü başlanmışdır. Нeydər Əliyev
ilk günlərdən respublikada xalq təsərrüfatına və mədəni quruculuğa rəhbərliyin əsaslı surətdə yaxşılaşdırılması,
dövlət və əmək intizamının möhkəmləndirilməsi, kadrların məsuliyyətinin artırılması və korrupsiyaya qarşı
mübarizənin yeni xəttini müəyyən etmişdir. Bu xətt sonrakı dövrdə daha da təkmilləşdirilmiş, respublikanın
sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni həyatına mənfi təsir göstərən meyillərin qarşısının alınması, sağlam
mənəvi-psixoloji mühitin bərqərar olunması uğrunda fəaliyyət proqramına çevrilmişdir. Onun bilavasitə
rəhbərliyi ilə Azərbaycanın iqtisadi inkişaf konsepsiyası hazırlanmış, ənənəvi təsərrüfat sahələrinin səmərəliliyi
bərpa edilmiş, yeni istehsal sahələrinin əsası qoyulmuşdur. Bu dövrdə neft-kimya, maşınqayırma, energetika,
metallurgiya, mədənçıxarma və digər sahələr əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etməyə başlamış, 400-ə yaxın yeni
sənaye obyekti yaradılmışdır. 1969-cu ildə sənaye müəssisələrinin sayı 735 idisə, 1982-ci ildə bu rəqəm 1048-ə
çatmışdı.
Heydər Əliyev kənd təsərrüfatı istehsalının intensivləşdirilməsi, bu sahənin daha da ixtisaslaşdırılması,
üzümçülük və şərabçılığın inkişaf etdirilməsi, emal müəssisələrinin, irriqasiya və meliorasiya obyektlərinin
tikilməsini təmin edərək, o dövrdə aqrar sektorda məhsul istehsalını iki dəfədən çox artırmağa nail olmuşdu.
Beləliklə, ölkənin sosial-iqtisadi həyatında sürətli tərəqqi baş vermiş, Azərbaycan geridə qalmış aqrar
respublikadan özünü təmin edən qabaqcıl aqrar-sənaye respublikasına və mərkəzi büdcənin donoruna çevrilmiş,
SSRİ miqyasında ilk üçlüyə yüksəlmişdi. Həmin illərdə respublikada buraxılan 350 adda sənaye və kənd
təsərrüfatı məhsulu dünyanın 65 ölkəsinə ixrac edilirdi. O dövrdə yaradılmış iqtisadi potensial müstəqilliyin ilk
illərində Azərbaycan iqtisadiyyatının yenidən qurulması üçün baza rolunu oynadı.
Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi ilk dövrdə (1969–1982-ci illər) elm, təhsil və mədəniyyətin
inkişafı, xalqın tarixi yaddaşının özünə qaytarılması istiqamətində görülən işlər milli ruhun oyanmasına,
azərbaycançılıq məfkurəsinin zənginləşməsinə güclü təsir göstərmiş və gələcəkdə müstəqil dövlətçiliyin bərpası
üçün əsaslı zəmin hazırlamışdır.
Heydər Əliyevin təşəbbüsü və iştirakı ilə Bakıda və keçmiş SSRİ-nin paytaxtı Moskvada Azərbaycanın
tanınmış ədəbiyyat, incəsənət və elm xadimlərinin yubileyləri keçirilmiş, onların fəaliyyəti yüksək dövlət
mükafatları və fəxri adlarla qiymətləndirilmiş, abidələri ucaldılmışdı. Həmin illərdə respublikanın ali və orta
ixtisas təhsili şəbəkəsi genişləndirilmiş, SSRİ-nin 170 qabaqcıl ali məktəbinə 3500 azərbaycanlı gənc
göndərilmişdi. Heydər Əliyev azərbaycanlı hərbçi kadrların yetişdirilməsinə, respublikada hərbi təhsilin
inkişafına xüsusi diqqət ayırırdı. O dövrdə hazırlanmış yüksək ixtisaslı kadrlar sonralar müstəqil Azərbaycan
dövlətinin qurulması, möhkəmləndirilməsi və təhlükəsizliyinə öz töhfələrini vermişlər.
Heydər Əliyev Azərbaycan dilinin respublikanın dövlət dili olması ilə bağlı müddəanın 1978-ci il
Konstitusiyasına daxil edilməsinə nail olmuşdu. O, Azərbaycanın bütün bölgələrinin sosial-iqtisadi və mədəni
inkişafına daim diqqət göstərirdi. Heydər Əliyevin məsələlərə kompleks və həssaslıqla yanaşması, habelə çevik
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idarəçiliyi sayəsində respublikada sosial və milli-dini zəmində heç bir problem yaranmamış, sağlam ictimai-siyasi
vəziyyət hökm sürmüşdür.
Heydər Əliyev 1976-cı ilin mart ayında Sov. İKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, 1982-ci ilin
noyabrında isə Siyasi Büro üzvü seçilmiş, eyni zamanda, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə
təyin edilmişdi. O, həmin yüksək vəzifədə çalışdığı dövrdə 60-dan çox nazirlik, komitə və müxtəlif mərkəzi
idarələrin fəaliyyətinə rəhbərliyi həyata keçirmişdi. Lakin 1987-ci ilin oktyabrında Sov. İKP MK-nın Siyasi
Bürosunun və şəxsən baş katib M.S.Qorbaçovun yeritdiyi yanlış xəttə, onun anti-Azərbaycan siyasətinə etiraz
əlaməti olaraq tutduğu vəzifələrdən istefa vermişdi.
Sovet qoşunlarının 1990-cı ilin 20 yanvarında Bakıda törətdiyi qanlı qırğınla əlaqədar Heydər Əliyev ertəsi
gün Kreml rejiminin təqiblərinə və səhhətinin ağır olmasına baxmayaraq, ailə üzvləri ilə birlikdə Azərbaycanın
Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gedərək orada bəyanat vermiş, SSRİ hakimiyyətinin Azərbaycan xalqına
qarşı həyata keçirdiyi kütləvi qırğın əməliyyatını pisləmişdi. Mübariz mövqeyini qətiyyətlə davam etdirən Heydər
Əliyev Dağlıq Qarabağda separatçıların qanunsuz əməlləri və yaranmış kəskin vəziyyətlə bağlı mərkəzin
yürütdüyü ikiüzlü siyasətə etiraz edərək 1991-ci ilin iyulunda Kommunist Partiyasından çıxmışdı.
1990-cı ilin iyulunda Azərbaycana qayıdan Heydər Əliyev Naxçıvana getmiş və həmin ildə Azərbaycan
Ali Sovetinə deputat seçilmişdi. Bununla da yenidən ölkənin ictimai-siyasi həyatında yaxından iştirak etməyə
başlayan Heydər Əliyev 1992-ci ilin noyabrında Yeni Azərbaycan Partiyasının Naxçıvan şəhərində keçirilmiş
təsis konfransında təşkilatın sədri seçilmişdi.
Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü, xüsusilə onun Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin sədri vəzifəsində çalışdığı illər (1991–1993) muxtar respublikanın siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni
inkişafının çətin mərhələsi idi. Heydər Əliyev, ilk növbədə, Naxçıvanı Ermənistanın silahlı təcavüzü və işğalı
təhlükəsindən xilas etdi. Blokada şəraitində yaşayan muxtar respublikanın ağır iqtisadi-sosial problemlərini həll
etmək üçün qonşu Türkiyə və İranla iqtisadi əlaqələr yaratdı. Naxçıvanı Türkiyə ilə birləşdirən "Ümid körpüsü",
İranla yük və sərnişin daşınmasını genişləndirən Şahtaxtı-Poldəşt körpüsü inşa edildi və digər mühüm tədbirlər
həyata keçirildi. Bu illərdə həm də Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə muxtar respublikanın Ali Məclisi onun adından
“sovet” və “sosialist” sözlərinin çıxarılması, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağının Naxçıvan
Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı kimi təsdiq edilməsi, 31 dekabrın Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik
Günü kimi təsis olunması haqqında qərarlar qəbul etdi.
Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri işləyərkən, eyni zamanda, Azərbaycan
Respublikası Ali Sovetinin sədr müavini olmuş və Ali Sovetin sessiyalarında fəal iştirak etmişdi. O, Azərbaycan
Respublikası Ali Sovetinin birinci sessiyasındakı (1991-ci il, fevral) çıxışında Vətənin ağır dövründə hər kəsi
vətəndaşlıq borcunu vicdanla yerinə yetirməyə, müstəqillik uğrunda mübarizəyə qoşulmağa, dağılmaqda olan
Sovet İttifaqında, eləcə də Azərbaycanda mövcud ictimai-siyasi vəziyyəti obyektiv təhlil edərək, cəmiyyəti
dərindən düşündürən problemlərin, siyasi və iqtisadi böhranın, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə yardım
göstərməyə çağırırdı. Heydər Əliyev Azərbaycan Ali Sovetinin 1991-ci il 7 mart tarixli sessiyasında Moskvanın
müttəfıq respublikaları yeni ittifaq müqaviləsinə sürükləyən siyasətinə qarşı çıxır və deputatları respublika
rəhbərliyinin anti-müstəqillik əhval-ruhiyyəsini pisləməyə dəvət edirdi. Həmin dövrdə SSRİ-nin saxlanması
məqsədilə keçirilən referendum Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Naxçıvanda boykot edildi, sovet qoşun hissələri
muxtar respublikadan çıxarıldı, 20 Yanvar faciəsinə hüquqi-siyasi qiymət verildi. Sovet İttifaqının saxlanılmasını
təbliğ edən Kommunist Partiyasının Naxçıvandakı bütün strukturları ləğv edildi, Azərbaycan Ali Sovetinin 1991ci il sentyabrın 8-nə təyin etdiyi prezident seçkilərinin muxtar respublikanın ərazisində keçirilməsi dayandırıldı.
Həmin dövrdə erməni millətçilərinin Azərbaycana qarşı irəli sürdüyü əsassız ərazi iddiaları, SSRİ
rəhbərliyinin Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirmək cəhdlərinin ağır nəticələri, 20 Yanvar faciəsi və ondan
sonra Azərbaycanda baş verən ictimai-siyasi proseslər, respublikanın kommunist rəhbərliyinin mövqeyi və s.
Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin başlıca vektorunu milli dövlətçilik ideyasının əsas məqsədinə - müstəqil
demokratik dövlət uğrunda mübarizəyə istiqamətləndirmişdi.
Hakimiyyət dairələrinin xəyanətkar və səriştəsiz idarəçiliyi nəticəsində 1993-cü ilin may-iyun aylarında
ölkədə siyasi böhran son həddə çatdı, respublika vətəndaş müharibəsi və müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi ilə üzüzə qaldı. Belə şəraitdə xalqın təkidi ilə Heydər Əliyev 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan Ali Sovetinin sədri
seçildi. Beləliklə, onun Azərbaycana rəhbərliyinin ikinci dövrü başladı. Heydər Əliyevin möhkəm iradəsi,
idarəçilik məharəti və qətiyyətli siyasi mövqeyi sayəsində Azərbaycan dövlətçiliyinin məhv edilməsi, vətəndaş
müharibəsi və ölkənin parçalanması təhlükəsi aradan qalxdı. Həmin gün Azərbaycan tarixinə “Milli Qurtuluş
Günü” kimi daxil oldu. 1993-cü il oktyabrın 3-də ümumxalq səsverməsi nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan
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Respublikasının Prezidenti seçildi. Ümummilli Lider 1998-ci il oktyabrın 11-də xalqın yüksək siyasi fəallığı
şəraitində keçirilən növbəti prezident seçkilərində də böyük səs çoxluğu ilə (76,1 faiz) möhtəşəm qələbə qazandı.
Heydər Əliyevin Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdışı ilə ölkənin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni
həyatında, xarici əlaqələrində dönüş yarandı, beynəlxalq norma və prinsiplərə uyğun olaraq müstəqil dövlət
quruculuğu prosesi başlandı. Bəzi daxili və xarici qüvvələr tərəfindən hazırlanmış 1994-cü il oktyabr və 1995-ci
il mart dövlət çevrilişi planlarının, habelə şəxsən Heydər Əliyevə sui-qəsd və terror cəhdlərinin qarşısı qətiyyətlə
alındı, silahlı yolla hakimiyyətə gəlmək iddialarına son qoyuldu, Azərbaycan dövlətçiliyinin iflası prosesi
dayandırıldı, ölkədə möhkəm ictimai-siyasi sabitlik bərqərar edildi. İşğalçı Ermənistan ilə müharibənin gedişində
ciddi dönüşə nail olundu. Azərbaycan qoşunları Füzuli rayonu istiqamətində uğurlu əməliyyat keçirərək Horadiz
qəsəbəsini və ətraf kəndləri işğalçılardan azad etdi. Beləliklə, erməni silahlı qüvvələrinin işğalı genişləndirmək
planlarının qarşısı alındı, Ermənistan 1994-cü ilin mayında cəbhə xəttində atəşkəs elan edilməsinə və danışıqlar
masasına qayıtmağa məcbur oldu.
Heydər Əliyev Ermənistanın təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulması,
torpaqlarının 20 faizindən çoxunun işğalı, 1 milyondan çox yerli sakinin didərgin salınaraq çadırlarda yaşaması
və digər dövlət əhəmiyyətli məsələlər barədə həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, yaranmış
problemlərin həlli sahəsində çox gərgin və genişmiqyaslı fəaliyyət göstərirdi. Heydər Əliyevin fəal diplomatik
səyləri nəticəsində dünyanın böyük dövlətlərinin və aparıcı beynəlxalq təşkilatlarının Azərbaycana, onun zorla
cəlb olunduğu silahlı münaqişəyə münasibəti əsaslı surətdə dəyişdi. BMT Təhlükəsizlik Şurasında, ATƏT-in
Budapeşt (1994) və Lissabon (1996) sammitlərində, İƏT-in üzv dövlət başçılarının zirvə toplantılarında
Ermənistanın işğalı pisləndi və Dağlıq Qarabağ probleminin beynəlxalq hüquq normaları, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü çərçivəsində həllinə dair sənədlər qəbul edildi.
Heydər Əliyevin tarixi nailiyyətlərindən biri də Azərbaycan dövləti və xalqı qarşısında duran strateji
vəzifəni - bir ictimai-iqtisadi sistemdən digərinə, yəni, iflasa uğramış sosializmdən bazar iqtisadiyyatı normalarına
və çoxmülkiyyətçiliyə əsaslanan sistemə keçidi təmin etməsidir. Xüsusi mülkiyyətə geniş meydan açılması,
sənaye və xidmət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi, aqrar islahatlar, torpağın əvəzsiz olaraq kəndlilərə verilməsi
və digər fundamental transformasiya proseslərini reallaşdırmaq kimi çətin vəzifələrin həlli Heydər Əliyevin adı
ilə bağlıdır.
Heydər Əliyevin yeritdiyi yeni neft strategiyası nəticəsində Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatlarının
dünyanın ən qabaqcıl neft şirkətləri ilə birlikdə hasil olunması və xarici bazarlara nəqli məqsədilə 1994-cü il
sentyabrın 20-də Bakıda Gülüstan sarayında Xəzərin Azərbaycan sektorundakı “Azəri”, “Çıraq” yataqlarının və
“Günəşli” yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənilməsi haqqında müqavilə imzalandı. “Əsrin
müqaviləsi” bağlandıqdan az sonra Xəzərin digər karbohidrogen yataqlarının işlənilməsi ilə əlaqədar 30-dan çox
saziş imzalandı ki, bu da Azərbaycana böyük həcmdə xarici sərmayənin qoyuluşuna imkan yaratdı. İlk beynəlxalq
neft müqaviləsi çərçivəsində Bakı-Novorossiysk boru kəməri əsaslı təmir və bərpa olundu, Bakı-Supsa boru
kəməri inşa edildi. Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin tikilməsi haqqında saziş imzalandı və onun
təməli qoyuldu.
Heydər Əliyevin fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan öz geosiyasi, geoiqtisadi və mənəvi-mədəni
potensialından səmərəli istifadə edərək Şərqlə Qərb arasında etibarlı körpü yaratmağa çalışır və bununla da
ölkənin gələcək dinamik inkişafı üçün əlverişli imkanlar açılırdı. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə tarixi Böyük İpək
Yolunun bərpasına yönəlmiş beynəlxalq proqramın həyata keçirilməsində Azərbaycan aparıcı rol oynamışdır.
1998-ci ilin sentyabrında 32 ölkənin və 14 beynəlxalq təşkilatın yüksək səviyyəli rəhbər şəxslərinin iştirakı ilə
Bakıda İpək Yolu konfransı keçirilmiş, layihənin icraçı katibliyinin Azərbaycanın paytaxtında yerləşməsi
haqqında qərar qəbul edilmişdir.
Heydər Əliyev demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət quruculuğu sahəsində ardıcıl siyasət yeridərək,
ölkədə insan hüquq və azadlıqlarının başlıca prinsiplərinin bərqərar olması üçün əsaslı zəmin yaratmışdır. 1995ci ilin noyabrında ümumxalq səsverməsi yolu ilə demokratik dəyərləri özündə əks etdirən Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının qəbul edilməsi, 1995-ci və 2000-ci illərdə çoxpartiyalılıq əsasında parlament
seçkilərinin keçirilməsi, Konstitusiya Məhkəməsinin təşkili, ölüm cəzasının ləğv olunması, mətbuatda senzuranın
aradan qaldırılması, yerli özünüidarəetmə orqanlarının-bələdiyyələrin yaradılması kimi köklü islahatlar məhz
Heydər Əliyevin siyasi iradəsi və məqsədyönlü fəaliyyəti sayəsində mümkün olmuşdur.
Heydər Əliyevin "İnsan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi haqqında" 1998-ci il 22 fevral tarixli
Fərmanı insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsini dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırmışdır. Azərbaycan
1996-cı ilin iyununda Avropa Şurasında "xüsusi qonaq" statusu almış, 2001-ci il yanvarın 25-də isə onun
tamhüquqlu üzvü olmuşdur.
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Heydər Əliyev dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində məskunlaşmış azərbaycanlıların birlik və həmrəyliyinin
yaradılmasına xüsusi əhəmiyyət verirdi. O, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi xarici dövlətlərə rəsmi
səfərləri zamanı orada yaşayan azərbaycanlıların nümayəndələri ilə görüşlər keçirir, Azərbaycan diasporunun
formalaşması və təşkilatlanması üçün ardıcıl və səmərəli tədbirlər görürdü. Heydər Əliyevin təşəbbüsü və
bilavasitə rəhbərliyi ilə 2001-ci il noyabrın 9–10-da Bakıda dünya azərbaycanlılarının ilk tarixi qurultayı keçirildi,
Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinin canlandırılması və gücləndirilməsi sahəsində çox mühüm qərarlar qəbul
edildi.
Heydər Əliyevin Azərbaycanda Latın əlifbasına keçilməsi, dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi,
Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi haqqında 2001-ci ildə imzaladığı fərmanlar, millimənəvi dəyərlərin qorunub saxlanması çağırışı ilə Azərbaycan xalqına müraciətləri və bir sıra digər sahələrdə
coşqun fəaliyyəti milli-mədəni inkişafda və mənəvi birliyin möhkəmlənməsində böyük rol oynamışdır.
Heydər Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin dərindən öyrənilməsi və fəaliyyətinin obyektiv
qiymətləndirilməsi məsələsinə xüsusi diqqət göstərirdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 və 85 illik
yubileyləri ölkədə geniş qeyd olundu, Bakı şəhərində Xalq Cümhuriyyətinə abidə ucaldılması haqqında qərar
qəbul edildi.
Heydər Əliyev siyasi fəaliyyətinin bütün mərhələlərində, fərqli ictimai-siyasi, iqtisadi, mədəni və ideoloji
şəraitdə xalqına və Azərbaycana sədaqətlə xidmət göstərmiş, istedadını, bilik və bacarığını milli dövlətçilik
ideyasının gerçəkləşdirilməsinə sərf etmişdir.
Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin xidmətlərini daim minnətdarlıqla xatırlayır. Unudulmaz liderimiz
Heydər Əliyevin miras qoyduğu zəngin irs, ölməz ideyalar bu gün də yaşayır və bizi inamla gələcəyə aparır. Ulu
Öndərin özünün də dediyi kimi, nə qədər ki Azərbaycan var, o da olacaqdır. Əminliklə demək olar ki, hazırda
Azərbaycanın taleyi etibarlı əllərdədir. Ölkəmiz Heydər Əliyev yolu ilə qətiyyətlə irəliləyir və Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə müasir inkişaf tariximizin yeni salnaməsi yaranır.
AZƏRTAC
Xalq qəzeti. - 2018.- 13 dekabr. - № 281. - S. 3.
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Müasir Azərbaycanın qurucusu və xilaskarı
Nizami Cəfərov,
Milli Məclisin deputatı, akademik
Azərbaycanın əmin-amanlığı və çiçəklənməsi üçün göstərdiyi səylərlə yanaşı, Heydər Əliyev bütün
Qafqaz bölgəsinin sülhün bərqərar olduğu bir məkana çevrilməsi istiqamətindəki fəaliyyəti ilə də daim
xatırlanacaqdır.
Əhməd Necdət SEZƏR
Türkiyə Respublikasının keçmiş Prezidenti
Bütün postsovet məkanında müasir siyasətçilərin bütöv bir nəslinin yetişdirilməsində Heydər Əlirza
oğlunun xidməti misilsizdir.
Kirsan İLYUMJİNOV
Kalmıkiya Respublikasının və FİDE-nin keçmiş prezidenti
Ümummilli lider Heydər Əliyevin bütün şüurlu həyatını, dərin zəkasını və böyük enerjisini canından
artıq sevdiyi xalqının tərəqqisi və xoşbəxtliyi yolunda şam kimi əridib əbədiyyətə qovuşmasından 15 il
keçir. Dərin hüzn və sonsuz ehtiramla yad etdiyimiz o tarixdən uzaqlaşdıqca xalqımızın unudulmaz
oğlunun nurlu amal və əməllərinin nəhəngliyi, əfsanəvi obrazının bənzərsizliyi gözlərimiz önündə daha
əzəmətlə canlanır. Dünya şöhrətli siyasətçi və dövlət xadimi Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında
misilsiz xidmətləri isə onun fiziki yoxluğundan sonrakı dövrdə daha dərindən və əhatəli dərk olunur.
İndiki nəsillər, haqlı olaraq, Heydər Əliyevi müasir Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu hesab
edirlər. Böyük öndərimiz azərbaycançılıq məfkurəsini milli dövlət ideologiyası səviyyəsinə qaldırmış lider kimi
Azərbaycan tarixində əbədiyaşarlıq qazanıb. Bu, çoxminilliik dövlətçilik tariximizdə xüsusi bir hadisədir. Heydər
Əliyev, həm də siyasi idarəetmədə öz üslubunu yaratmış yenilikçi rəhbər idi. Onun bu istedad və qabiliyyəti
Azərbaycana rəhbərliyinin hər iki dövründə, eləcə də nəhəng sovet dövlətinin ali rəhbərlərindən biri olduğu illərdə
həmişə özünü parlaq şəkildə göstərirdi.
Bütövlükdə isə Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətçiliyini inkişaf etdirən, müstəqilliyini möhkəmləndirən
ideya və əməlləri strateji və taktiki mükəmməlliyi, əhatəliyi və ardıcıllığı ilə seçilirdi. O, ictimai həyatın bütün
sahələrində genişmiqyaslı dəyişikliklər yaratmağı, kompleks islahatlar aparmağı bacaran nadir liderlərdən idi.
Heydər Əliyevin çoxillik fəaliyyəti, Azərbaycan dövlətçiliyi qarşısındakı xidmətləri o qədər zəngindir ki,
bu nəhəng ideya-siyasi irsi sonadək araşdırmaq bir nəslin görüb qurtaracağı iş deyil. Zaman keçdikcə hər nəsil bu
tükənməz xəzinəyə öz tələbatı və meyarları baxımından yanaşacaq, özünə gərəkli pay götürəcək. Doğrudan da,
illər keçdikcə biz ümummilli liderimizin tarixi fəaliyyətinin məntiqini, mahiyyətini, nəticələrini daha yaxşı dərk
etməyə başlayırıq.
Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə Heydər Əliyevin seçdiyi taktika belə bir məqsədə xidmət
edirdi: Azərbaycanın iqtisadiyyatını, sovet imperiyası daxilindəki mövqeyini gücləndirməklə onu elə səviyyəyə
qaldırmaq lazımdır ki, bu yüksəliş respublikanı dünyaya tanıdan, onun milli-etnik mövcudluğundan xəbər verən
təsirli amilə çevrilsin. Heydər Əliyev böyük dövlət xadimi olduğuna və milli maraqları müdafiə etməyin
texnologiyalarını yaxşı bildiyinə görə ötən əsrin 60-70-ci illərində respublika daxilində milli inkişaf meyillərinin
geniş miqyasda yayılmasına nail oldu. Ulu öndər Azərbaycanı sovetlər birliyində yaxşı tanınan bir respublikaya
çevirdi.
Öz xalqının maraqlarına dərindən bağlı olan Heydər Əliyev bütün gücünü toplayaraq dövlət
quruculuğundan daha çox xalq, millət quruculuğu işinə diqqət yetirirdi. O yaxşı bilirdi ki, milli varlığını qorumağı
bacaran, ictimai şüur baxımından mütəşəkkil olan bir millət gec-tez özünəməxsus dövlətini quracaq. Uzaqgörən
rəhbərin o zamankı milli yönlü siyasəti də daxildən gələn, xalqın mütəşəkkillik enerjisini özündə ifadə edən bir
fəaliyyət idi. Məhz buna görə 1980-ci illərin sonlarında ümumxalq hərəkatı baş qaldırarkən hamı bilirdi ki,
nümayiş etdirilən mütəşəkkillik Heydər Əliyevin sayəsində əldə edilib.
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Lakin 1990-cı illərin əvvəlində müəyyən qüvvələr Azərbaycan xalqının ümummilli lideri haqqında çirkin
təbliğat aparırdılar. Eyni zamanda, Heydər Əliyevin böyük şəxsiyyət olması reallığını da inkar edə bilmirdilər.
Hamı bilirdi ki, Heydər Əliyev Azərbaycan SSR-in rəhbəri kimi fəaliyyət göstərdiyi dövrlərdə geniş quruculuq
işləri ilə məşğul olub, milli maraqların keşiyində dayanıb.
Ulu öndər Heydər Əliyev isə bu ziddiyyətli münasibətə baxmayaraq, öz həqiqətinin ardınca gedirdi. O yaxşı
bilirdi ki, yeni tarix əvvəlki tarixin davamıdır. Sovet imperiyasının çöküşü və müstəqillik epoxasının başlanması
nə qədər yeni olsa da, aydın baxışlı siyasətçi olan Heydər Əliyev əvvəllər gördüyü işləri yeni tarixi şəraitdə davam
etdirdi. Onun əvvəllər gerçəkləşdirdiyi böyük işlər, planlar, proqramlar, tamamilə inkar olunardısa, istər-istəməz,
xalqı bir yerə toplamaq, yeni dövlət quruculuğu proqramını həyata keçirmək, iqtisadiyyatı dirçəltmək, cəmiyyəti,
onun milli-mənəvi gücünü toplamaq mümkün olmazdı. Ənənə davam etməli idi.
Bu ciddi varislik xətti ondan irəli gəlirdi ki, ulu öndər Heydər Əliyev heç bir işini yarımçıq qoymurdu. O
hansı işə başlayırdısa, onu, necə deyərlər, yüz ölçüb bir biçir, tələsmədən və gecikmədən həyata keçirirdi. Bu
liderlik dahisinin idarəetmə məharəti və siyasi peşəkarlığı ən müxtəlif sahələrə aid olan məsələlərdə özünü eyni
kəmiyyət və keyfiyyət parametrləri ilə göstərdi. Heç də təsadüfi deyil ki, Heydər Əliyev bu fəaliyyət tipologiyası
ilə dünyanın ən böyük dövlət xadimləri ilə müqayisə olunur. Məsələn, bəziləri Heydər Əliyevin fəaliyyətini
Atatürkün fəaliyyəti ilə müqayisə edirlər.
Ulu öndərin özü isə Atatürkün xidmətlərindən danışarkən demişdi ki, Türkiyə Cümhuriyyəti Atatürkün,
sadəcə, fəaliyyətinin deyil, həm də onun mübarizəsinin, cəsarətinin nəticəsi idi. Eynilə, müstəqil Azərbaycan
dövlətinin yaranması və möhkəmlənməsi, Heydər Əliyevin təkcə fəaliyyətinin yox, həm də böyük siyasi
iradəsinin məhsuludur. Bu həqiqətin sübutu olaraq ümummilli liderin müstəqil Azərbaycan dövlətinin xilas
edilməsinə və onun mövcudluğunun əbədiləşdirilməsinə həsr olunmuş son 10 ilinə nəzər salaq.
Bu baxımdan bütün ziddiyyətli prosesləri ilə 1993-cü il müstəqil dövlətçilik tariximizdə böyük dönüş ili
olaraq xatırlanır. O zaman çərçivəsində cərəyan edən hadisələr dövlətçiliyimizi və insanları ciddi sınaqlarla üzüzə qoymuşdu. Dövlət müstəqilliyinin ilk aylarından başlayıb şiddətlənən mürəkkəb hadisələr, idarəçilikdə yol
verilən nöqsanlar 1993-cü ilin ikinci yarısına doğru siyasi böhran həddinə gəlib çatmışdı.
Hərbi müxalifətin zərərsizləşdirilməsi üçün AXC-Müsavat hakimiyyətinin uğursuz hərbi əməliyyatı
nəticəsində Gəncədə qardaş qanı tökülmüş və cəmiyyət, demək olar ki, vətəndaş müharibəsinə sürüklənmişdi. O
vaxtkı iqtidarın səriştəsiz və məsuliyyətsiz siyasəti nəticəsində 4 iyundan başlayaraq ölkədə getdikcə geniş miqyas
alan anarxiyadan sui-istifadə edən təcavüzkar Ermənistanın silahlı birləşmələri isə cəbhə xəttində həmlələrini
gücləndirmişdi. Ötən iki ildə torpaqlarımızın etibarlı müdafiəsi təmin olunmamışdı. Orduda vahid komandanlıq
yox idi.
Belə bir taleyüklü məqamda növbəti yanlış və daha bir məsuliyyətsiz qərar dövlətçiliyimizin məhvi ilə
nəticələnə bilərdi. Soydaşlarımızın min-bir mərhumiyyətdən keçib gəlmiş azadlıq arzusu, müstəqillik amalı ilk
addımlarındaca puç ola bilərdi. Çeşidli daxili və xarici düşmən qüvvələrin dağıdıcı həmlələri Azərbaycanı ölüm
kürsüsünə doğru sıxışdırırdı. Xüsusən, kənar qüvvələr Cənubi Qafqaz regionundakı maraqlarını daha böyük
perspektivi olan Azərbaycanı parçalamaqla həyata keçirmək niyyətində idilər. Bunun üçün müəyyən ictimaisiyasi zəmin də hazırlanmışdı.
O zamankı hadisələr ölkədə hakimiyyətlə xalq arasında birliyin olmamasının, dövlət idarəçiliyində
boşluğun hökm sürməsinin acınacaqlı nəticəsi idi. Yuxarı rəhbərlik eşalonunda tez-tez dəyişən səriştəsiz kadrların
başı kürsü davasına qarışdığından dövlətin müdafiəsi və idarə olunması məsələsi tamamilə unudulmuş, bununla
da hakimiyyətin yerlərdə sosial-siyasi dayaqları sarsılmışdı. Orduda yaranmış başıpozuqluq, hər yerdə dövlət
əmlakının dağıdılmasından doğan hərc-mərclik milli birliyi pozmuş, düşmən qüvvələr qarşısında ölkəninin
müdafiə və müqavimət qabiliyyətini tamamilə zəiflətmişdi.
Belə bir faciəli durumda yaxınlaşan təhlükəni bütün dəhşətləri ilə duyan və anlayan xalq gerçək fəlakətdən
– müstəqilliyin itirilməsindən, ərazilərin parçalanmasından, sərvətlərin yağmalanmasından xilas olmağın yeganə
düzgün yolunu aydın görə bildi. Cəmiyyətin mütləq çoxluğu öz düşüncəsi, ağlı ilə xilasolma istiqamətini –
qarşıdurmadan milli birliyə, xaosdan sabitliyə, dağıntılardan quruculuğa aparan yolu seçdi. Xalq bu yola keçidin
yeganə bələdçisi və təminatçısının ümummilli lider Heydər Əliyev olduğuna birmənalı qərar verdi. Beləliklə,
Azərbaycana rəhbərliyi dövründə onu öz əlləri ilə qurub-yaratmış, iqtisadiyyatını və mədəniyyətini əsaslı surətdə
inkişaf etdirmiş qurucu lider, bununla yanaşı, sovet dövlətinin ali rəhbərliyindəki seçilən fəaliyyəti dünya şöhrətli
siyasətçi kimi tanınmış, xarizmatik şəxsiyyəti və misilsiz xidmətləri ilə dövlətçilik tariximizdə ilk dəfə ümummilli
lider məqamına yüksəlmiş Heydər Əliyev xilaskarlıq missiyası ilə yenidən respublikanın ali idarəçiliyi sükanı
arxasına qayıtdı.
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İdarəetmənin iflic vəziyyətə düşdüyü günlərdə xalqın istəyi və iradəsi dünya şöhrətli siyasət və dövlət
xadimi Heydər Əliyevi ikinci dəfə hakimiyyətə gətirdi. O günlərdə idarəçiliyin ağırlığı, təbii olaraq, parlamentin
üzərinə düşdüyündən Naxçvan Ali Məclisinin sədri kimi Azərbaycan Respublikası Ali Soveti sədrinin
müavinlərindən biri statusu daşıyan Heydər Əliyev iyunun 15-də ölkənin ali qanunvericiliyi orqanının məsul
yükünü öz üzərinə götürməli oldu.
Bu, zamanın diqtəsi, taleyin hökmü ilə mürəkkəb, təhlükəli proseslərdən ən optimal çıxış variantı,
alternativsiz seçim idi. Sonrakı hadisələr də göstərdi ki, xalqın bu seçimdə qətiyyəti, iradəsi, yenidən öz
unudulmaz rəhbərinə sədaqət nümayiş etdirməsi, onun müdrikliyinə inanması, ümumilikdə, Azərbaycan
dövlətçiliyinin xilası kimi həyati məna kəsb edən bir missiyanı obyektiv olaraq şərtləndirmişdir.
Tarixi 15 iyundan sonrakı mərhələdə Heydər Əliyev ilkin olaraq xalqı vətəndaş müharibəsi təhlükəsindən,
dövləti ağır siyasi, iqtisadi böhrandan qurtarmaqla böyük vətənpərvərlik, iradə və zəka nümayiş etdirdi. Çox
keçmədən xalqın mütləq əksəriyyətinin iradəsi ilə müstəqil Azərbaycanın həqiqi lideri etimadı qazanan Prezident
Heydər Əliyevin legitim rəhbərliyi, gərgin, çoxyönlü fəaliyyəti ilə respublikanın ictimai-siyasi həyatında sürətli
sabitləşmə, hərtərəfli dirçəliş, böyük quruculuğun əsaslarının müəyyənləşdirilməsi proseslərinə start verildi.
Məhz bu taleyüklü məsələlərin reallaşmasından sonra bütün diqqət cəbhə xəttində müdafiəyə və bununla
yanaşı, iflic olmuş iqtisadiyyatın sahmana salınmasına yönəldildi. Böyük qurtuluşdan dərhal sonra xalqın həqiqi
lideri olduğunu hər işdə sübuta yetirən Heydər Əliyev böyük quruculuğun, daxili vəziyyətin stabilləşməsinin
tədbirlərini gerçəkləşdirməyə başladı.
1994-cü ilin mayından cəbhə xəttində atəşkəs barədə razılığın əldə olunması ilə ölkə yeni bir mərhələyə
daxil oldu. Əslində, işğalçı Ermənistan cəbhədə daha irəliləyə bilmədiyini, itkilərinin artdığını görüb atəşi
dayandırmağa məcbur oldu. Müharibədən hər evə, ailəyə boylanan göz yaşı, qan-qada kəsildi. Vətəndaşların rahat
gün-güzəranına qənim kəsilmiş, yenicə təşəkkül tapan milli dövlətçiliyin möhkəmlənməsinə hər vəchlə mane
olmağa çalışan qanunsuz silahlı dəstələr zərərləşdirildi və ictimai asayiş bərpa olundu. Millət fasiləsiz hüznü
unudub gələcək haqqında, azadlıq və müstəqillik arzularının daha gerçək ifadəsi barədə düşünməyə macal tapdı.
Artıq xarici investisiyaların Azərbaycana təhlükəsiz axını üçün ümid körpüsü salındı.
Heydər Əliyevin ölkə rəhbərliyinə qayıdışı dünyanın diqqətini Azərbaycana cəlb edə bildi və bu mənada
qısa zamanda ölkəmiz beynəlxalq iqtisadi sistemə daxil oldu. Bu inteqrasiyanın 1994-cü ildə qərbin iri neft
şirkətləri ilə imzalanmış məşhur “Əsrin müqaviləsi” kimi böyük bir başlanğıcı var. Xəzər hövzəsinin Azərbaycan
sektorunda zəngin enerji ehtiyatlarının işlənilməsi ideyası dünyamiqyaslı kompleks iqtisadi layihələrin birbaşa
respublikamızla bağlanmasını real müstəviyə çıxardı. Belə bir siyasətin sayəsində iqtisadiyyatımızın daha yüksək
formada təkamülünü həyata keçirmək və yeni təşəbbüslərlə çıxış etmək Azərbaycanda sabitliyin, ictimai
təhlükəsizliyin dönməz xarakter almasına güclü təsir göstərdi.
Lakin bütün bu zəruri tədbirlərlə hesablaşmaq istəməyən, iddiası özündən böyük olan dağıdıcı qüvvələr iki
dəfə– 1994-cü ilin oktyabrında və 1995-ci ilin martında dövlət çevrilişinə cəhd etdilər. Lakin yenə də mahir
siyasətçi Heydər Əliyevin öz liderinə axıradək sadiq qalan xalqla birliyindən yaranan möhtəşəm siyasi iradə
hakimiyyəti qeyri-qanuni yolla ələ keçirməyə göstərilən cəhdlərə üstün gəldi. Bununla da cəmiyyətin həyatı
yenidən təbii axarına düşdü.
Dağılmış iqtisadiyyatı müasir dünyanın tələbləri səviyyəsində bərpa etmək, ordu qurculuğu prosesinə
keçmək mahiyyət etibarilə gələcək inkişaf üçün təməl addımlar idi və bütün bunların hamısı cəbhədə atəşkəsin
əldə olunmasından sonra həyata vəsiqə ala bildi. Azərbaycanın Avropa dəyərlərinə inteqrasiyası prosesinin ilk
təcrübələrinin görünməsinə və dünyanın qabaqcıl strukturları ilə əlaqələrin qurulmasına start verildi. Bütün bu
proseslər sonrakı illərdə davamlı surətdə bir-birini əvəzləyən uğurların təminatçısı və müjdəçisi oldu.
İctimai qayda-qanun mühitinin, qanunçuluğun aliliyinin bərpası ona imkan yaratdı ki, müstəqil dövləti
beynəlxalq aləmin hüquqi subyekti kimi tanıdan, ictimai quruluşu müəyyən edən əsas amil olan yeni Konstitusiya
qəbul edildi. Prezident Heydər Əliyevin bir epoxadan digərinə ahəngdar keçidi təmin edən çevik təfəkkürlü,
modern rəhbər obrazı xarici arenada cəmiyyətimizin həyatındakı həqiqi azadlıq arzusunun, dünyaya inteqrasiya
seçiminin görünməsinə, iqtisadi, elmi, mədəni, mənəvi potensialın açılmasına, hüquqi baxımdan köklü
dəyişikliklərin yalnız inkişaf səciyyəsi daşımasına böyük bir impuls verdi.
Cəmiyyətin və dövlətçiliyin vəziyyətinin ayrı-ayrı məqamlarına nəzər yetirərkən aydın şəkildə görünür ki,
quruculuq mərhələsində və sonrakı dövrdə Azərbaycanın nail olduğu ümumi irəliləyiş məhz ümummilli liderin
bəşəri ideyalarını gerçəkləşdirən effektiv xarici siyasət, müharibənin dayandırılması, sülhə nail olunması, dünya
ölkələri ilə bərabərhüquqlu əməkdaşlıq qurulması yönümündə davamlı siyasətin yürüdülməsi prosesi üzərində
qazanılmışdır.
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Ulu öndər Heydər Əliyev dövlətin və xalqın müasir vəziyyətinin mürəkkəbliyini vaxtında qiymətləndirərək
quruculuq, xilaskarlıq missiyasına belə bir məsuliyyət və milli təssübkeşlik hissi ilə başlamışdı: “Azərbaycan
Respublikasının dövlət müstəqilliyini qorumağı, möhkəmləndirməyi özüm üçün ən əsas vəzifələrdən biri hesab
edirəm. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi 1918-ci ildə yaradılmış ilk Azərbaycan Demokratik
Respublikasının ənənələri əsasında müasir tələblərlə, dünyada gedən proseslərlə bağlı olaraq təmin olunmalıdır.
Bu sahədə mən daim çalışacağam və heç kimin şübhəsi olmasın ki, ömrümün bundan sonrakı hissəsini harada
olursa-olsun, yalnız və yalnız Azərbaycan Respublikasının müstəqil dövlət kimi inkişaf etməsinə həsr edəcəyəm.
Bununla əlaqədar olaraq bildirmək istəyirəm ki, mənim fikrimcə, Azərbaycan Respublikası onun başına nə
gəlirsə-gəlsin, müstəqilliyini itirməyəcək, yenidən heç bir dövlətin əsarəti altına düşməyəcək”.
Göründüyü kimi, müstəqillik illərində ölkənin inkişafı, dünya birliyində özü barədə formalaşdırdığı
sülhsevər, demokratik imic, bir sözlə, bütün tarixi nailiyyətlərimiz öz mənbəyini Milli Qurtuluş Günü kimi tarixə
düşən Heydər Əliyevin ali hakimiyyətə qayıdışı hadisəsindən götürmüşdür. İndi xalqın taleyində şərəfli yer tutan
həmin tarixdən 25 illik müddət ötür. Azərbaycan qabaqcıl Avropa dövlətləri cərgəsində özünə layiqli mövqe
qazanmış, bərabərhüquqlu sıx əməkdaşlıq əlaqələri qurmuşdur. Müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər
Əliyev hakimiyyətin və xalqın həmrəyliyi kontekstində ölkəmizin inkişaf edən dünyanın harmoniyası ilə,
demokratik dəyərlərə uyğun olaraq yaşaması ideologiyasının möhkəm əsaslarını yaratmışdır.
İctimai-siyasi, iqtisadi, mədəni-mənəvi həyatda gedən reablitasiya işləri elə uğurla və sistematik şəkildə
aparılmışdır ki, xalq bütün istiqamətlərdə potensialını, bütövlükdə, ortaya qoymaq imkanı qazana bilmişdir. Eyni
zamanda, bu proseslərin yalnız normal axarda getməsi ilə yanaşı, ulu öndərin qurduğu milli dövlət kompleks
iqtisadi, hüquqi, aqrar islahatların həyata keçirilməsini də himayə etmişdir.
Azərbaycanda Heydər Əliyevin yaratdığı müasir dövlətçiliyin inkişafı və möhkəmlənməsi ideyalarının
özəyini təşkil edən demokratiya, ədalət və humanizm prinsipləri keçid dövründən normal, az itkilərlə ötüşməyi,
vətəndaş cəmiyyəti yaradılmasını ümumi quruculuğun tərkib hissəsinə çevirməyi təmin etmişdir. Böyük
öndərimiz insan hüquq və azadlıqlarının etibarlı qorunmasını Azərbaycanda demokratik, hüquqi dövlət
quruluşunun əsas strateji amillərindən biri hesab etmiş və bunun hüquqi aspektlərini müəyyənləşdirmişdir. Bu
amil isə dünyanın həlledici siyasi dairələrində ölkəmizin nüfuzunun möhkəmlənməsində, nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatlara, o cümlədən Avropa Şurasına qəbul olunmasında digər prinsiplərlə yanaşı, xüsusilə mühüm rol
oynamışdır.
Ümumilikdə, tarixi təcrübə və araşdırmalar da sübuta yetirdi ki, Heydər Əliyevin Azərbaycan iqtidarına
ikinci gəlişi təkcə xalqı və müstəqilliyi təhlükələrdən qurtarmaqla bitmədi, həm də ölkənin daimi etibarlı
müdafiəsini reallaşdırdı. Qurtuluş missiyası geniş anlamda, xarakterinə görə, bütövlükdə, xalqın varlığı, mənəvi,
ruhi, mədəni mövcudluğu, sabahı ilə bağlı problemləri özündə ehtiva edirdi.
Quruculuğun ilk günlərindən ümummilli lider Heydər Əliyevin milli ideologiyaya bağlı strateji əhəmiyyətli
müstəqil siyasi xətt götürməsi sonrakı mərhələdə nəticə etibarilə onun ideya və əməllərinin sadiq davamçısı
Prezident İlham Əliyevin liderliyi ilə Azərbaycanın suverenliyinə və inkişafına, eləcə də Türk dünyasının birliyi
çalışmalarına dönməz xarakter verdi. Məhz bu ideologiyaya əsaslanan mükəmməl siyasət yeni tipli dövlət xadimi
İlham Əliyevin dinamik fəaliyyəti ilə yeniləşmiş Azərbaycanı dövlətçilik ənənələri, milli xüsusiyyətləri və bütün
tarixi nailiyyətləri ilə birgə dünyada siyasəti, iqtisadiyyatı sərbəst olan ölkə kimi tanıtdı və nüfuzunu
möhkəmləndirdi.
Bu gün bizim ölkədə milliyətindən, dini və siyasi baxışlarından asılı olmayaraq, bütün vətəndaşlar Heydər
Əliyevin formalaşdırdığı, siyasəti də, iqtisadiyyatı da müstəqil və modern olan müasir Azərbaycan
Respublikasının əldə etdiyi demokratiyadan və uğurlardan kifayət qədər normal səviyyədə faydalana bilirlər. Ulu
öndər Heydər Əliyevin milli dövlət quruculuğu siyasətində yerli etnoqrafik mühitlərin qorunması və inkişaf
etdirilməsi həmişə əsas olub. Bu gün isə yeni tarixi imkanlar şəraitində bu siyasət daha yüksək texnologiyalar
səviyyəsində davam etdirilməkdədir. Bu gün Heydər Əliyev siyasətini Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
uğurla davam və inkişaf etdirir.
Müstəqil Azərbaycan dövləti, nə qədər gənc olsa da, Azərbaycan xalqının, ümumən insanlığın zəngin tarixi
birgəyaşayış təcrübəsinə əsaslanaraq, insanın və cəmiyyətin çoxspektrli mənəvi tələblərinin ödənilməsində ən
humanist amil kimi insanın vətəndaşlıq dünyagörüşünün mükəmməlləşməsini təmin edir.
Azərbaycan artıq yüksək səviyyədə inkişaf yoluna qədəm qoyub. Qazanılan uğurlar bütün sferalarda özünü
göstərir. Təbii ki, bütün bu uğurlar və bundan sonrakı dövrlərdə qazanacağımız uğurlar ulu öndər Heydər Əliyevin
qoymuş olduğu möhkəm bünövrəyə söykənir. Heydər Əliyevin parlaq ideyaları isə həmişə bu inkişaf və tərəqqinin
önündə gedəcək.
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Müasir milli ideologiyanın banisi
İlham Məmmədzadə,
AMEA Fəlsəfə İnstitutunun direktoru, professor
Müstəqilliyin əldə olunması nə qədər çətindirsə, onun saxlanılması, daimi, əbədi olması bundan da
çətindir.
Heydər Əliyev
Ümummilli lider
Heydər Əliyevin simasında Azərbaycan Respublikası uzun illər ərzində ölkənin bütün həyatına
dərindən nüfuz etmiş və Azərbaycanın tarixində əbədi yer tutmuş böyük dövlət xadimini itirmişdir. Onun adı
ölkənin müstəqilliyinin bərqərar olmasında qazandığı tarixi nailiyyətlərlə daim bağlı olacaqdır.
Gerhard ŞRÖDER
Almaniya Federativ Respublikasının keçmiş Federal kansleri
Bəşər cəmiyyətinin mövcudluq salnaməsi təsdiqləyir ki, yaranmış müəyyən bir əlverişli mərhələdə
meydana çıxan liderlər xalqının əsrlər boyu formalaşaraq ümumbəşəri dəyərlərlə çulğalaşan siyasi-ictimai
dünyagörüşü və mental dəyərləri əsasında özlərinin mükəmməl dövlətçilik konsepsiyasını yaradır, beləliklə,
pozitiv rakursda siyasi varislik ənənələrini formalaşdırırlar.
XX əsrin sonlarına yaxın dövlət müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycan xalqı da uzun illərdən bəri üzləşdiyi
problemləri məhz ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında aradan qaldırmış, milli varlıq və idrakının,
özünüdərkinin ali təzahür forması olan suveren, azad dövlət ideyasını uğurla gerçəkləşdirmişdir. Məhz ona görə
də bu böyük insan təkcə öz ömrünün, bir insan həyatının deyil, həm də bütöv bir xalqın tarixinin yüksək zirvəsində
özünə əbədi yer qazanmış dahi şəxsiyyətdir.
Ulu öndərin mənalı və şərəfli ömür yolunun hər bir parlaq səhifəsi xalqımızın yaxın tarixi keçmişi ilə
ayrılmaz vəhdət təşkil edir. Azərbaycanın son 50 illik tarixinin və 27 il suverenlik dövrü mərhələlərində bu
fenomenal şəxsiyyətin geniş fəaliyyətinin izləri qabarıq duyulur. Məhz bu baxımdan da ulu öndərin öz fikri ilə
dediklərimizi təsdiqləyək: “Həyatımın sonuna qədər xalqıma sədaqətlə xidmət edəcək və bütün fəaliyyətimi
Azərbaycan Respublikasının gələcək inkişafına sərf edəcəyəm”. Bu fikirlər akademik Ramiz Mehdiyevin “Əsl
vətəndaş, böyük şəxsiyyət və qüdrətli lider haqqında bəzi düşüncələr” əsərindən götürülmüşdür. Akademik bu
əsərində çox əhatəli bir təhlil aparır və yazır: “Azərbaycan xalqı məhz III minilliyə Heydər Əliyevin adı ilə qədəm
qoymuşdur. Azərbaycanın gələcək taleyi baxımından bu tarixi dövrün başlıca məzmunu isə milli dirçəliş
fəlsəfəsinin gerçək birləşdirilməsindən ibarətdir. Onun fəlsəfəsi sırf ehkamlaşdırılmış əsərlərdə təsvir edilən hər
hansı təlim olmaqdan və ya buna çevrilməkdən uzaqdır. Əslində, bu fəlsəfə bizim hamımızın gözləri qarşısında
yaradılmışdır və onun mahiyyəti Heydər Əliyevin əksər halda bədahətən söylədiyi bir çox nitq və çıxışlarında son
dərəcə aydın ifadə olunmuşdur… Heydər Əliyev taleyin xalqımıza bəxş etdiyi dahi tarixi şəxsiyyətdir”
(R.Mehdiyev. Yeni dünya düzəni və milli ideya. Bakı, 2017, s.78).
Həqiqətən də ulu öndər Heydər Əliyev reallığın özünün obyektiv qanunlarını ehtiva edən elmi
metodologiyaya uyğun olaraq, XX əsrin son qərinəsi və XXI əsrin ən yeni başlanğıc siyasi fəlsəfi və tarixi irsini
formalaşdırmışdır.
Prezident İlham Əliyevin 21 yanvar 2013-cü il tarixli “Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin 90 illik yubileyi haqqında” sərəncamında vurğulandığı kimi, “Dahi Heydər Əliyev şəxsiyyətinin
Azərbaycan dövlətçilik tarixində müstəsna yeri vardır. Azərbaycançılıq məfkurəsinin parlaq daşıyıcısı kimi
Heydər Əliyev öz müdrik siyasəti, dönməz əqidəsi və tarixi uzaqgörənliyi sayəsində milli dövlətçilik ideyasının
gerçəkləşdirilməsinə, müasir Azərbaycan dövlətinin qurulmasına və xalqımızın müstəqillik arzusuna çatmasına
nail olmuşdur. Məhz Heydər Əliyevin fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan özünün geostrateji, iqtisadi və mədəni
potensialından istifadə edərək Şərqlə Qərb arasında etibarlı körpü rolunu oynamağa başlamış və dünyanın ən
dinamik inkişaf edən ölkələrindən birinə çevrilmişdir”.
Ötən əsrin 90-cı illərində ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanda müstəqil dövlətin möhkəmləndirilməsi,
idarəetmə proseslərinin müasirləşdirilməsi, milli iqtisadiyyatda durğunluq prosesinin aradan qaldırılması
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məqsədini daşıyan sosial-siyasi və iqtisadi islahatları həyata keçirməyə başlamışdır. Bütün bunlar isə məhz
Azərbaycana öz maraqlarının toqquşması məkanı və müxtəlif qrupların eksperimentləri üçün sınaq meydanı kimi
yanaşanların siyasi romantizmdən və bəsirətsizlikdən irəli gələn bütün məkrli niyyətlərinin üstündən qələm
çəkmişdir.
Tarixdən məlumdur ki, istənilən milli ideyanın gerçəkləşdirilməsi üçün müstəqil dövlətin və xalqın güclü
idarəçilik səriştəsinə malik liderinin olması vacib şərtdir. Məhz belə xarizmatik liderlərin seçdiyi düzgün
strategiya milli hədəflərə doğru inamlı addımların atılmasına, qarşıya qoyulmuş məqsədlərin uğurla
reallaşdırılmasına imkan yaradır. Müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin əsaslarının formalaşması və inkişafının
nəzəri əsasları da Heydər Əliyev dühasının məhsuludur. F.Fukuyamanın baxışları ilə desək: “Əgər dövlət
quruculuğu haqqında elmi yaratmaq mümkün olsaydı, ona nə qədər böyük tələbatın olacağını təsəvvür etmək
mümkündür. Çünki bununla həm güclü dövlət qurmaq, həm də beynəlxalq sistemin əsasları olan, öz-özünü təmin
edən siyasi institutların fəaliyyətini təmin etmək olardı”.
XX əsrin sonlarına doğru dövlət müstəqilliyini bərpa etmək şansı qazanmış Azərbaycanın da ilk illərdəki
acınacaqlı ictimai-siyasi və iqtisadi durumu milli dövlətçilik institutunu formalaşdıracaq lider fenomeninin milli
inkişafdakı müstəsna rolunu bir daha təsdiqləyir. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, 1991-ci ilin oktyabr ayından
1993-cü ilin ortalarınadək cərəyan edən xaotik proseslər fonunda Azərbaycan dövlətinin mövcudluğunun
qorunub saxlanılması özü nəinki milli ideyaya çevrilmirdi, hətta ölkəyə ciddi təhididlər belə var idi. Bu mərhələdə
respublikada cərəyan edən mürəkkəb və ziddiyyətli proseslər, eyni zamanda, ölkənin müstəqilliyi üçün real
təhdidlərin baş qaldırması, vətəndaş qarşıdurması meyillərinin güclənməsi, hüquqi nihilizmin, xaos və anarxiya
mühitinin dərinləşməsi göstərdi ki, ölkəni yaranmış acınacaqlı vəziyyətdən yalnız Heydər Əliyev kimi müdrik və
uzaqgörən şəxsiyyət xilas edə bilər. Ulu öndər xalqın israrlı təkidi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə gəldiyi ilk gündən
Azərbaycanın milli dövlətçilik atributlarını formalaşdırmağa başlamış, müstəqilliyini şərti müstəqillik aktı və
bəyanatlar səviyyəsindən çıxarmışdır.
Ulu öndər böyük şəxsiyyət olaraq cəmiyyətin sivil inkişafını hər bir fərdin maraq və mənafelərinin etibarlı
təminatında görərək, bunun üçün bütün zəruri tədbirləri həyata keçirmişdir. Məhz ümummilli liderin gərgin səyi
nəticəsində hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu yolu ilə irəliləyən müstəqil respublikada vətəndaş
cəmiyyətinin formalaşması, insanların azad, sərbəst yaşaması, qanunun aliliyinin təmin edilməsi üçün ən yüksək
tələblərə cavab verən normativ-hüquqi baza yaradılmışdır. Hüquqa və ədalətə söykənən vətəndaş cəmiyyətinin
əsası qoyulmuş, onun təkmilləşdirilməsi prosesi uğurla davam etdirilmişdir. Məhz Hegel də hər bir insanın
dövlətçiliklə bağlılıq hissini belə təsvir edirdi: “Dövlət, onun qanunları, müəssisələri dövlətin ibarət olduğu
fərdlərin hüquqlarının mahiyyətidir. Onun təbiəti, torpağı, dağları, havası və suyu onların ölkələrinin
mahiyyətidir, onların vətəni onların xarici sərvətidir. Dövlətdə mövcud olan hər şey onların sərvətidir. Beləcə
onlar da ona aiddirlər, çünki o, onların substansiyası, onlar isə onun varlığıdır”.
Ümummilli lider Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlişinin ilk illərində liberal dəyərlərlə manipulyasiya edən
bəzi beynəlxalq siyasi dairələrin “daha çox demokratiya, daha az dövlət” çağırışlarına cavab olaraq, Azərbaycanın
yerləşdiyi coğrafi-siyasi regionda, həmçinin ictimai inkişafın ilkin pilləsində dövlətçilik prinsipinin dominantlığı
zərurətini əsaslandırmalı olmuşdur. Aydın məsələdir ki, dövlət olmadan müasir milli ideologiyanın əsas
hədəflərindən olan vətəndaşların demokratik hüquq və azadlıqlarını həyata keçirmək də mümkün deyildir. Lakin
digər tərəfdən, insanların hüquq və azadlıqlarını qoruya bilmədikləri dövlət son nəticədə cəmiyyətin inkişafı üçün
təkanverici rolunu yox, buxov və əngəl rolunu oynamağa məhkumdur. Ümummilli lider Heydər Əliyev bu iki
siyasi ideyanın hər ikisinin eyni dərəcədə düzgün olduğunu qəbul etdiyi üçün onlar arasında elə ritmik bir ahəng
yaratmışdı ki, nə dövlət vətəndaşların, nə də vətəndaşların hüquq və azadlıqları dövlətçilik təmayülünün labüd
inkişafına xələl gətirsin. Azərbaycan xalqı müstəqilliyinə qovuşduqdan sonrakı dövrdə liberal dəyərlərdən nəyi
qazanıbsa, məhz dövlətçilik prinsiplərinin aliliyinə əsaslanan ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyəti
dövründə əldə etmişdir.
Ulu öndər Heydər Əliyev bu mərhələdə respublikanın yeni dövrü üçün demokratik inkişaf modelini
müdrikliklə irəli sürmüş, eyni zamanda, mütərəqqi dəyişikliklərin ictimai şüurda tədricən qəbul olunması
zərurətini önə çəkmişdir. Böyük öndərin irəli sürdüyü milli ideya Azərbaycanın tarixi ənənələrini və müasir
Avropa dəyərlərini özündə birləşdirən yeni inkişaf strategiyasının təməli olmuşdur. İctimai-siyasi sabitlik faktoru
bu strategiyanın əsas dayaqlarından və istinad nöqtələrindən biri kimi çıxış etmişdir. Şübhəsiz, sabitliyə nail
olmadan yeni idarəetmə sisteminə keçid formulunu reallaşdırmaq, bazar iqtisadiyyatı və demokratiya, insan
hüquqları kimi fundamental prinsiplərin tətbiqinə nail olmaq mümkün deyildir. Məhz bu sabitliyin, iqtisadi
tərəqqinin nəticəsidir ki, hazırda demokratik normalar qanunların və milli dəyərlərin tənzimlədiyi sərhədlərdən
kənara çıxmır və dialektik inkişafa uyğun olaraq getdikcə ictimai şüur tərəfindən tam şəkildə mənimsənilir.
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Azərbaycan xalqının milli ideologiyasının vahid sistem halına gətirilməsi də məhz ulu öndər Heydər
Əliyevin müstəqil respublikamıza rəhbərliyi dövrünə təsadüf edir. Biz “Xalq” məfhumundan danışarkən
O.Spenqlerin qeyd etdiyi fikir yada düşür: “Xalq anlayışı çoxmənalı olub, keçmiş hadisələri təsvir etmək üçün
geniş istifadə edilir, keçmiş reallıqla çox az bağlılığı olan müasir anlamlar ötən hadisələrə şamil edilir”.
Bütün ruhu, qanı, canı ilə özünü azərbaycanlı sayan ümummilli lider də cəmiyyətin bütövləşməsi,
azərbaycançılıq ideologiyasının milli həmrəyliyin aparıcı amilinə çevrilməsi istiqamətində mühüm işlər görərək,
ümumxalq birliyinin dərin politoloji-nəzəri əsaslarını irəli sürmüşdü. Böyük strateq azərbaycançılığın tarixən
formalaşmış ayrı-ayrı komponentlərini vahid konsepsiyada birləşdirərək onu dövlət idarəçiliyinin elmi-nəzəri
bazasına çevirmiş və praktikada uğurla tətbiq etmişdir. Qeyd edək ki, tanınmış alim E.Deminqin yazdığı kimi:
“Dövlətdə həmin sahələrin kökündən yeniləşməsi yalnız müvafiq məqsədlərin milli ideyaya və ideologiyaya
çevrilməsindən sonra mümkündür”.
Azərbaycançılıq ideologiyası real müstəqilliyə nail olmaq, vahid, bölünməz Azərbaycanı qoruyub
saxlamaq və möhkəmləndirmək üçün vasitədir; o həmçinin, milli mənsubiyyəti, milli-mənəvi dəyərləri qoruyub
saxlamaq, eyni zamanda, onların ümumbəşəri dəyərlərlə sintezindən, inteqrasiyasından bəhrələnmək deməkdir.
Xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərini həm müdafiə etməyi, həm də qoruyub saxlamağı bacaran, dövlətlə
vətəndaşların mənafeyini üzvi şəkildə birləşdirən azərbaycançılıq ideologiyası ölkədə vətəndaş birliyi və vahid
sosium üçün uğurlu təməl rolunu oynayır.
Bu gün monoetnik və işğalçı Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan multikultural xətti seçən dövlət kimi
ərazisində yaşayan bütün xalqların Vətənidir. Bu mənada, ölkədə reallaşdırılmasına səy göstərilən istənilən ideya
da təkcə azərbaycanlıların deyil, digər milli azlıqların maraqlarını özündə ehtiva edir. Yəni dövlətin hədəflədiyi
hər hansı ideya və proqramlar etnik mənsubiyyətindən, dinindən asılı olmayaraq, ölkənin bütün əhalisinin
maraqlarını ön plana çəkir. Dünyəvi və demokratik dövlət modelini qəbul etməsinə rəğmən, respublikada
insanların dini inancları, habelə vicdan azadlığı yüksək səviyyədə təmin olunur. Akademik Ramiz Mehdiyevin
yazdığı kimi: “Azərbaycançılıq çərçivəsində qərarlaşan ideyalar kompleksi sosial-psixoloji məqsədlər və mədəni
oriyentasiyalar milli problemlərə baxışların hamılıqla qəbul edilmiş sisteminin formalaşması işində faydalı ola
bilər”.
Ümummilli lider Heydər Əliyev ölkədə mütərəqqi İslam dəyərlərinin inkişafına xüsusi diqqət yetirməklə
yanaşı, başqa dinlərin inkişafına da dözümlü mühitin yaradılmasını təmin etmiş, dini konfessiyalar arasında
qarşılıqlı hörmətə söykənən münasibətlərin formalaşmasına çalışmışdır. Milli-dini mənsubiyyətindən asılı
olmayaraq, hər bir vətəndaşın bu torpaq üçün milli yiyəlik hissini yaşaması da tolerantlığın bariz təzahürüdür. Ulu
öndərin irəli sürdüyü azərbaycançılıq ideologiyası dini tolerantlığın başlıca təminatçısı kimi çıxış edir.
Azərbaycanda tolerantlığın səviyyəsi tarixən formalaşmışdır və onun əlavə heç bir stimula ehtiyacı, zərurəti
yoxdur. İdentikliklərin və mədəniyyətlərin inteqrasiyası baxımından multikulturalizm Azərbaycan kimi Şərqin və
Qərbin qovşağında yerləşən ölkələrin çoxəsrlik təcrübəsindən də bəhrələnə bilər.
Müasirləşən Azər-baycanda öz yolumuzu müəyyənləşdirərkən Heydər Əliyev ideyalarına söykənirik. Bu
mənada B.Rasselin yazdığı kimi: “Dövrü və ya milləti anlamaq üçün biz onun fəlsəfəsini anlamalıyıq, onun
fəlsəfəsini anlamaq üçün isə biz özümüz müəyyən qədər filosof olmalıyıq. Burada qarşılıqlı asılılıq özünü aydın
göstərir: insanların həyat şəraiti xeyli dərəcədə onların fəlsəfəsini müəyyən edir, lakin həm də əksinə, onların
fəlsəfəsi xeyli dərəcədə həmin şəraiti müəyyənləşdirir” (Bertran Rassel, İstoriə zapadnoy filosofii. Novosibirsk,
2001, str.20).
Məhz keçmiş sovet sistemindən ayrılan Azərbaycanın da demokratik dəyərlərə söykənən yolunu seçən ulu
öndər Heydər Əliyev məntiqi, milli düşüncə fəlsəfəsi sabit və inkişafa istiqamətlənən, ənənəvi institutsional
normaları qoruyan, müasirliyi adaptasiya edən Milli İnkişaf Strategiyasıdır. ABŞ-ın keçmiş dövlət katibi
Q.Kissincer bu haqda yerində deyir: “Postsovet ölkələrində gedən demokratikləşmə proseslərinə kifayət qədər
real baxmaq lazımdır. İstənilən ölkədə baş verən təkamül prosesi haqqında düşünmək lazımdır və o tamamilə
müsbət fikirdir” (Bax: “İzvestiya” qəzeti 07.06.2006). Akademik Ramiz Mehdiyevin yazdığı kimi: “Məhz
Azərbaycanda milli tarixin xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla, müasir cəmiyyətin universal dəyərlərinə əsaslanan
demokratik inkişafı təkamül yolunu seçmişdir” (R.Mehdiyev. Demokratiya yolunda: irs haqqında düşünərkən.
s.693).
Milli ideya sabit və statik xarakterli olmayıb zamanla inkişaf edir, yeniləşir, fərqli hədəf və məqsədləri
özündə birləşdirir. Hələ XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində ulu öndər Heydər Əliyev obyektiv ictimai-siyasi
proseslərlə əlaqədar Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanılması və möhkəmləndirilməsini, habelə
yeni ictimai-iqtisadi formasiya üçün zəruri iqtisadi islahatların həyata keçirilməsini milli ideya səviyyəsinə
yüksəltmişdir. Lakin son illərdə Azərbaycanın ciddi makroiqtisadi nailiyyətlər əldə edərək bütün sahələrdə sürətlə
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modernləşməsi, milli maraq və mənafeyini qətiyyətlə müdafiə etməsi fonunda perspektiv üçün qarşıya qoyulan
milli ideya da mahiyyətcə yeniliyi qəbul etmişdir.
Yeni üçüncü minilliyin başlanğıcında formalaşan mürəkkəb və ziddiyyətli dünya nizamı böyük siyasət
ustadının məharətlə əsaslandırdığı inkişaf modelinin respublikamız üçün müstəsna əhəmiyyətini tam sübuta
yetirir. Respublikamızın son illərdə iqtisadi və demokratik inkişaf, hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti
quruculuğu istiqamətində qazandığı böyük nailiyyətlər də məhz ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən
formalaşdırılmış möhkəm təmələ əsaslanır.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin 27 il ərzində keçdiyi yol sübut edir ki, əldə edilən tarixi uğurların əsasında
ulu öndər Heydər Əliyevin uzaqgörən, düşünülmüş, əsrlərin perspektivlərinə hesablanmış milli dövlətçilik
siyasətinin reallaşdırılması və nailiyyətlərə söykənən, qabiliyyətli davamı dayanmışdır. Fenomen şəxsiyyət olan
Heydər Əliyev siyasi irsinin öyrənilməsi, təbliğ edilməsi və tətbiqi günümüzün strateji istiqamətləridir. Bu yolda
Prezident İlham Əliyevin də uğurlu fəaliyyəti “Azərbaycan 2020: gələcəyin inkişaf perspektivləri”ni
aydınlaşdıran, milli düşüncə fəlsəfəsinin meyarlarıdır. Zaman və məkan ölçüsündə dahi Heydər Əliyev milli
ideyaları Azərbaycan dövlətçiliyinin, milli birliyinin və milli dəyərlərinin həm siyasi-ictimai, həm də mədənimənəvi təməli kimi daim yolumuzu müəyyənləşdirəcəkdir.
Xalq qəzeti. - 2018.- 12 dekabr. - № 280. - S. 8.
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Dünyanın görkəmli dövlət və siyasi xadimləri ümummilli lider Heydər Əliyev haqqında
Postsovet məkanındakı heç də bütün dövlətlərdə Azərbaycan Prezidenti kimi belə müdrik, təcrübəli
adamlar dərhal rəhbərliyə gəlməmişlər. Mənə elə gəlir ki, bu, təsadüfi deyildir. Ona görə təsadüfi deyil ki,
bütövlükdə, postsovet məkanında baş verən proseslər nə qədər mürəkkəb olsa da, dövlətlərimizin xalqlarının
tələbləri bu münasibətlərdə müsbət nəticə əldə olunmasına yönəldilmişdir. Təbii ki, onlar bu problemləri həll
etməyə qadir insanları irəli çəkirlər.
...Rusiya ilə Azərbaycan arasında ənənəvi münasibətlər var, biz bu barədə çox danışmışıq və yerli
rəhbərliyin, Prezident Heydər Əliyevin xidmətlərini lazımınca qiymətləndirmək gərəkdir.
...Heydər Əliyevi onu yanında tərifləmək mənim üçün münasib deyil. Lakin onun dövlət müdrikliyini, –
daha münasib söz tapmaq çətindir, – qeyd etməyə bilmərəm. Bu da ondan ibarətdir ki, Sovet İttifaqının
dağılmasından sonra gedən çox mürəkkəb proseslərə baxmayaraq, – bu barədə heç vaxt açıq danışmasaq da, – nə
gizlədim, Azərbaycanla Rusiya arasında münasibətlərdə hər halda müəyyən gərginlik olmuşdur. Azərbaycanda
rus mədəniyyətinə və rus dilinə münasibət faktı, – bu isə məhz Azərbaycan Prezidentinin son illərdə apardığı
həmin siyasətdir, – təkcə dövlətlərarası münasibətlərin əvvəlki səviyyədə bərpası üçün deyil, həm də bu
münasibətlərin ölkələrimizin xalqlarının mənafeyi naminə inkişafı üçün qapıları açıq qoymuşlar.
Vladimir Putin,
Rusiya Federasiyasının Prezidenti
Azərbaycanda nə varsa, hamısı Heydər Əliyevin keçmiş zamanda xidmət göstərdiyi vaxt yaradılmışdır.
İndi yenidən canlanma gedir. Amma hörmətli Heydər Əliyevin Azərbaycana gətirdiyi ən önəmli məsələ
sabitlikdir.
Hörmətli Heydər Əliyev böyük tarixi şəxsiyyətdir. Bunu onunla yaxın olduğuma görə söyləmirəm.
Azərbaycana olan sevgimdən, məhəbbətimdən söyləyirəm. Azərbaycan xalqının rifahı və səadəti baxımından
söyləyirəm.
Hörmətli Heydər Əliyev dünyada tanınan adamdır. Hansı qapını döysə, o qapı açılır. İstədiyi zaman Şirakla,
istədiyi zaman Buşla, istədiyi zaman istənilən insanla danışır. Azərbaycan dövlətini dünyada etibarlı şəkildə təmsil
etməkdədir.
Süleyman Dəmirəl,
Türkiyə Prezidenti (1993–2000-ci illərdə)
Azərbaycanın Avropa ölkələri ailəsində özünəlayiq yer tutmasını böyük təcrübəyə malik, şöhrətli dövlət
xadimi Heydər Əliyevin uzaqgörən, müdrik siyasətinin gözəl bəhrəsi kimi dəyərləndirirəm. Azərbaycanın Avropa
Şurasına qəbul edilməsi, bu ölkədə insan haqlarının qorunması, demokratiyanın möhkəmlənməsi,daim inkişafda
olması məhz Heydər Əliyevin siyasətinin nəticəsidir.
...Azərbaycanın bəxti onda gətirib ki, bu ölkəyə Heydər Əliyev kimi böyük siyasi iradəyə, zəngin
dövlətçilik təcrübəsinə malik, müdrik, uzaqgörən və nüfuzlu dövlət xadimi rəhbərlik edir.
...Prezident Heydər Əliyevi Parisdə qəbul etmək mənim üçün böyük sevincdir. Çoxdandır ki, bizim
aramızda qarşılıqlı dostluq münasibətlərindən də artıq əlaqələr yaranmışdır. Mən Prezident Heydər Əliyevə dərin
hörmət bəsləyirəm.
Jak Şirak,
Fransa Prezidenti (1995–2007-ci illərdə)
Azərbaycan Prezidentinin Qafqazda atdığı addımları Birləşmiş Ştatlarda diqqətlə izləyirlər. Azərbaycan
çox mürəkkəb coğrafi-siyasi məkanda yerləşən dövlətdir. ABŞ və Qərb ölkələri ilə əlaqələri inkişaf etdirməyi,
bazar iqtisadiyyatının və demokratiyanın bərqərar olması üçün əzmlə çalışmağı qarşısına məqsəd qoyan Prezident
Heydər Əliyevin fəaliyyəti təqdirəlayiqdir. Heydər Əliyev müstəqilliyi qoruyub saxlamaq uğrunda əzmlə,
qətiyyətlə mübarizə aparır.
Henri Kissİncer,
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ABŞ-ın sabiq dövlət katibi,
görkəmli ictimai-siyasi xadim
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin simasında özümə yaxın dost və sirdaş
tapmağımdan məmnunam. Mən Heydər Əliyevə böyük hörmət və ehtiram bəsləyirəm, onun siyasi fəaliyyətini,
uzaqgörənliyini yüksək qiymətləndirirəm.
Butros Qali,
BMT-nin Baş katibi
(1992–1996-cı illərdə)
Azərbaycan çox mühüm ölkədir, Siz çox görkəmli lidersiniz. Amerikada bunu getdikcə dərindən başa
düşürlər. Elə buna görə də Azərbaycan – Amerika münasibətlərinin yalnız ikitərəfli deyil, həm də böyük regional,
strateji əhəmiyyəti var. Sizinlə söhbətlərimdən çox bəhrələnmişəm. Çünki ABŞ üçün mühüm olan ölkələr
haqqında Sizin geniş məlumatınız var.
Zbiqnev Bjezinski,
ABŞ Prezidentinin sabiq müşaviri,
məşhur politoloq və siyasi xadim
Polşada Sizi görkəmli dövlət xadimi və dost dövlətin lideri kimi, bir neçə il əvvəl Mərkəzi və Şərqi
Avropada baş vermiş böyük dəyişikliyin arxitektorlarından biri kimi tanıyır və qiymətləndirirlər. Biz Xəzər dənizi
hövzəsinin strateji cəhətdən çox mühüm regionunda vəziyyətin normallaşdırılması üçün Sizin göstərdiyiniz
diplomatik fəallığı xüsusi diqqətlə izləyirik.
Aleksandr Kvasnevski
Polşa Prezidenti (1995–2005-ci illərdə)
Hörmətli Heydər Əliyevlə ünsiyyət məni həm də bir çox cəhətdən zənginləşdirir. Çünki onun həyat yolu,
olduqca böyük siyasi və dövlət fəaliyyəti təcrübəsi mənə də çox şey verir. Bəzən bu və digər problemi, necə
deyərlər, sıyrılmış qılıncla həll etmək istəyirsən, müdrik bir insan olan Heydər Əliyev isə tələsməməyi məsləhət
görür. Hərçənd dəqiq, sərt mövqe ona həmişə xas olan xüsusiyyətdir.
... Heydər Əliyev məhz bu mürəkkəb keçid dövrü ərzində bütün məsələlərdə ardıcıllıq nümayiş etdirmiş bir
insandır. Buna görə də ona MDB liderləri hörmət bəsləyir, ondan nümunə götürürlər.
Ona heç də təkcə MDB liderləri hörmət etmirlər, Heydər Əliyev bütün dünyada məşhurdur.
...Heydər Əliyevin tarixdə rolunu və yerini birinci yerə çıxarmaq istəyirəm.
Leonid Kuçma,
Ukrayna Prezidenti (1994–2005-ci illərdə)
Mən Sizin Azərbaycanı müasir və firavan dövlətə çevirmək yolunda üzləşdiyiniz çətinliklərin öhdəsindən
gəlmək səylərinizi yüksək qiymətləndirirəm. Xahiş edirəm əmin olasınız ki, mənim administrasiyam 907-ci
düzəlişin konqresdə ləğvinə nail olmaq üçün çalışmaqda davam edəcək ki, bu, bizə Azərbaycanda demokratiya
və bazar iqtisadiyyatı yaradılması səylərində maksimum səylərinizi göstərməyə imkan versin. Bu mənada, Qafqaz
regionunda iqtisadi əlaqələrin yenidən qurulması və Azərbaycanda demokratik institutların və təcrübələrin
möhkəmləndirilməsi üçün biz Sizinlə işləmək marağında qalırıq.
Bill Klinton,
ABŞ Prezidenti (1993–2001-ci illərdə)
Heydər Əliyev dünya qarşısında xidmətlərinə görə, beynəlxalq aləmdə tanınmış siyasətçi və dövlət xadimi
kimi, Gürcüstanın və gürcü xalqının dostu kimi bizə əziz və doğmadır. Qəzetlərimizin “polad iradəli Əliyev”
yazdığı kimi, o, həqiqətən də polad iradəyə malik nadir şəxsiyyətdir. Məhz onun cəsarəti sayəsində Azərbaycan
güclü, müstəqil, firavan bir ölkəyə çevrilməkdədir. Heydər Əliyev siyasət meydanına Azərbaycanın ağır,
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mürəkkəb vaxtında yenidən gəlmişdir, bir çox çətinliklərə sinə gərərək, Azərbaycanı böhranlı vəziyyətdən xilas
etmişdir.
...Bizim dostumuz, qardaşımız Azərbaycan
Prezidentinin qarşısında etiraf etmək istəyirəm ki, burada yaşayan azərbaycanlılara qarşı bir neçə il bundan
əvvəl ədalətsiz hərəkətlərə yol verilmişdir. Mən Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin yanında kişi kimi söz
verirəm ki, o qara günlər Gürcüstanda bir daha təkrar olmayacaq.
Eduard Şevardnadze Gürcüstan Prezidenti (1995–2003-cü illərdə)
Heydər Əliyev, mən Sizə həmişə böyük hörmətlə yanaşmışam və yanaşacağam. Çünki bir şəxsiyyət kimi,
dövlət xadimi kimi bütün keçmiş Sovet İttifaqı üçün, Azərbaycan xalqı üçün, Yer üzündəki bütün türk xalqları
üçün qədir-qiymətinizi bilirəm.
...Çox vacibdir ki, müstəqilliyin təşəkkül tapdığı məhz bu çətin dövrdə xalqlara Sizin kimi yüksək dərəcəli
peşəkarlar, bərkdən-boşdan çıxmış insanlar rəhbərlik etsinlər. Çünki belə imkan xalqlara min ildə bəlkə də bir
dəfə verilir və onu əldən buraxmaq olmaz. Ondan elə istifadə etmək lazımdır ki, xalq bu dövrdən möhkəmlənmiş
halda çıxsın və onun sonrakı nəsilləri irsən müstəqil, sözün əsl mənasında, azad və məşhur insanlar olsunlar.
Heydər Əliyev, Sizin kimi rəhbərlərin xidməti məhz bundan ibarətdir.
Oljas Süleymenov,
Qazaxıstan yazıçısı, səfir
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Ulu öndər Heydər Əliyev qüdrətli siyasətçi kimi güclü və inkişaf edən Azərbaycan
dövlətinin əsasını qoymuşdur
Kəssə hər kim tökülən qan izini,
Qurtaran dahi odur yer üzünü
Hüseyn Cavid
Hacıbala Abutalıbov
Baş nazirin müavini, Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə Heyətinin üzvü,
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor
Qərinələr, əsrlər və minilliklər boyu davam edən bəşər salnaməsi, sivilizasiyaların, lokal və qlobal
mədəniyyətlərin təkamülü və transformasiyası, eləcə də mövcud kəmiyyət dəyişikliklərinin yeni keyfiyyət
dəyişikliyinə çevrilməsi nəticəsində Yer üzünün əşrəfi sayılan insan övladı və onun yaşadığı cəmiyyət adilikdən
adilliyə, varislikdən müasirliyə doğru irəliləyərək müxtəlif dövrləri əhatə edən zaman və məkan müstəvisində
misilsiz xidmətlər göstərmiş, tarixin yaddaşından silinməyən şəxsiyyətlər yetişdirmişdir.
Bu mənada ictimai şüurda milli və qlobal təfəkkürdə, həmçinin əxlaq fəlsəfəsində ən ali keyfiyyətləri
özündə təcəssüm etdirən, eyni zamanda, real gerçəklikdən və sosial zərurətdən doğan tarixi şəxsiyyətlərin,
görkəmli dövlət başçılarının, siyasi liderlərin siyasi arenaya çıxması təbii hal və məntiqi hadisə kimi
qiymətləndirilməlidir.
Yəqin, yanılmarıq, desək ki, Şərq və Qərb sivilizasiyalarının qovşağında yerləşən, milli və ümumbəşəri
dəyərlərin daşıyıcısı sayılan, qədim, eləcə də daima yeniləşən müstəqil Azərbaycan təkcə ecazkar təbiəti, zəngin
yeraltı və yerüstü sərvətləri, unikal mədəniyyəti, nəcib, xeyirxah insanları ilə deyil, bu insanları, bədii təxəyyülün
dili ilə söyləsək, vücuda gətirərək, xalq, millət halında birləşdirən tarixi şəxsiyyətləri, dövlət və mədəniyyət
xadimləri ilə də seçilir. Bəli, bu gün Azərbaycanımızda olan ən böyük sərvət onun bu məmləkətdə yaşayan
insanlarıdır. Və bu insanlar arasından çıxmış tarixi şəxsiyyətlər öz əməlləri ilə doğma diyarımızı gülüstana
çevirərək cahana tanıtmış, əvəzsiz xidmətləri ilə əbədiyaşarlıq haqqı qazanmışlar.
Heç şübhəsiz ki, belə tarixi şəxsiyyətlər sırasında Öz əzəməti və qüdrəti ilə ən uca zirvələri fəth edən, zəfər
salnaməmizin parlaq səhifələrini qızıl hərflərlə tarixə yazan müasir Azərbaycan dövlətinin banisi, məhz Böyük
Xilaskar Heydər Əliyevimiz olmuşdur.
Başqa sözlə, bəşəriyyətə, həmçinin dünya mədəniyyətinə əvəzsiz töhfələr, dühalar və dahilər bəxş etmiş
qədim və müasir Azərbaycanın parlaq tarixi şəxsiyyətləri sırasında dövlət müstəqilliyimizin qarantı Heydər
Əliyevimiz şər qüvvələrin təklədiyi ölkəmizi, obrazlı dildə desək, sanki düşdüyü cəhənnəm burulğanları əzabında
çapalayan sahibsizlik girdabından, bir xalq və bir dövlət olaraq tamamilə məhv olmaq təhlükəsindən xilas edərək,
onu qısa zaman kəsiyində məşəqqətli, zülmətli gecələrdən işıqlı, nurlu, ilhamlı gələcəyə doğru inamla aparan,
daha sonra cahanşümul məmləkətə çevirən ilk fövqəltəbiətli tarixi şəxsiyyət olmuşdur.
Vaxtı ilə yaxın və uzaq keçmişin mürəkkəb və ziddiyyətli anlarında görkəmli şəxsiyyətlərin, dövlət
başçılarının cəmiyyət həyatında oynadığı rolu düzgün dəyərləndirən klassik alman filosofu Hegelin “siyasi
tənəzzülə doğru sürətlə yaxınlaşmaqda olan xalqın müqəddəratını yalnız dahilər xilas edə bilər”, eləcə də Türkiyə
Cümhuriyyətinin yaradıcısı və qurucusu Mustafa Kamal Atatürkün “ən böyük şəxslər özündən çox mənsub
olduğu cəmiyyəti düşünən, onun varlığının və xoşbəxtliyinin qorunması yolunda həyatlarını qurban verən
insanlardır” fikirləri sanki Böyük Xilaskar Heydər Əliyevimizin siyasət fəlsəfəsinə müasirlərimiz tərəfindən
verilən bugünkü qiymətlə həmahəng səslənir.
Bildiyimiz kimi, Heydər Əliyevimizin ali siyasət fəlsəfəsində azərbaycançılıq ideologiyası, bütövlükdə
Azərbaycan mövzusu bütün mövzuların şahı, əzəl mübtədası, başlanğıcı və sonu olmuşdur. O, qüdrətli bir
siyasətçi kimi bütün şüurlu həyatı boyu Azərbaycanı düşünmüş, onun müstəqilliyini hər şeydən və hər kəsdən uca
tutmuş, nura qərq olmuş mənalı ömrünün ilk çağlarından son günlərinədək güclü Azərbaycan dövlətinin əsasını
qoymaq eşqi ilə yaşayıb-yaratmışdır. Bu mənada Ulu öndərimiz azərbaycançılıq məfkurəsini və ideyasını, Vətənə,
millətə olan sevgisini ən müqəddəs amal hesab edir, bütün maddi və mənəvi dəyərlərin üzərində Azərbaycan
dövlətinin və millətinin maraqlarının durduğunu əməli fəaliyyəti ilə də sübut edirdi. Beləliklə, Heydər Əliyevimiz
əsrlər boyu düşünən aydınların, filosof və mütəfəkkirlərin arzuladığı, lakin gerçəkləşdirə bilmədiyi “ideal
cəmiyyət” ideyasını günümüzün reallıqları səviyyəsinə çatdırmış, milli dövlət quruculuğu istiqamətində
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məmləkətimizi zəiflik mənbəyindən güc, əzəmət mənbəyinə çevirərək heç nədən böyük məmləkətimizi yaratmış,
əldə etdiyi uğurlar nəticəsində Azərbaycanı dünyaya, dünyanı da Azərbaycana tanıtmışdır.
Siyasi fəaliyyətində azərbaycançılıq ideologiyasını daima rəhbər tutan Heydər Əliyevimiz Azərbaycan
xalqının və onun hər bir vətəndaşının milli-dini kimliyindən, mənsubiyyətindən, siyasi əqidəsindən və
baxışlarından asılı olmayaraq, millətin azadlıq carçısı və müstəqillik simvolu, insanların yeganə ümidgahı və
pənah yeri idi. O, sanki Ulu Tanrı tərəfindən göndərilmiş milli taleyin səmavi elçisi və xilaskarı, daxili və xarici
çəkişmələrdən, siyasi təlatümlərdən büdrəyən insanların azadlığı qarşısında hörülən tikanlı sədləri, maneələri dəf
edərək, xalqı təbiətin gözəllik və əzəmət rəmzi sayılan uca çinartək bugünkü və gələcək Azərbaycanın inkişafı
naminə iri addımlarla irəliyə doğru aparan bayraqdarı olmuşdur. Görünür, məhz bu səbəbdən də biz hər dəfə
Heydər Əliyevimiz deyəndə Azərbaycan, Azərbaycan deyəndə Heydər Əliyevimiz başa düşürük. Həqiqətə
söykənən bu deyilən sözlərin bir növ tam təsdiqi olaraq gözlərimiz önünə və poetik yaddaşa əbədi həkk olunmuş
görkəmli Azərbaycan şairi Nəbi Xəzrinin sözlərinə dünya şöhrətli müğənni Müslüm Maqomayev tərəfindən
bəstələnmiş Azərbaycan mahnısı yada düşür. Respublika sarayında (əvvəllər belə adlandırılırdı) Ulu öndər Heydər
Əliyevimizin prezident seçkiləri ilə bağlı andiçmə mərasimindən sonra keçirilən bədii hissədə Müslüm
Maqomayev ilk dəfə olaraq etiraf etmişdi ki, onun dillər əzbəri olan Azərbaycan mahnısı məhz Böyük
azərbaycanlı Heydər Əliyevimizə həsr olunub. Sadəcə, çox şeyin gizlin saxlanıldığı və qapalı ölkə sayılan
Sovetlər Birliyində adı çəkilən mahnının yazılmasının səbəbini və mahiyyətini açıqlamaq o dövr üçün
məqsədəuyğun sayılmırdı.
Yeri gəlmişkən, Nəbi Xəzri yaradıcılığının və qəlbinin dərin qatlarında doğmalaşmış Azərbaycan və onun
təbiətinin gözəlliyini tərənnüm edən uca çinar mövzuları ilə bağlı aşağıdakı sətirlər Heydər Əliyevimizin əxlaq
fəlsəfəsi, daxili aləmi, mənəviyyat dünyası və dühası ilə, demək olar ki, daxili vəhdət, qarşılıqlı təsir müstəvisində
bir-birini tamamlayan ahəngdarlıq və harmoniya təşkil edir.
Əgər yıxılsam, Çinar göstərin,
Mən ona söykənim, arana baxım.
Gözlərim görməsə, Göygölü verin,
Mən onun gözü ilə cahana baxım.
Hər yerdə, həmişə
Sənsən gümanım.
Canım-gözüm mənim,
Azərbaycanım!
Sən Günəş, mən isə bir zərrə kimi
Diriykən oğlunam, ölsəm torpağın.
Sən uca çinarsan, mənsə yarpağın,
Sənsən özüm mənim, Azərbaycanım.
Artıq uzun illərdi ki, bir çox tədqiqatçılar, o cümlədən başda Heydər Əliyev Fondu olmaqla, Ulu
öndərimizin yaddaşlardan silinməyən, müasirlərimizə və gələcək nəsillərə nümunə ola biləcək həyat və
yaradıcılığı, zəngin siyasi fəaliyyəti, müstəqil dövlət quruculuğu istiqamətində gördüyü əzəmətli əməllərlə bağlı
bir sıra elmi-tədqiqat işlərini, monoqrafiyaları və seçilmiş əsərlərinin çoxcildli külliyyatını dünyanın müxtəlif
dillərində işləyib çapa hazırlamış, başqa sözlə, bir növ bu Böyük İnsan qarşısında olan vicdan borclarını şərəf və
ləyaqətlə yerinə yetirmişlər. Çünki nə qədər Azərbaycan adlı məmləkət və Azərbaycan xalqı yaşayırsa, bir o qədər
də Onun tükənməz və ölçüyəgəlməz irsinə olan tələbata daima ehtiyac duyulacaq.
Böyük Xilaskarın müstəqil və güclü Azərbaycan naminə gördüyü əzəmətli və möhtəşəm əməllərdən biri,
bəlkə də, ən birincisi - dünyada bir çox qüdrətli səltənətlər qurmuş siyasi xadimlərdən fərqli olaraq, Onun
məmləkətimizi əbədiyaşar məkana çevirmək məqsədi ilə Öz siyasi məktəbini yaratmasıdır və bu siyasi məktəbin
ən parlaq, layiqli nümayəndəsi İlham Əliyevimizi müasir Azərbaycanın bugünkü və gələcək inkişafı naminə
hazırlayaraq, siyasi arenaya çıxara bilməsidir.
“Əgər oğul atasından sonra onun millət və dövlət uğrunda yolunu ləyaqətlə davam etdirirsə, bunu
varisin övladlıq borcu adlandırmaq olar”
Konfutsi
Öz inkişafında ahəngdarlıq və harmoniya prinsiplərinə söykənən bəşəriyyət üçün əsrlər boyu ən ali ölçü
vahidi sayılan zaman insanların yaşadığı sosial mühitdən asılı olmayaraq, onların əməllərinə, seçiminə daha
düzgün qiymət və fərman verir. Dünya fəlsəfi fikir tarixində əsas mövzulardan biri hesab edilən insan və cəmiyyət,
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dövlət və onun idarə olunması problemləri təkcə qədim dövrün deyil, həm də çağdaş əsrimizin mütəfəkkirlərini,
sənət və sənətkarlarını daima düşündürdüyündən onlar qarşılarına çıxan suallar çələnginə cavab axtarmağa
çalışmışlar. Bu mənada, böyük Səməd Vurğunun məşhur fəlsəfi misrası “Qalib gələcəkmi cahana insan?” və bu
misra ilə bağlı “əgər cahanda dövlətə rəhbər seçilən insan ağlı, insan zəkası xeyrə, insanlığa xidmət edəcəksə,
onda o, qalibiyyət nişanını qələbə bayrağına sanca biləcəkdir” fikri həm varislik, həm də müasirlik baxımından
olduqca aktual səslənir.
Deyilən bu ibrətamiz fikirləri mübaliğəsiz olaraq əsası Ulu öndər Heydər Əliyevimiz tərəfindən qoyulmuş
azərbaycançılıq və güclü Azərbaycan ideologiyasının layiqli davamçısı, məmləkətimizi Öz möhtəşəm və əzəmətli
əməlləri ilə rövnəqləndirən, qətiyyətli və qüdrətli ölkə başçımız İlham Əliyevimizə tam əminlik hissi ilə aid etmək
olar.
Siyasi liderlik mədəniyyəti və estafeti yeniləşən Azərbaycanın yeni lideri, respublikamızın Prezidenti İlham
Əliyevimizə həvalə olunduqdan sonra O, qısa zaman kəsiyində yüksələn xətt üzrə ictimai həyatımızın bütün
sahələrini əhatə edən uğurlu və məqsədyönlü islahatlar həyata keçirmiş, müasir Azərbaycanda baş verən
modernləşmə proseslərini düzgün məcraya yönəldərək, yeni innovasiyalar və informasiya texnologiyalarının
tətbiqi prosesinin daxili və qlobal mühitin tələblərinə uyğun səviyyədə gerçəkləşməsinə münbit şərait yaratmışdır.
Ulu öndər Heydər Əliyevimizin dövlətçilik siyasətinə xas olan xüsusiyyətləri Öz əməli fəaliyyətində
yüksək peşəkarlıqla həyata keçirən müstəqil dövlətimizin başçısı İlham Əliyevimiz ölkə iqtisadiyyatının
tərəqqisinə xidmət edən sosial-iqtisadi proqramların gerçəkləşməsi prosesləri ilə yanaşı, milli mənəviyyatımızın
və milli dəyərlərimizin təməl sütunlarından sayılan mədəniyyət siyasətinin hərtərəfli inkişafına da mühüm
əhəmiyyət və önəm verir. Burada Prezidentimizi daha çox düşündürən və xalqımızın təleyüklü məsələlərindən
sayılan dünyanı bürümüş labüd, haradasa ziddiyyətli qloballaşma proseslərinin insan amilinə mənfi təsirinin
nəticələri fonunda kamil Azərbaycan cəmiyyətinə xas olan milli-mənəvi əxlaqi dəyərlərin, adət-ənənələrin, milli
şüur və milli iftixar hissinin qorunub saxlanılması və daha da inkişaf etdirilməsidir. Deyilən bu fikirlərin bir növ
əyani təsdiqi kimi böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi də öz əsərlərində cəmiyyət və dövlətin idarəetmə
sistemində güclü şəxsiyyət və ədalətli dövlət başçısı probleminə toxunaraq qeyd edir ki, “hakimiyyəti təmsil
edənlər qanunların aliliyinə söykənməli, ədalətli qərarlar qəbul etməlidirlər”. Əks halda bu istiqamətdə atılan
addımlar cəmiyyətin tərəqqisinə deyil, tənəzzülünə xidmət etmiş olur. Bu isə son nəticədə mövcud mənəvi və
əxlaqi dəyərlərin məhvinə gətirib çıxarır. Söylənilən bu ibrətamiz kəlamın bir növ məntiqi davamı olaraq
xatırlatmaq istərdik ki, müasir dünya siyasətində, həmçinin postsovet məkanına aid edilən bəzi ölkələrdə baş verən
neqativ proseslər bir çox hallarda məhz bu məmləkətlərə başçılıq edən dövlət rəsmilərinin daxili və xarici
siyasətlərində atılan yanlış addımlar, son nəticədə, cəmiyyətlərin zəifləməsinə, dövlət müstəqilliyinin və ərazi
bütövlüyünün itirilməsinə gətirib çıxarır.
Göstərilən bu fəsadlı proseslər fonunda müstəqil Azərbaycanın milli-dövlət maraqlarını hər şeydən üstün
tutan ölkə başçımız İlham Əliyevimiz istər bölgədə, istərsə də dünyada baş verən son dərəcə mürəkkəb, bəzən də
həllinin sonu görünməyən bu ziddiyyətli hadisələri ağlın süzgəcindən keçirərək gələcəkdə qarşımıza çıxa biləcək
problemlərin yeganə və düzgün həlli yollarını böyük məharət, iradə və siyasi ustalıqla tapır.
Bütün dünyada etibarlı tərəfdaş, söz və əqidə sahibi, siyasətdə qətiyyətliliyin və dönməzliyin simvolu kimi
tanınan ölkə başçımız İlham Əliyevimizin rəhbərliyi sayəsində ictimai həyatımızın bütün istiqamətləri üzrə
aparılan məqsədyönlü islahatlar, balanslaşdırılmış və zərgər dəqiqliyi ilə ölçülüb-biçilmiş daxili və xarici siyasət
kursu bugünkü və gələcək inkişafımızın uğurlu addımlarından xəbər verir.
Deyilən bütün fikirlərlə yanaşı, eyni zamanda, qətiyyətlə bildirmək istərdik ik, artıq bu gün müasir
Azərbaycan nə günbatan, nə də üstünü qara buludlar almış zülmətli gecə dövləti deyildir ki, kimsə istənilən vaxt
burada zülmət toxumunu səpə bilsin. Eləcə də bu gün Azərbaycan daşları, divarları için-için qan ağlayan, insanları
ahu-nalə çəkib göz yaşları axıdan elə bir məmləkət deyil ki, burada yağı düşmən istədiyi an at oynada, meydan
sulaya. Ölkə başçımız, Ali Baş Komandan İlham Əliyevimizin rəhbərliyi ilə müasir Azərbaycan vətəndaşlarında,
ələlxüsus Azərbaycan əsgərində və ordusunda torpağa, dövlətə, məmləkətə aşılanmış sahiblik şüuru tam əminlik
hissi ilə deməyə əsas verir ki, biz bir millət, bir dövlət olaraq istənilən an öz ərazi bütövlüyümüzü qorumağa,
düşmənə sarsıdıcı zərbə vuraraq işğal olunmuş Azərbaycanın dilbər guşəsi olan Qarabağı və onun ətrafındakı
rayonları azad etməyə hazırıq. Çünki biz zəiflik mənbəyini güc mənbəyinə çevirərək güclü millət, güclü dövlət
məfkurəsini gerçəkləşdirə bilmiş, Azərbaycanı bütün dünyaya, dünyanı da Azərbaycana tanıda bilmişik.
“Qadın başlanğıcdır, qadın yaradışdır və ruhun təməlidir”
Jan-Pol Sartr, 20-ci əsrin
görkəmli filosofu, Nobel mükafatı laureatı
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Əsrlər boyu öz möhtəşəm əməlləri ilə bəşər mədəniyyətini daima zanginləşdirən, tarixin hünər salnaməsini
qəhrəmanlıq nümunələri ilə bəzəyən, başqa sözlə, qılınc və qələm, əzəmət və siyasət aləmində tarix yazan xalqlar
arasında qədim türklər və türk dünyası, eləcə də bu dünyanı həmişə rövnəqləndirən türk qadını zamanından və
məkanından asılı olmayaraq, bütün mütəfəkkirlərin, aydınların və sənətkarların həmişə təqdirini qazanmışdır.
Təsadüfi deyildir ki, türk dünyasını, o cümlədən Azərbaycanı təmsil edən qadınlar ən qədim zamanlardan çağdaş
dünyamızdakı ailənin və ocağın qoruyucusu, həyata layiqli övladlar gətirən və tərbiyələndirən dəyanətli ana, şərəf
və ləyaqətini hər şeydən uca tutan vəfalı insan, istər döyüş meydanlarında, istərsə də cəmiyyətin və dövlətin idarə
olunmasında qədirbilən xalqımızın qadir nümayəndələri ilə çiyin-çiyinə, yanaşı və məğrur duran, onlara hər an
dəstək, həyan olan ən güclü, eyni zamanda, zərif və müqəddəs bir varlıqdır.
Çox sevindirici və fərəhləndirici haldır ki, ulu əcdadlarımızdan və qədim dastanlarımızdan bizə miras
qalmış milli-mənəvi və əxlaqi dəyərlərimiz, adət-ənənələrimiz və bu dəyərlərin, ənənələrin fövqündə duran
Azərbaycan qadınının adı, şərəfi həmişə uca tutulmuş, onun istər ailədə, istərsə də cəmiyyət həyatında oynadığı
rol daima yüksək qiymətləndirilmişdir.
Bu gün müstəqil Azərbaycanın ictimai həyatını, onun demokratik təsisatlara söykənən hüquqi dövlət və
vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu istiqamətində atdığı uğurlu addımları rəşadətli, fədakar qadınlarımızın
xidmətlərini nəzərə almadan təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Azərbaycan qadını, onun ideal obrazı və ideal
cizgiləri ilə bağlı deyilən bütün bu fikirlərin ən ali mücəssəməsi öz parlaq təsdiqini əməli fəaliyyətində insani və
idraki gözəlliyi daima təcəssüm etdirən, insanlığa, müasir və gələcək nəsillərə öz bənzərsizliyi ilə nümunə olan,
xeyirxahlıq və nəciblik simvolu sayılan Mehriban xanım Əliyevamızın timsalında tapır. Bədii və fəlsəfi
təfəkkürün dili ilə söyləsək, Mehriban xanım Əliyevamızın ictimai həyatımızın bir çox sahələri üzrə gördüyü
əzəmətli işlər bizə onu deməyə əsas verir ki, artıq bu gün o, bir evin, bir elin, bir obanın xanımı olmaqla yanaşı,
həm də dünyada tanınan Azərbaycan adlı bir məmləkətin də layiqli övladıdır. Bu mənada, ölkə başçımız İlham
Əliyevimizin rəhbərliyi ilə Mehriban xanım Əliyevamızın güclü Azərbaycan naminə həyata keçirdiyi çoxşaxəli
və məqsədyönlü silsilə tədbirlər böyük minnətdarlıq hissi ilə qarşılanmalı, hər cür təqdirəlayiq hal kimi
dəyərləndirilməlidir.
Öz əməli və praktiki fəaliyyətində insan amilini, humanizm ideyalarını hər şeydən uca tutan Mehriban
xanım Əliyevamızın həyata keçirdiyi geniş spektrli tədbirlər bilavasitə Azərbaycan dövlətinin və xalqının
maraqlarına xidmət edir. Bu da təbiidir. Çünki Mehriban xanım Əliyevamızın həyat amalını və əxlaq fəlsəfəsinin
qayəsini məhz Azərbaycan sevgisi, başqa sözlə, azərbaycançılıq ideologiyası təşkil edir.
Bu gün təmiz əxlaq, yüksək mədəniyyət və dərin zəka sahibi Mehriban xanım Əliyevamızın millət və Vətən
naminə gördüyü diqqətəlayiq və heyrətamiz işlər yüz insan ağlına və ömrünə sığmayan nurlu ömür salnaməsinin
parlaq səhifələrini təşkil edir.
Beləliklə, azad Azərbaycanın dünəni, bu günü, sabahı və nurlu gələcəyi naminə dövlət quran, dövləti
yaşadan, xalqın qan yaddaşında torpağa sahiblik şüurunu oyadan bu üç BÖYÜK DAHİ insan haqqında söz açıb,
söz yazmaq nə qədər çətin və məsuliyyətli olsa da, bir o qədər də şərəflidir. Çünki sağlam düşüncəli hər bir
Azərbaycan vətəndaşı kimi bizlər də öz möhtəşəm əməlləri ilə zəngin tarix yazmış bu BÖYÜK İNSANLAR
qarşısında olan öz vicdan, mənəviyyat borcumuzu və məsuliyyətimizi dərk edir, Vətən və millət eşqi ilə yaşamağı,
düşünməyi bir daha onlardan öyrənirik.
Böyük insanlarla bağlı düşüncələrimi, onların əyilməz vicdanlarında əbədi həkk olunmuş əqidə
dönməzliyinin bariz nümunələrini ürəyimin dərin qatında çoxdan yaşatdığım, bu gün də yaşayan və həmişə
yaşayacaq ülviyyətə qovuşan böyük sevgimi Nəbi Xəzri poeziyasında səslənən “siz yaxşı ki, varsınız”
bəndlərindəki misralarla bildirmək istərdim.
Sizlərə vurğunam mən,
Bəzəyidir şəfəqdən...
Sizlərdən yollar keçər,
Siz yaxşı ki, varsınız,
Zirvələrə açılan qapılarsınız.
Bu gün yeniləşən Azərbaycan sözün bədii və həqiqi mənasında nura qərq olmuş, günçıxan və parlaq
gələcəyi olan elə bir dövlətdir ki, onun nuru bütün dünyaya işıq saçır. Və bu işığın çırağında, heç şübhəsiz ki, Ulu
öndərimizin müqəddəs ruhu, ölkə başçımız, zəfər salnaməmizin ən qüdrətli sərvəri İlham Əliyevimizin sarsılmaz
iradəsi, təmiz əxlaq, yüksək mədəniyyət və dərin zəka sahibi Mehriban xanım Əliyevamızın mehriban baxışları
bizimlə olub, bizləri qoruyur və hifz edir.
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Heydər Əliyev siyasi kursu: sabitlik, güclü iqtisadiyyat və uğurlu xarici siyasətin mükəmməl
vəhdəti
Müstəqil Azərbaycanın memarı və qurucusu, dünya şöhrətli siyasi xadim, türk dünyasının böyük
oğlu, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin siyasi kursunun analizi daim diqqət mərkəzində
olmalıdır. Çünki bu kurs çoxtərəfli, müasir tələblərə tam cavab verən və çevik manevrlər etməyə imkan
yaradan mükəmməl idarəetmə sistemidir. İllər keçdikcə Heydər Əliyevin dövlət xadimi kimi
Azərbaycanın müstəqilliyində və idarə edilməsinin demokratikləşməsindəki əvəzsiz rolu daha aydın
görünür. Hər keçən gün bu siyasi kursun istənilən sürətlə dəyişən situasiyaya adaptasiya potensialının
möhtəşəmliyini sübut edir. Təcrübə göstərir ki, Ulu Öndərin siyasi kursu XXI əsrin bütün sınaqlarından
uğurla çıxmaqdadır. Heydər Əliyevin siyasi varisi Prezident İlham Əliyev konkret proqramlarla bu
kursun çox böyük potensiala malik olduğunu və onun nəzəri aspekti ilə praktiki tətbiqi arasında sıx
bağlılığın mövcudluğunu təsdiq edir. Bütövlükdə Heydər Əliyevin siyasi kursu haqqında çox yazmaq
olar. Bu məqalədə biz yalnız bir sıra məqamlara qısa təhlili nəzər salmaq istərdik.
Hər zaman ehtiyac duyulan qüdrətli şəxsiyyət: Heydər Əliyev fenomeni və müstəqil Azərbaycan
Ulu öndər Heydər Əliyevin böyük siyasi və dövlət xadimi kimi fəaliyyəti uzun illərdir ki, müxtəlif
aspektlərdən analiz edilir. Ancaq hər keçən gün bu prosesin davam etdirilməsi zərurətini bir daha
qarşımıza qoyur. Bunun çox ciddi nəzəri və praktiki səbəbləri vardır. Çünki Heydər Əliyev nadir
şəxsiyyətlərdəndir ki, xalqın, dövlətin və cəmiyyətin ona hər zaman ehtiyacı vardır. Ümummilli Lider
ictimai-siyasi fəaliyyəti, dövlət quruculuğunda oynadığı rolu, müstəqil Azərbaycanın varlığı və inkişafı
üçün hazırladığı mükəmməl kursu ilə həmişəyaşardır. Heydər Əliyevin hər bir kəlməsinə ehtiyac vardır.
Ulu Öndərin başlıca əsəri müstəqil Azərbaycandır və nə qədər ki, bu dövlət yaşayır, Heydər Əliyev də
yaşayır. Azərbaycanın müstəqilliyi əbədi olduğundan, Ümummilli Lider də əbədidir.
Hamıya məlumdur ki, Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə ölkə rəhbərliyinə qayıdışı
ərəfəsində Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət heç də ürəkaçan deyildi. O dövrdə baş verənlər barədə
kifayət qədər yazılıb. Lakin ən dolğun qiyməti Prezident İlham Əliyev verib. Dövlət başçısı keçən əsrin
90-cı illərinin əvvəllərində naşı rəhbərliyin fəaliyyətsizliyi nəticəsində, ümumiyyətlə, müstəqil
dövlətçiliyin təhlükə altında qaldığını vurğulayıb. Bu məqamı dərk etmədən Ulu Öndərin xilaskarlıq
missiyasını tam dərk etmək mümkün deyil.
Doğrudan da, Heydər Əliyevin xilaskarlığı geniş mənanı əhatə edir. Burada ölkənin
parçalanmadan, separatizmdən xilas edilməsi ilə mükəmməl dövlət quruculuğu kursunun
reallaşdırılması vəhdət təşkil edir. Konkret ifadə etsək, Heydər Əliyev postsovet məkanında yeganə
siyasi lider oldu ki, həm ölkəni məhv olmaqdan qoruya bildi, həm də buna paralel olaraq müstəqil dövlət
quruculuğu kursunu davamlı olaraq reallaşdırdı.
Həmin dövrdə bu işi görmək olduqca çətin idi. Çünki daxildəki separatçıların fəalıyyətindən başqa,
kənardan da çox güclü təzyiqlər mövcud idi. Eyni zamanda, həm kənar təzyiqlərə sinə gərmək, həm
daxildə separatçı qrupları neytrallaşdırmaq və dövlət quruculuğunu aparmaq fövqəladə iradə,
uzaqgörənlik, siyasi təcrübə və iti zəka tələb edirdi. Heydər Əliyev müdrik siyasəti ilə bu vəzifənin
öhdəsindən gəlmək naminə dövlət quruculuğu üçün vacib olan üç faktoru vahid sistemdə birləşdirə bildi.
Bunlar güclü iqtisadiyyat yaratmaq, daxili sabitliyi təmin etmək və geosiyasi mənzərəni Azərbaycanın
xeyrinə dəyişməkdən ibarət idi.
Birinci faktor, yəni güclü iqtisadiyyatın yaradılması daxili sabitlik və uyğun geosiyasi mühit
olmadan mümkün deyildi. Ulu Öndər iqtisadi islahatları neft strategiyası ilə sıx bağlılıqda həyata
keçirməyə başladı. Bununla həm iqtisadi potensialı gücləndirdi, həm də beynəlxalq aləmdən güclü
dəstək aldı. "Əsrin müqaviləsi" bu prosesdə həlledici rol oynadı. 1995-1996-cı illərdə həmin siyasət
nəticəsində Azərbaycanda sosial-iqtisadi vəziyyət sabitləşdi, ölkə davamlı inkişaf xəttinə çıxdı. Sosialiqtisadi islahatları yalnız bundan sonra sürətləndirmək olardı.
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Heydər Əliyev şərti olaraq ikinci mərhələ adlandırdığımız dövrdə ustalıqla siyasi və iqtisadi
islahatlar apardı. Bunun üçün Ulu Öndər strateji əhəmiyyətli sistemli addımlar atdı. Həmin sırada
Heydər Əliyev çox ağıllı kadr siyasəti həyata keçirdi. Ümummilli Lider gənc, enerjili, yüksək diplomatik
hazırlığa malik İlham Əliyevi neft strategiyasının reallaşdırılması prosesinə cəlb etdi. Təcrübə göstərdi
ki, bu, çox uğurlu bir addım oldu və Azərbaycan həmin istiqamətdə çox böyük uğurlar qazandı.
Yeri gəlmişkən vurğulayaq ki, İlham Əliyevin idarəetməyə cəlb olunması bütövlükdə
Azərbaycanda müstəqil dövlət quruculuğu prosesində dirçəlişə nail olmağa imkan verdi. Konkret misal
kimi İlham Əliyevin ötən 15 ildə həyata keçirdiyi proqramların verdiyi nəticələri göstərə bilərik.
Məsələn, aqrar sektorda ardıcıl inkişaf təmin edilib. Bu, həyata keçirilən islahatlar, kənd təsərrüfatı
məhsulları istehsalçılarına edilən güzəşt və yardımlar sayəsində mümkün olub. 2003-2018-ci illərdə
meliorasiya sahəsinə əsaslı kapital qoyuluşu 21 dəfə artıb.
İlham Əliyevin 15 ildə həyata keçirdiyi ardıcıl və məqsədyönlü iqtisadi siyasət nəticəsində ölkə
bazar iqtisadiyyatına keçid prosesini başa çatdırıb. Keçən müddətdə ÜDM-də özəl sektorun payı 80
faizdən çox olub. Makroiqtisadi sabitlik möhkəmləndirilib. Ölkə iqtisadiyyatı rəqabət qabiliyyətliliyinə
görə MDB məkanında birinci yerə yüksəlib. İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, qeyri-neft sektorunun və
bölgələrin davamlı yüksəlişi məqsədilə regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair üç dövlət proqramı
həyata keçirilib. Ötən dövr ərzində qeyri-neft sənayesi ardıcıl şəkildə inkişaf etdirilib. Müasir
texnologiyalara əsaslanan minlərlə yeni müəssisə fəaliyyətə başlayıb.
Rəqəmlərlə ifadə edilsə, 15 il müddətində Azərbaycan iqtisadiyyatı 3,2 dəfə artıb. O cümlədən
qeyri-neft sektoru – 2,8, sənaye istehsalı – 2,6, kənd təsərrüfatı isə – 1,7 dəfə böyüyüb. Qeyri-neft
məhsulları sahəsində ixracat 4,1 dəfə artıb. Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 1,8 milyard dollardan
(2004) 46 milyard dollara (2018) çatdırılıb. 2003-2018-ci illərdə ölkə iqtisadiyyatına 250 milyard dollar
həcmində investisiya qoyulub.
İqtisadiyyata yeni nəfəs verən digər faktları da göstərə bilərik. Bütün bu uğurlar Prezident İlham
Əliyevin ifadə etdiyi kimi, Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu dövlət quruculuğu kursunu inkişaf etdirmək
sayəsində mümkün olub. Bu barədə dəfələrlə fikir bildirən dövlət başçısı İlham Əliyev başlıca inkişaf
xəttinin məhz Ulu Öndərin müəyyən etdiyi daxili və xarici siyasəti müasir tələblərə uyğun inkişaf
etdirməkdən ibarət olduğunu ayrıca vurğulayıb. Bu xətt daxili və xarici siyasətin bütün sferalarında
müşahidə edilir.
Burada onu da vurğulamaq tam yerinə düşərdi ki, müstəqil dövlət quruculuğu prosesində
Ümummilli Liderin miras qoyduğu irsin öyrənilməsi, təbliği və tətbiqində Azərbaycanın Birinci vitseprezidenti, UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi
Heydər Əliyev Fondunun xidmətləri müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Mehriban xanım Əliyeva Ulu
Öndərin irsinin öyrənilməsi istiqamətində irimiqyaslı proqramların həyata keçirilməsini aktiv
dəstəkləyir. Ölkənin birinci xanımı Azərbaycan xalqının rifahının yüksəldilməsinə yönəldilmiş
təşəbbüsləri himayə edir, elm, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə və idmanın inkişafını təmin edən layihələrə
yardımçı olur. Mehriban xanım Əliyevanın bu fəaliyyəti geniş ictimaiyyət tərəfindən yüksək
dəyərləndirilir.
Məsələyə daha geniş miqyasda yanaşdıqda Baş nazir Novruz Məmmədovun bir fikri çox düzgün
olaraq qeyd etdiyini görürük. Novruz Məmmədov ifadə edib ki, son illərdə Prezident İlham Əliyevin
uzaqgörən və müdrik rəhbərliyi nəticəsində Azərbaycanda yeni keyfiyyətli inkişaf modelinin
formalaşmasına xüsusi diqqət yetirilir və bu istiqamətdə böyük işlər görülür. Eyni zamanda, ölkəmizdə
iqtisadiyyat sahəsində islahatların dərinləşməsi, iqtisadiyyatın rəqabətliliyinin artırılması üçün önəmli
addımlar atılır.
Üç aspektin sintezi və azərbaycançılıq: yeni idarəetmə fəlsəfəsinin bəhrələri
Yuxarıda vurğuladığımız kimi, Ulu Öndər iqtisadi islahatları daxili sabitliklə vəhdət şəklində
aparırdı. Daxili sabitlik inkişafın təməlidir. Heydər Əliyev həm içəridə olan dağıdıcı ünsürləri
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zərərsizləşdirməklə, həm də xarici təzyiqlərə sinə gərməklə qısa zamanda sabitliyə nail oldu. Dünyanın
aparıcı siyasi liderləri də etiraf edirlər ki, sabitlik olmayan yerdə davamlı inkişaf mümkün deyil. Məhz
buna görədir ki, Türkiyənin mərhum Prezidenti Süleyman Dəmirəl Bakıda insanların firavan, təhlükəsiz
yaşamasını nəzərdə tutaraq demişdi ki, bu, Heydər Əliyevin əldə etdiyi ən böyük tarixi nailiyyətlərdən
biridir.
Daxili sabitliyin təmin edilməsində Ulu Öndərin azərbaycançılıq ideologiyasına yeni məzmun
verməsi əhəmiyyətli rol oynadı. Azərbaycançılıq həm cəmiyyətdə münasibətlərin müasir dövrün
tələblərinə uyğun tənzimlənməsinə, həm də müxtəlif mədəniyyətlərin qarşılıqlı əlaqəsinə təkan
verilməsinə böyük imkanlar yaratdı. Təcrübə bunu tam sübut etdi. Bizim üçün çox əhəmiyyətlidir ki,
məhz Heydər Əliyevin bu ideoloji konseptə verdiyi yeni məzmun Prezident İlham Əliyevə
azərbaycançılığı yeni səviyyəyə yüksəltməyə əsas yaratdı. Nəticədə, Ulu Öndərin siyasətinin davamı
kimi İlham Əliyev iki mühüm proqramı dövlət səviyyəsində reallaşdırmağa başladı. Onlardan biri
Azərbaycan cəmiyyətində multikultural dəyərlərin bərqərar olunması, digəri isə sivilizasiyalar,
mədəniyyətlər və dinlərarası dialoq mexanizmlərinin və formatlarının hazırlanmasıdır.
Sivilizasiyalar, dinlər və mədəniyyətlər arasında dialoqun təşkili azərbaycançılıq ideologiyasında
milli ilə beynəlmiləl olanın vəhdəti prinsipinə əsaslanır. XXI əsrin tələbləri fonunda bu, çox mühüm
məqamdır. Çünki heç də müstəqilliyini əldə etmiş dövlətlərin hamısında milli ilə bəşərinin vəhdətini
təmin edən səmərəli ideoloji prinsip yoxdur. Azərbaycançılıqda isə Ulu Öndərin nəzəri olaraq müəyyən
etdiyi həmin prinsipin praktiki olaraq yüksək səmərə verdiyini Prezident İlham Əliyev tam sübuta
yetirdi. Məsələn, Azərbaycanda sivilizasiyalar, dinlər və mədəniyyətlərarası qarşılıqlı əlaqələrin
genişləndirilməsi və dialoqun təşkili mexanizmi kimi "Bakı Prosesi", Ümumdünya Mədəniyyətlərarası
Dialoq Forumu və Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu mövcuddur. Bir neçə ildir ki, bu üç mexanizm
öz səmərəsini verməkdədir və onu bütün dünya qəbul edir. Cənubi Qafqazda buna bənzər ikinci nümunə
yoxdur.
Ulu Öndərin azərbaycançılıq ideologiyasının konkret səmərəli təsdiqi olan multikulturalizmin
dövlət siyasəti səviyyəsinə yüksəldilməsi də tarixi hadisədir. Azərbaycanda multikultural dəyərlər
ənənəvi olaraq mövcud olub. Müasir mərhələdə isə onun dövlət siyasəti kimi reallaşdırılması prosesi
gedir. Multikulturalizm müasir dövr üçün çox əhəmiyyətlidir. Qloballaşma avtomatik olaraq müxtəlif
mədəniyyətlərin qarşılıqlı əlaqəsi məsələsini aktuallaşdırır. O cümlədən bir cəmiyyətdə yanaşı yaşayan
və fərqli dinlərə mənsub olan insanların tolerant, dialoq və sülh şəraitində yaşamasının real fəlsəfiideoloji əsası olmalıdır. Azərbaycan təcrübəsi bütün dünyaya sübut etdi ki, ölkəmiz bu istiqamətdə
konkret fəaliyyət göstərir. Artıq dünyanın tanınmış siyasi liderləri və ekspertləri multikulturalizmin
Azərbaycan modeli haqqında danışırlar.
Bu, olduqca vacib prosesdir. Məsələ ondan ibarətdir ki, Ulu Öndərin yeni məzmun verdiyi
azərbaycançılıq ideologiyasının müasirliyi və kreativ potensialı yüksəkdir. Deməli, müstəqil dövlət
quruculuğu XXI əsrin tələblərinə cavab verən müasir ideoloji bazaya malikdir. Bizcə, həmin özəllik
Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqına və dövlətinə verdiyi ən qiymətli töhfələrdən biridir. Şübhə yoxdur
ki, Prezident İlham Əliyev bu istiqamətdə müasir tələblərə uyğun yeni və səmərəli proqramlar həyata
keçirməkdə davam edəcək. Dövlət başçısı Ulu Öndərin siyasi varisi olduğunu dəfələrlə sübut edib və
bunun həmişə belə olacağına qətiyyən şübhə yoxdur.
Yuxarıda vurğulanan məqamlardan başqa, bir əhəmiyyətli tezisi də vurğulamaq mümkündür.
Güclü iqtisadiyyat və daxili sabitliyin təmini azərbaycançılıq ideologiyasının mühüm aspektlərindən
olan xarici siyasət prinsiplərinin real təntənəsini görməyə imkan verir. Azərbaycanın xarici siyasətini
Ulu Öndər elə prinsiplər üzərində qurub ki, burada müxtəlif sahələrin vəhdətinə nail olmaq imkanı
yaranıb. O cümlədən milli təhlükəsizlik enerji siyasəti ilə tam çulğaşıb. Hazırda Azərbaycanın milli
təhlükəsizliyində enerji siyasətinin oynadığı rolu ekspertlər açıq etiraf edirlər. "Milli təhlükəsizlik"
anlayışı müxtəlif aspektləri ehtiva edir. Burada nəhəng transmilli enerji və nəqliyyat layihələrinin ayrıca
yeri və rolu vardır.
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Konkret misal olaraq təməli ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və Prezident İlham
Əliyev tərəfindən sona çatdırılan Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft kəmərini göstərə bilərik. Bu layihə
energetik və iqtisadi faktorlarla yanaşı, geosiyasi amillərə də ciddi təsir göstərdi. Ulu öndər Heydər
Əliyev ifadə edirdi ki, həmin layihə dünyanın geosiyasi xəritəsini yeniləşdirəcək. Bu proqnoz özünü tam
doğrultdu. Özü də iki aspektdə.
Birincisi, Bakı-Tbilisi-Ceyhan energetika rolu baxımından böyük bir ərazidə geosiyasi qüvvələr
nisbətini dəyişdi. Çünki müxtəlif dairələr ona mane olmağa çalışsalar da, Heydər Əliyevin yüksək iradəsi
və diplomatik peşəkarlığı sayəsində bütün cəhdlər iflasa uğradıldı. Bununla da geosiyasət üçün mühüm
əhəmiyyət kəsb edən bir tezis öz təsdiqini tapdı: postsovet məkanında müstəqil dövlətlər kənar təsirlər
olmadan dünya əhəmiyyətli layihələr həyata keçirə bilər! Bunu Heydər Əliyev bütün dünyaya sübut etdi,
İlham Əliyev isə buna yeni məzmun çalarları verdi!
Həmin çalarlar Bakı-Tbilisi-Ceyhanın geosiyasi rolunun ikinci aspekti ilə bağlıdır. Konkret olaraq
bu layihənin reallaşması digər nəhəng proqramların da həyata keçirilməsi mümkünlüyünü siyasi şüurlara
yeritdi. Budur, 2007-ci ildə Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri (uzunluğu 980 kilometr) istifadəyə verildi,
2014-cü il sentyabrın 20-də Cənub Qaz Dəhlizinin təməli qoyuldu. Bu layihə Avropanın enerji
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində böyük rol oynayır. Avropanın yüksək səviyyəli rəsmiləri bunu açıq
etiraf edirlər. Hətta Donald Tramp bu barədə açıq və qəti fikrini bildirib. Məhz Cənub Qaz Dəhlizinin
Qərbin enerji təhlükəsizliyi üçün geosiyasi vacibliyini nəzərə alaraq, layihədə iştirak edən ölkələri
sanksiyalardan kənarda tutub.
Cənub Qaz Dəhlizinin uzunluğu 3500 kilometr, dəyəri isə 40 milyard dollardan çoxdur. 2018-ci il
mayın 29-da Bakıda Cənub Qaz Dəhlizinin, iyunun 12-də isə onun tərkib hissəsi olan TANAP boru
kəmərinin rəsmi açılış mərasimi keçirilib. Bütün bunlara 1994-cü il sentyabrın 20-də Bakıda imzalanmış
"Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən "Azəri", "Çıraq" yataqlarının və "Günəşli" yatağının
dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Saziş"in ("Əsrin
müqaviləsi") müddətinin 2017-ci il sentyabrın 14-də 2050-ci ilə qədər uzadılması fonunda nəzər salsaq,
Ulu Öndərin nə dərəcədə uzaqgörən siyasi lider olduğuna bir daha əmin olarıq.
Qərb ölkələri hələ 1994-cü ildə imzalanan bir sazişin 2050-ci ilə qədər qüvvədə qalmasında
maraqlıdır. Buna görədir ki, həmin müqavilənin vaxtı uzadılıb. Üstəlik, müqavilə Azərbaycan üçün daha
səmərəli şərtləri nəzərdə tutur. Məsələn, yeni şərtlərə görə, SOCAR-ın payı 11 faizdən 25 faizə
qaldırılmalı və mənfəət neftinin 75 faizi Azərbaycana verilməlidir. Bundan əlavə, 8 il ərzində xarici
investorlar tərəfindən ölkəyə bərabər hissələrlə bonus kimi 3,6 milyard dollar ödəniləcəkdir.
Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi xarici siyasət kursu Azərbaycana beynəlxalq nəqliyyat
dəhlizlərinin yaradılmasında aktiv iştirak etməyə imkan yaradıb. Prezident İlham Əliyev bu istiqamətdə
son dərəcə əhəmiyyətli təşəbbüslər irəli sürüb. Nəticədə, Avropa və Asiyanı birləşdirən Şərq-Qərb,
Şimal-Cənub və Cənub-Qərb nəqliyyat dəhlizləri yaradılıb. Daha geniş kontekstdə bu, Azərbaycanı
bütövlükdə "Bir Qurşaq, Bir Yol" layihəsi çərçivəsində aktiv bir müstəviyə çıxarıb. Azərbaycan hazırda
Cənubi Qafqazın geosiyasi və nəqliyyat qovşağı funksiyasını yerinə yetirir.
Bunun təsdiqlərindən biri Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət
Limanının, Abşeron Logistika Mərkəzinin tikintisi kimi layihələrin artıq reallaşdırılmasıdır. Bütövlükdə
Avrasiyanın nəqliyyat xəritəsini yeniləşdirmiş Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu regionda Azərbaycanın çox
əhəmiyyətli təsir amili olmaqla onu tranzit daşımalar mərkəzinə çevirir.
Təbii ki, Azərbaycanın xarici siyasətində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
ədalətli həllinə nail olmaq xüsusi yer tutur. Bunun ümumi prinsiplərini ulu öndər Heydər Əliyev
müəyyənləşdirib. Həmin aspektdə Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin doqquz
ayının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasındakı nitqində
ifadə edib ki, münaqişənin həlli üçün kifayət qədər geniş hüquqi baza vardır. Bununla yanaşı, yeni
addımlar, xüsusilə ölkəmizin suverenliyi, sərhədlərinin toxunulmazlığı, ərazi bütövlüyü ilə bağlı
mötəbər beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələri, sazişlərdə əks olunan müddəalar Azərbaycanın
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mövqeyini daha da möhkəmləndirir. Bu nəticəyə Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi xarici siyasət
prinsiplərinə ciddi əməl edilməsi və gərgin zəhmət sayəsində gəlinib.
Danılmaz həqiqətdir ki, müstəqil Azərbaycan dövlətinin xarici siyasəti Heydər Əliyev siyasi
kursunun məhsuludur. Bu siyasət son illərin sınağından uğurla çıxıb və Azərbaycanın dövlət
suverenliyinin əbədiləşdirilməsinə möhkəm zəmin yaradıb. O cümlədən həmin siyasət Azərbaycanı
regionun aparıcı dövlətlərindən birinə çevirib. Ayrıca qeyd edək ki, 2011-ci ildə Azərbaycan 155
dövlətin dəstəyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilib. Ölkəmiz 120 dövlətin təmsil
olunduğu Qoşulmama Hərəkatında uğurla fəaliyyət göstərir və gələn ildən başlayaraq bu təşkilata sədrlik
edəcəkdir. Bakıda Qoşulmama Hərəkatının zirvə görüşü keçiriləcəkdir.
Azərbaycan Avropa İttifaqına üzv olan 9 ölkə ilə strateji tərəfdaşdır. Bununla yanaşı, onu da
unutmaq olmaz ki, Heydər Əliyevin xarici siyasət kursunda daha çox önəm verilən istiqamətlərdən biri
qonşu ölkələrlə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və tərəfdaşlığın təmin edilməsi ilə bağlı olub. Bununla
əlaqəli Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib: "Hesab edirəm ki, bu il qonşu ölkələrlə əlaqələrimiz
yeni pilləyə qalxıbdır. Mənim qonşu ölkələrin dövlət, hökumət başçıları ilə çoxsaylı görüşlərim olub.
Əldə edilmiş razılaşmalar həm ikitərəfli əlaqələrimizi möhkəmləndirir, eyni zamanda, regionda
sabitliyin, təhlükəsizliyin, əməkdaşlığın inkişafına xidmət göstərir. Müsəlman ölkələri ilə bizim
əlaqələrimiz həmişə olduğu kimi, diqqət mərkəzindədir. Bu, bizim xarici siyasətimizin prioritet
məsələlərindən biridir".
Heydər Əliyevin xarici siyasət kursunda beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq da xüsusi yer tutur.
Ulu Öndərin BMT Baş Assambleyasının 49-cu sessiyasında söylədiyi nitqi bu baxımdan strateji
əhəmiyyət kəsb edir. Heydər Əliyev həmin nitqində həm Azərbaycanın xarici siyasətinin ümumi
prinsiplərini ifadə edib, həm də qlobal geosiyasi proseslərin inkişafı ilə bağlı maraqlı tezislər irəli sürüb.
Ümummilli Lider BMT-nin dünya siyasətindəki fəaliyyətinin daha da aktivləşdirilməsi ilə əlaqədar
konkret təkliflər irəli sürüb. Deməli, müstəqil Azərbaycanın xarici siyasəti kökündən beynəlxalq
miqyasda özünü göstərən trendlərlə beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində sıx vəhdətdə olub.
Vurğulanan məqamlar bir daha təsdiq edir ki, ulu öndər Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan
dövlətinin memarı kimi bütün istiqamətlərdə atılacaq addımların ümumi prinsiplərini zərgər dəqiqliyi
ilə müəyyənləşdirib. Ümummilli Liderin bu mirası Azərbaycan dövlətçiliyini daim var etməyə qadirdir.
Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi proqramlar, apardığı islahatlar, ordu quruculuğu kursu bu
baxımdan Heydər Əliyev siyasi kursunun etibarlı əllərdə olduğunu nümayiş etdirir.
Newtimes.az
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Dünyanın ən böyük azərbaycanlısı
Tağı ƏHMƏDOV,
YAP Yasamal rayon təşkilatının sədri
Tarix - onu yaradanları yaşadır, dünəndən bugünə, bugündən sabaha aparır, gələcək nəsillərə çatdırır, daim
uca zirvələrdə saxlayır. Ulu öndər Heydər Əliyev də belə unudulmaz və həmişəyaşar, dahi və yaradıcı
şəxsiyyətlərdəndir. Onun əsəri olan müstəqil Azərbaycan dövləti müasir dünya xəritəsində özünə layiqli yer
tutaraq adını bəşəriyyət tarixinə əbədi həkk etdirmişdir. Hələ sağlığında ulu öndər özünün tarixdəki yerini
müdrikcəsinə müəyyənləşdirərək demişdir: "Nə qədər ki Azərbaycan var, mən də varam! Mən isə Azərbaycanda
həmişə olacağam!” Vəfatından ötən 15 il ərzində biz onun varlığını, dövlətimiz və xalqımızla birlikdə olduğunu
daim hiss etmişik və bu, bütün zamanlarda da belə olacaqdır.
Xəyalən ulu öndərin əbədiyyətə qovuşduğu o məşum qış gününə qayıdır, ölçüyəgəlməz, əvəzsiz itkinin
təkcə Azərbaycanda deyil, həm də bütün dünyada necə dərin kədər doğurduğunu xatırlayıram. Həmin dövrün ən
məşhur və nüfuzlu siyasətçiləri ümummilli lideri Azərbaycanı çiçəklənmə yoluna gətirib çıxarmış, cəsarətli,
müdrik, qətiyyətli, uzun müddət ərzində Cənubi Qafqazda söz sahibi olan qeyri-adi şəxsiyyət kimi səciyyələndirir,
onun vəfatı xəbərini təəssüf və kədər hissi ilə qarşıladıqlarını bildirirdilər.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin dövrün görkəmli siyasətçisi və dövlət xadimi, Rusiyada böyük nüfuzu
olan, ölkələrimiz arasında mehriban dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin formalaşmasına və inkişafına əvəzsiz
töhfə verən Heydər Əliyevin vəfatından ürəkdən kədərləndiyini bildirməklə yanaşı, ulu öndərin dəfn mərasimində
iştirak etmək üçün şəxsən özü yüz nəfərlik nümayəndə heyəti ilə Bakıya gəlmişdi.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının ovaxtkı prezidenti Corc Buş başsağlığı teleqramında yazırdı: "Heydər Əliyev
Cənubi Qafqazda uzun müddət ərzində ən əsas şəxsiyyət olmuşdur. Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycanın
bəhrələndiyi dostluq əlaqələrinin qurulmasında və Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunmasında onun şəxsi səyləri
həyati əhəmiyyət daşımışdır... Dağlıq Qarabağ faciəsinin sülh danışıqları vasitəsilə ədalətli və uzunmüddətli
həllinə nail olmaq sahəsində onun nümayiş etdirdiyi qətiyyət regionda sülh və sabitliyin saxlanmasında mühüm
əhəmiyyət kəsb etmişdir. Eyni zamanda, onun mövqeyi və göstərdiyi səylər Azərbaycanın iqtisadi inkişafını
möhkəmləndirən böyük həcmli xarici sərmayələrin cəlb olunmasında əsas rol oynamışdır. Bu nailiyyətlər
milyonlarla azərbaycanlının həyatını yaxşılaşdırmış və Azərbaycanın XXI əsrə müasir dövlət kimi daxil olmasına
imkan yaratmışdır”.
Fransa Respublikasının sabiq prezidenti Jak Şirak isə dostluq telləri ilə bağlandığı Heydər Əliyevin vəfatı
xəbərini böyük sarsıntı və kədər hissi ilə aldığını vurğulayaraq başsağlığı verir, ulu öndərin fəaliyyətini yüksək
qiymətləndirməklə yanaşı, cənab Prezident İlham Əliyevə xitabən deyirdi: "Atanızın yolunun davam
etdirilməsində böyük cağırışlarla üzləşəcəksiniz. Mən xüsusilə də Prezident Heydər Əliyevin hakimiyyətə
gəldikdən sonra cəsarətlə həyata keçirdiyi siyasi islahatları nəzərdə tuturam. Şübhə etmirəm ki, Siz var qüvvənizlə
onun yolunu davam etdirəcəksiniz və Azərbaycanı demokratiya və hüquqi dövlət yolu ilə irəli aparacaqsınız”.
...O günlərdə xalqımız dərin kədər içərisində idi: milyonlarla həmvətənimiz əsl millət atası olan ulu öndərə
Azərbaycanda və onun hüdudlarından kənarda yas saxlayır, onun parlaq xatirəsinə ehtiramlarını ifadə edirdilər.
Təkcə dəfn mərasimində və ondan sonrakı bir neçə gündə 4 milyona yaxın insan Fəxri xiyabana gələrək Heydər
Əliyevin məzarını ziyarət etmişdi. Ötən 15 ildə bu müqəddəs ziyarətgaha üz tutub ulu öndərə sonsuz sevgisini və
sədaqətini nümayiş etdirənlərin isə, yəqin ki, sayı-hesabı yoxdur.
Heydər Əliyevə bu böyük və tükənməz ehtiramın səbəbləri öz vətənini sevən, öz müstəqil dövlətçiliyinə
qəlbən bağlı olan hər bir azərbaycanlıya yaxşı məlumdur. Mən dəfələrlə bu barədə öz fikirlərimi yazmış, ulu
öndərin şəxsiyyəti, müdrik və möhtəşəm siyasəti, misilsiz quruculuq fəaliyyəti haqqında dövri mətbuatda dərc
olunmuş məqalələrimi ayrıca bir kitabda toplayaraq "Qürur doğuran illər” adlandırmış, ötən il nəşr etdirmişəm.
Lakin Heydər Əliyev irsi o qədər zəngindir ki, məncə, onu tam öyrənməyə, ayrı-ayrı xüsusiyyətlərini araşdırıb
əxz etməyə bir insan ömrü yetməz... Müstəqil Azərbaycan onun müəyyənləşdirdiyi yolla inamla irəliyə
addımladıqca biz bu irsin siqlətini və əhəmiyyətini daha dərindən dərk edir, ölkəmizin dinamik və davamlı
inkişafının məhz Heydər Əliyev ideyalarından qaynaqlandığını görür və hədsiz qürur hissi keçiririk.
Otuz ildən artıq bir dövrdə Azərbaycanın tarixi taleyi Heydər Əliyevin adı ilə qırılmaz tellərlə bağlı olmuş,
bu illər ərzində xalqımızın ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni həyatının bütün sahələrində dirçəliş məhz onun
fəaliyyəti nəticəsində mümkünləşmişdir. Böyük siyasi və dövlət xadimi, xalqın şəksiz lideri olaraq hələ sağlığında
canlı əfsanəyə çevrilən ulu öndər Azərbaycanı bir dövlət kimi zamanın ağır və sərt sınaqlarından çıxarmışdır.
538

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Hələ sovet hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın gələcəyini düşünərək göstərdiyi müdriklik və uzaqgörənlik
ulu öndərin ümumxalq məhəbbəti qazanması üçün ən mühüm amil kimi dəyərləndirilir. Həmin dövrdə Heydər
Əliyev milli inkişaf üçün mümkünsüz sayıla biləcək addımlar atmış, ən başlıcası, doğma xalqının gücünü,
potensialını ortaya qoymuş, onun müstəqil yaşamaq imkanlarını sübuta yetirmiş, bununla yanaşı, milli mənəvi
dəyərlərinin qorunmasını və zənginləşməsini təmin etmişdir. Sovet totalitar rejiminin sərt nəzarəti altında öz
millətinin ehtiyaclarını mərkəzi hakimiyyətin tələbləri ilə əlaqələndirmək və xalqın azadlıq ruhunu dirçəltmək
fenomenal bir xüsusiyyət idi... Ulu öndər bunu bacarmışdı!
Bu da bir həqiqətdir ki, hətta sovet hökuməti özü belə Heydər Əliyev fenomenini ən yüksək səviyyədə
qiymətləndirmişdir. Ulu öndər sovet dövlətinin ən ali mükafatlarına layiq görülmüş, iki dəfə Sosialist Əməyi
Qəhrəmanı adını almışdır. Bundan başqa, bir çox xarici dövlətlərin orden və medalları ilə təltif olunmuş,
beynəlxalq mükafatlara, müxtəlif ölkələrin universitetlərinin fəxri doktoru adına və digər yüksək nüfuzlu fəxri
adlara layiq görülmüşdür.
Heydər Əliyev, həqiqətən, qəhrəman idi. Bunu təkcə sovet dövründəki fəaliyyəti ilə deyil, sonralar siyasi
təqibə məruz qalanda, həyatın amansız sınaqları ilə üzləşəndə bir daha sübuta yetirdi. Yüksək dövlət vəzifəsindən
istefa verdikdən sonra Qorbaçovun komandasından hər an hər cür təhlükə gözlənilirdi. Üstəlik, Azərbaycanın
ovaxtkı rəhbərləri də namərdlik edirdilər, hətta ulu öndərə Bakıda qalmağa, paytaxtda yaşamağa belə imkan
vermirdilər. Heydər Əliyev özünün mənəvi gücü və cəsarəti ilə bütün çətinliklərə hünərlə sinə gərdi, doğma
Naxçıvana əsl qəhrəman kimi qayıtdı, muxtar respublikanı və onun əhalisini təcavüzkar Ermənistanın məkrli
niyyətlərindən qorudu. Həmin vaxtlarda Bakıda hakimiyyət başında olanlar Naxçıvana qarşı ayrı-seçkilik siyasəti
yeridir, bu torpağın müdafiəsinə, buradakı insanların həyatına, yaşayışına laqeyd münasibət göstərirdilər. Heydər
Əliyevin gəlişi Naxçıvan üçün, naxçıvanlılar üçün tarixi bir hadisə oldu. Ulu öndər doğma yurda işıq, hərarət, ruzi
gətirdi. Muxtar respublikanı demokratiyanın, haqqın-ədalətin beşiyinə, milli azadlıq və qurtuluş uğrunda
mübarizə məkanına çevirdi. Nəqliyyat, enerji blokadası və rəsmi Bakının biganəliyi şəraitində çox çətin vəziyyətlə
üzləşmiş Naxçıvan məhz Heydər Əliyevin şəxsi nüfuzu, müdrik siyasəti və diplomatik məharəti sayəsində qonşu
Türkiyə və İrandan hərtərəfli kömək ala bildi. İranla sərhədyanı ticarət əlaqələrinin yaradılması, Naxçıvanı
Türkiyə ilə birləşdirən Ümid körpüsünün istifadəyə verilməsi, hər iki ölkədən elektrik enerjisi almaq üçün xətlərin
çəkilməsi muxtar respublikanı sosial-iqtisadi böhrandan çıxardı. Heydər Əliyev humanitar yardımla bağlı Qərb
dövlətləri ilə də danışıqlar aparırdı. Belə ki, ABŞ-ın o vaxt yeni seçilən prezidenti Bill Klintona səmimi teleqram
göndərmiş, bu teleqrama eyni dərəcədə səmimi cavab almış, sonra isə ABŞ-dan humanitar yardım gətirən
"Boeing” təyyarəsi Naxçıvan Hava Limanında yerə enmişdi. Onu da xatırlayıram ki, hətta bu yardımın Ermənistan
üzərindən çatdırılmaması ilə bağlı əvvəlcədən ABŞ rəhbərliyinə müraciət etmişdi və demişdi ki, oradan gələn
ərzaq bizə lazım deyil.
Bununla yanaşı, 1992-ci ilin mayında Şuşa və Laçını ələ keçirən ermənilər Naxçıvana təcavüzü daha da
gücləndirərək, xüsusən Sədərəyin bəzi ərazilərinə yiyələnmək istəyirdilər. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə muxtar
respublika parlamenti təcavüzün dayandırılması üçün Türkiyədən kömək göstərilməsini xahiş etdi. Türkiyə
hökumətinin 1921-ci il Qars müqaviləsinə istinadla Naxçıvanın muxtariyyətinin təminatçısı olduğu barədə
bəyanat verməsi dünyanın 57 dövlətini Ermənistanın təcavüzkar hərəkətini pisləməsinə səbəb oldu və təcavüzün
qarşısına sədd çəkdi.
Ulu öndərin Naxçıvana rəhbərliyi dövrü ilə bağlı başqa bir maraqlı hadisə də yaddaşlarda yaşayır. Bu
bölgədə qış çox sərt keçir. Blokadanın naxçıvanlıları tamamilə istilikdən məhrum etdiyi bir vaxtda Heydər Əliyev
muxtar respublikanın paytaxtının mərkəzində yerləşən Böyük bağdakı ağacların budanmasının onların məhvinə
səbəb olub-olmayacağı barədə mütəxəssislərin rəyini öyrənmiş və bunun bağa ziyan vurmayacağını
dəqiqləşdirdikdən sonra budama aparılmasına və kəsilən qol-budaqlardan odun tədarük edilməsinə razılıq
vermişdi. Həmin odundan hər ailəyə pay ayrılmışdı ki, qışdan çıxa bilsinlər.
Naxçıvanı qorumaqla, muxtar respublika əhalisinin qayğısına qalmaqla yanaşı, Heydər Əliyev buradakı
siyasi fəaliyyəti dövründə müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyi üçün çox mühüm işlər görmüşdür. Hələ 1990-cı ildə
Naxçıvanda sovet idarəçiliyinin ləğvində, muxtar respublikanın adından "sovet” və "sosialist” sözlərinin
çıxarılmasında, Ali Sovetin adının dəyişdirilərək Ali Məclis adlandırılmasında, həmin il noyabrın 17-də milli
istiqlalımızın rəmzi olan üçrəngli bayrağın Naxçıvan Ali Məclisinə gətirilməsində və beləliklə, dövlətçilik
atributu kimi bərpasında ulu öndərin müstəsna xidmətləri olmuşdur. Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
Naxçıvan Ali Məclisi Qarabağda vəziyyət, Bakıda fövqəladə vəziyyətin aradan götürülməsi, habelə 20 Yanvar
hadisələrinə siyasi qiymət verilməsi haqqında qərarlar qəbul etdi. Muxtar respublika ərazisində kommunist
partiyasının fəaliyyətinin dayandırılması, Naxçıvan əhalisinin SSRİ-nin saxlanması barədə referendumda
539

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

iştirakdan imtina etməsi, 31 dekabrın Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü elan olunması kimi siyasi
aksiyalar həyata keçirildi... Bunlar müstəqil dövlətçiliyimiz üçün misilsiz tarixi hadisələrdir.
Məhz Naxçıvan Muxtar Respublikasına rəhbərlik etdiyi dövrdə Heydər Əliyev Azərbaycanın müstəqil
dövlətçiliyinin dayağı olan güclü və monolit siyasi təşkilatın - Yeni Azərbaycan Partiyasının əsasını qoymuş, onu
mükəmməl və yenilməz ideya ilə silahlandırmışdır. Partiyamızın ötən il keçirilən 25 illik yubileyində möhtərəm
Prezident İlham Əliyev bu barədə demişdir: "İyirmi beş il əvvəl ulu öndər Heydər Əliyevin sədrliyi ilə Naxçıvanda
Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis konfransı keçirilmişdir. Bu, böyük tarixi hadisə idi. Ondan təqribən bir ay
əvvəl bir qrup vətənpərvər insan - məşhur "91-lər” Heydər Əliyevə müraciət ünvanlamışdılar. Ulu öndər
müraciətə müsbət cavab verərək yeni yaradılacaq partiyaya rəhbərlik etməyə hazır olduğunu bildirmişdir və
partiyanın təsis konfransının keçirilməsi haqqında qərar qəbul edilmişdir. Təbii ki, təsis konfransı Bakıda
keçirilməli idi. Ancaq o vaxt Azərbaycanda hakimiyyəti qanunsuz şəkildə zəbt etmiş AXC-Müsavat hakimiyyəti
buna imkan vermədi. Baxın, özünü demokrat adlandıran dairələr, hakimiyyət imkan vermədi ki, Yeni Azərbaycan
Partiyasının təsis konfransı Bakı şəhərində keçirilsin. Belə olan halda 500-dən çox nümayəndə, bütün bölgələri
təmsil edən vətəndaşlar Naxçıvana gəldilər və ulu öndərin rəhbərliyi ilə partiyamızın təsis konfransı keçirildi”.
Bəli, partiyamız ağır siyasi şərtlər altında yaradıldı, bu gün də özlərini "demokrat” adlandırmaqdan utanıb
həya etməyən şəxslər hər vəchlə Heydər Əliyevi respublikanın siyasi həyatından təcrid etməyə çalışırdılar. Lakin
ulu öndərin Azərbaycanda rəhbərliyə gəlməsi, müstəqil dövlətçiliyimizi xilas etməsi, ölkəni xaosdan qurtarması,
vətəndaş qarşıdurmasına son qoyması xalqın mütləq əksəriyyətinin arzusu və istəyi idi. Partiyamızın yarandığı
vaxtlarda Azərbaycanda böhran daha da dərinləşmişdi, Ermənistanın hərbi təcavüzü, torpaqlarımızın işğalı davam
edirdi. İqtidarda olan AXC-Müsavat cütlüyü nəinki bu prosesin qarşısını ala bilmir, dövləti idarə etməyi belə
bacarmırdı. 1993-cü ilin yayında Gəncədə qardaş qanı axıdılmışdı. Qarabağ itirilməklə yanaşı, respublikanın
şimalında və cənubunda yeni separatçılıq ocaqları yaranırdı. Həmin ilin 15 iyunu müstəqil Azərbaycan üçün dönüş
nöqtəsi oldu: xalqın təkidli tələbi ilə siyasi rəhbərliyə dəvət edilən Heydər Əliyev Ali Sovetin sədri seçildi və
ertəsi gün Əbülfəz Elçibəyin Bakıdan qaçması nəticəsində dövlətçiliyimizin qurtuluşu naminə bütün məsuliyyəti
öz üzərinə götürmək məcburiyyətində qaldı. Həmin dövrü xatırladıqca ulu öndərin hünərinə, cəsarətinə və
qəhrəmanlığına bir daha heyran qalır, xalqımıza məhz belə səbatlı və yenilməz lider bəxş etdiyinə görə Tanrıya
şükür edirsən! Ulu öndər yenilməz liderliyini, xalqın hakimiyyətini qorumaq və möhkəmləndirmək bacarığını
Prezident kimi müstəqil Azərbaycanda həqiqi dövlət quruculuğuna başladığı ilk illərdə qətiyyətlə sübuta yetirdi.
Dövlət çevrilişi cəhdlərinin qarşısını aldı, ölkəni bürümüş cinayətkarlığa qarşı kəskin mübarizəni təşkil etdi,
erməni təcavüzünü dayandırmağa, uğurlu əks-hücum əməliyyatı aparmağa və respublikanı böhrandan çıxarmağa
imkan yaradan atəşkəsə nail oldu.
Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə xalqımızın və dövlətimizin qazandığı uğur
və nailiyyətlər haqqında cild-cild əsərlər yazılıb və bundan sonra da yazılacaqdır. Mən həmin dövrü özünəməxsus
güclü məntiqlə yığcam ifadə edən möhtərəm Prezident, partiyamızın sədri cənab İlham Əliyevin sözləri ilə
səciyyələndirmək istərdim: "1993-2003-cü illər tariximizdə sabitlik, islahatlar və inkişaf illəri kimi qalacaq. Məhz
o illərdə dövlətçiliyimizin əsasları qoyuldu. O illərdə bizim milli ideologiyamız - azərbaycançılıq ideologiyası
təqdim edildi və xalq tərəfindən bəyənildi. O illərdə Azərbaycan beynəlxalq təcriddən çıxa və Dağlıq Qarabağ
həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdıra bilmişdir. Biz beynəlxalq aləmdə fəal siyasət apararaq Azərbaycanı
tanıtmaq istiqamətində böyük işlər görə bildik. İqtisadi islahatlar, onların təməli məhz o illərdə qoyulmuşdu. O
vaxt ölkə iqtisadiyyatının inkişafı üçün xarici sərmayənin cəlb edilməsi əsas şərt idi. Heydər Əliyevin rəhbərliyi
ilə Azərbaycan bunu da bacardı. O illərdə Azərbaycana cəlb olunan xarici sərmayə, demək olar ki, həmin dövrdə
və hətta bu gün də ölkəmizin iqtisadi inkişafını şərtləndirən əsas amillərdən biridir. Bir sözlə, 1993-2003-cü illərdə
Azərbaycanda aparılmış böyük işlər ölkəmizi gücləndirdi. Azərbaycan bütün çətin sınaqlardan şərəflə çıxa
bilmişdir və bugünkü sürətli inkişafın da təməli o illərdə qoyulmuşdur”.
Ulu öndərin xalqımız və dövlətimiz qarşısında müstəsna xidmətlərindən biri də onun yolunu davam
etdirməyə, ideyalarını daha da zənginləşdirib həyata keçirməyə qadir olan cənab İlham Əliyev kimi yüksək
intellektli, praqmatik düşüncəli, müasir dünya siyasətini və iqtisadiyyatını gözəl bilən, enerjili və təşəbbüskar
siyasi lider yetişdirməsidir. Heydər Əliyev inanırdı ki, həm İlham Əliyev, həm də Yeni Azərbaycan Partiyası
xalqın ən layiqli övladlarını öz ətrafında sıx birləşdirərək Azərbaycan dövlətinin inkişafı və xalqımızın firavanlığı
yolunda çox işlər görəcək, onun axıra çatdıra bilmədiyi taleyüklü məsələləri, işləri başa çatdıra biləcək. Ulu
öndərin özü qədər inandığı və gələcəyinə böyük ümidlər bəslədiyi cənab İlham Əliyevin Azərbaycana rəhbərllik
etdiyi 15 ildə respublikamız bütün sahələrdə özünün dinamik inkişafı ilə dünya birliyinin diqqət mərkəzində
olmuşdur və bu şərəfli tarixin hər gün yeni, daha parlaq səhifələri yazılır. Bu illər ərzində iqtisadi inkişaf
baxımından Azərbaycan qədər sürətlə inkişaf edən ikinci ölkə olmamışdır. Çox hörmətli akademik Ramiz
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Mehdiyevin qeyd etdiyi kimi, İlham Əliyev dövlətimizin möhkəmləndirilməsi, müstəqilliyimizin dönməzliyinin
təmin olunması kimi məsul bir vəzifəni yerinə yetirməklə həm də milli şüurumuzun inkişafı və cəmiyyətimizin
müasirləşməsi üçün yorulmadan səy göstərir. O, hər bir situasiya üçün düzgün qərar verərək onların həyata
keçirilməsinə nail olur. İlham Əliyev siyasi lider kimi yeni dövrün tanınmış şəxsiyyətidir. Cənab Prezidentin
qazandığı uğurlar xalqımıza böyük ümidlər verir, gələcəyə geniş yollar açır.
Azərbaycanın bugünkü dinamik sosial-iqtisadi inkişafının mühüm təməlinə çevilən "Əsrin müqaviləsi”ni
ulu öndər dövlət müstəqilliyinin yeni bərpa edildiyi, ölkənin hələ ciddi sınaqlar qarşısında olduğu dövrdə
imzalamışdı. Nəinki Azərbaycanın tərəqqisi üçün geniş imkanlar açan, həm də bölgəmizin və ümumən Avropanın
enerji təhlükəsizliyində müstəsna rol oynayan bu sazişin müddətinin 2050-ci ilə uzadılmasına nail olan cənab
Prezident İlham Əliyev möhtəşəm bir tarix yazdı. Ötən ilin sentyabrında "Azəri-Çıraq-Günəşli” neft yatağının
işlənilməsi üzrə imzalanmış yeni saziş ölkəmiz üçün əvvəlkindən də əlverişlidir. Dövlət başçısının qeyd etdiyi
kimi, sazişin şərtləri göstərir ki, Azərbaycanın gələcək inkişafı, maliyyə imkanlarımızın genişləndirilməsi üçün
onun çox böyük əhəmiyyəti var.
Bu il aprelin 11-də ölkəmizdə növbəti prezident seçkiləri keçirildi və cənab İlham Əliyev qarşıdakı yeddi
il müddətinə bu ali dövlət vəzifəsində fəaliyyətini davam etdirmək üçün yenidən xalqımızın etimadını qazandı.
Onun prezidentliyə namizədliyi Yeni Azərbaycan Partiyasının VI qurultayında irəli sürülərkən Cəbrayıl
rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndinin sakini Oqtay Həziyevin ilk çıxış etməsi təsadüfi deyildi. Bu kənd Qarabağın
işğaldan yeni azad edilmiş və məcburi köçkün sakinləri doğma yurda qayıtmış yaşayış məntəqəsidir. 2016-cı ilin
aprelində ordumuzun şücaəti sayəsində Lələtəpə yüksəkliyinin geri qaytarılması nəticəsində kəndin təhlükəsizliyi
təmin olunmuş və cənab Prezidentin tapşırığı ilə burada yeni qəsəbə salınmışdır. Həmin vaxt Ali Baş Komandan
kimi cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ordumuz Ermənistanın işğalçı ordusuna elə bir zərbə vurmuşdur ki,
təcavüzkar ölkə hələ də bu ağır məğlubiyyətin təsiri altından çıxa bilmir.
Ulu öndərin yolunun davamçısı kimi cənab Prezident İlham Əliyevin xalqımızın yeganə ağrılı problemi
olan Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqəmətində apardığı qətiyyətli və prinsipial siyasət öz nəticəsini verir. Heydər
Əliyev Qarabağın azadlığını arzulayırdı və bunun üçün zəruri təminatlar yaradırdı. Onun son görüşünün tezliklə
ordumuzun zabit korpusunu möhkəmləndirəcək gənc hərbçilərlə olması da məhz bunu təsdiq edir. Həmin görüşdə
iştirak etmiş kursantların əksəriyyəti indi düşməndən qat-qat güclü olan ordumuzun yüksək rütbəli
komandirləridir. Ulu öndər inanırdı ki, Azərbaycanın zəbt olunmuş torpaqlarının erməni işğalçılarından azad
edilməsi üçün bizim daha güclü zabit heyətimiz olacaqdır və onun inamı doğrulmuşdur. Son 15 ildə cənab
Prezident İlham Əliyevin apadığı məqsədyönlü, uğurlu hərbi quruculuq nəticəsində Azərbaycan Ordusu dünyanın
ən güclü 50 ordusu sırasında yer tutmağa nail olmuşdur.
Heydər Əliyev ideyalarının gerçəkləşməsində onun şərəfli adını daşıyan fondun, bu fonda rəhbərlik edən
Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın çox böyük rolu vardır. Mehriban xanımın çoxşaxəli ictimaisiyasi fəaliyyəti xalqımızın hədsiz rəğbətini və dəstəyini qazanmaqla yanaşı dünyada da yüksək dəyərləndirilir.
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyeva müasir Azərbaycan gəncliyinin lideri kimi
müstəqil dövlətçiliyimizn inkişafına, ölkəmizlə bağlı həqiqətlərin dünyada təbliğinə layiqli töhfələr verir. Həm
milli mədəniyyətimizin, həm xalqımızın əxlaqi-mənəvi dəyərlərinin təbliğində, həm də ölkəmizin dolğun müsbət
imicinin formalaşmasında cənab Prezident İlham Əliyevin ailəsinin hər bir üzvünün onunla həmrəy, həmfikir
olması ulu öndərin həmişəyaşar ideyalarının ən parlaq şəkildə gerçəkləşməsidir. Prezident və Ali Baş Komandan
kimi cənab İlham Əliyev Azərbaycanın əmin-amanlığını qoruyur, ölkənin dinamik inkişafını, xalqın rifahını təmin
edir, torpaqlarımızı işğaldan azad etməyə hər an hazır olan ordumuzun gücünü daim artırır, döyüş qabiliyyətini
yüksəldir.
...Xalqımızın dahi oğlu Heydər Əliyevin vəfatı ilə əlaqədar vaxtilə mətbuatda dərc olunmuş nekroloqda çox
haqlı olaraq deyilirdi ki, onun fəaliyyəti də, şəxsiyyəti də Azərbaycan tarixinin ayrılmaz bir hissəsini təşkil edir
və hər bir azərbaycanlının taleyində Heydər Əliyev dühasının bir zərrəsi vardır. Yaddaşıma həmişəlik həkk
olunmuş bu unudulmaz sözlər xalqımızın indiki və gələcək nəsillərinin ulu öndərimizlə, onun mənəvi varlığı ilə
qırılmaz bağlılığını çox düzgün ifadə edir. Biz çox xoşbəxtik ki, Heydər Əliyevin yolu ilə addımlayırıq və
Azərbaycanı daha yüksək zirvələrə doğru aparan bu yolun cənab İlham Əliyev kimi davamçısı var. Ulu öndərin
xatirəsinə ən böyük abidə də elə çiçəklənən, güclənən, qüdrətlənən müstəqil Azərbaycandır!
Azərbaycan. - 2018.- 12 dekabr. - № 280. - S. 3.
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Siyasətdə Heydər Əliyev zirvəsi
Elman Nəsirov,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Siyasi Araşdırmalar
İnstitutunun direktoru, Milli Məclisin deputatı, siyasi elmlər doktoru, professor
Heydər Əliyev Azərbaycanın xoşbəxtliyi və firavanlığı, bölgədə və dünyada sülh naminə göstərdiyi
fövqəladə xidmətlərlə türk və dünya tarixində şərəfli yer tutmuşdur.
Rəcəb Tayyib ƏRDOĞAN
Türkiyə Respublikasının Prezidenti
Heydər Əlirza oğlu Azərbaycan Respublikası üçün, MDB-nin inkişafı üçün, Qazaxıstan və Azərbaycan
xalqlarının çoxəsrlik dostluğunun möhkəmlənməsi üçün çox işlər görmüşdür.
Nursultan NAZARBAYEV
Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Bu ifadə Heydər Əliyev şəxsiyyətinə verilmiş ən
lakonik və düzgün qiyməti əks etdirir. O, xalqa və Vətənə sonsuz sevgisi, dövlətçiliyə hədsiz sədaqəti ilə indiki
və gələcək nəsillərə örnək ola biləcək bir fəaliyyət nümunəsi, ölkəmizin davamlı inkişafının uzunömürlüyünü
təmin edən mükəmməl irs və siyasi məktəb miras qoymuşdur.
O, ölkə həyatının bütün sahələrində quruculuğun, davamlı inkişafın və islahatların banisi olmuşdur.
İqtisadiyyatın yenidən qurulması, kənd təsərrüfatının dirçəlişi, peşəkar ordunun yaradılması, çevik və
balanslaşdırılmış xarici siyasət kursunun həyata keçirilməsi, səhiyyə, elm, təhsil, mədəniyyət, incəsənət
sahələrinin tərəqqisi, hüquqi və demokratik dövlət quruculuğu məhz onun adı ilə bağlıdır.
Ümummilli liderin Azərbaycan dövlətinə rəhbərlik etdiyi illər əsl milli intibah dövrü olmuşdur. Bu dövr
bir-birindən zaman və ictimai-siyasi formasiya baxımından fərqlənən iki mərhələ ilə (1969-1982 və 1993-2003cü illər) xarakterizə olunsa da, əslində, ulu öndərin Vətənə fədakar xidməti və hakimiyyətinin hər iki mərhələsində
ölkəmizin nəhəng miqyasda nailiyyətlər qazanması baxımından oxşardırlar. Başqa sözlə, eyni missiyanın, sadəcə,
iki mərhələsidir.
Ötən əsrin 70-ci illərinin əvvəllərində “Literaturnaya qazeta”ya verdiyi məşhur müsahibəsində “Qoy ədalət
zəfər çalsın!”– deyən Heydər Əliyev özünün milli intibah missiyasının 1969-1982-ci illər ərzində, sözün həqiqi
mənasında, ədalətin zəfər çalmasına nail olmuşdu. Ölkədə həmin illərdə 213 yeni sənaye müəssisəsi istifadəyə
verilmişdi.
1969-cu ildən sonra Azərbaycanda geniş tikinti-quruculuq işlərinə start verildi. Respublika sanki tikinti
meydanını xatırladırdı. 1975-1985-ci illərdə ümumi sahəsi 22, 2 milyon kvadratmetr olan mənzillər inşa edildi ki,
bu göstərici Azərbaycanda bütün əvvəlki illərdə tikilmiş mənzillərin 70 faizini təşkil edirdi. Yeni iş yerlərinin
yaradılması nəticəsində iqtisadiyyatda çalışanların ümumi sayı 1985-ci ildə 2,4 milyon nəfərə çatmışdı. Bu, 1970ci ilin müvafiq göstəricisindən 1,5 dəfə çox idi. 1969-cu ildə orta aylıq əməkhaqqının səviyyəsinə görə
Azərbaycan 15 müttəfiq respublika arasında axırıncı yerdə dayandığı halda, 1980-ci ildə 4-cü yerə çıxdı.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin titanik fəaliyyətinin nəticəsi olaraq 1981-ci ildə respublika tarixində ilk
dəfə olaraq 402 min ton taxıl, 1 milyon 151 min ton pambıq, 1milyon 616 min ton üzüm, 644 min ton tərəvəz, 41
min ton bostan məhsulları, 26 min ton yaşıl çay yarpağı, 125 min ton mal-qara və quş əti, 340 min ton süd, 294
milyon ədəd yumurta və 12 min ton yun tədarük edildi. Ümumən, həmin illərdə kənd təsərrüfatının məcmu
məhsulu 2,6 dəfə artdı.
“Xalq həmişə öz ziyalıları, öz mədəniyyəti, öz elmi ilə tanınır”, – deyən Heydər Əliyevin sovet
Azərbaycanına rəhbərlik etdiyi dövrdə təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, incəsənət və milli-mənəvi dəyərlərimizin
qorunması və inkişafı sahələrində də ciddi və əhəmiyyətli addımlar atıldı.
Yetmişinci illərdə və 80-ci illərin əvvəllərində ali təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi istiqamətində böyuk işlər görüldü. Ölkə rəhbərinin təşəbbüsü və qayğısı ilə ali məktəblər
üçün çoxlu sayda tədris korpusları, yataqxana kompleksləri tikildi.
Heydər Əliyevin 1970-80-ci illərdə Azərbaycanda ali təhsilin inkişafı yolundakı böyük xidmətlərindən biri
də yeni ali təhsil ocaqlarının yaradılması idi. Ümumiyyətlə, 1970-82-ci illərdə Azərbaycanda 5 yeni ali məktəb
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yaradıldı, yeni ixtisaslar, kafedralar, problem laboratoriyaları açıldı. Əgər 60-cı illərin sonunda respublikada 12
ali məktəb, bunlarda 105 fakültə, 450 kafedra var idisə və burada 139 ixtisas üzrə kadr hazırlığı aparılırdısa, 1982ci ildə artıq 136 fakültəni və 530 kafedranı birləşdirən 17 ali təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərirdi.
Dahi şəxsiyyətin Azərbaycan təhsilinin inkişafında müstəsna xidmətlərindən biri də 1970-1980-ci illərdə
onun şəxsi təşəbbüsü və qayğısı sayəsində Azərbaycandan kənarda, keçmiş SSRİ-nin 50-dən artıq böyük şəhərinin
170-dən çox nüfuzlu ali məktəbində respublikamızın xalq təsərrüfatı, elm, təhsil və mədəniyyətinin 80-dən artıq
sahəsini əhatə edən və xüsusi ehtiyac duyulan 250-dən çox ixtisas üzrə 15 mindən artıq azərbaycanlı gəncin ali
təhsil almasına, yüksək ixtisaslı mütəxəssislər kimi hazırlanmasına imkan və şərait yaratması olmuşdur. Onu da
qeyd edək ki, Azərbaycandan kənarda təhsil alanların milli tərkibində azərbaycanlıların sayı 1970-ci ilədək 40
faiz təşkil edirdisə, ümummilli lider Heydər Əliyevin apardığı uzaqgörən siyasət nəticəsində 1976-cı ildə müvafiq
göstərici 85 faizə, 1977-ci ildə 92 faizə, 1980-ci illərin əvvəllərində isə 97,6 faizə yüksəlmiş oldu. Bu addımlar
öz xarakteri etibarilə strateji məzmun kəsb edirdi. Daha dəqiq desək, bir tərəfdən Azərbaycanın yüksək ixtisaslı
kadrlara olan ehtiyacını təmin edirdi, digər tərəfdən potensial Azərbaycan diasporunun formalaşması prosesinin
konturları cızılırdı. Təsadüfi deyildir ki, bu gün MDB məkanında Azərbaycan diasporunun sosial tərkibinin böyük
bir hissəsini məhz həmin illərdə ulu öndərin xeyir-duası ilə təhsil almış insanlar təşkil edir və onlar müstəqil
dövlətimizin maraqlarını həmin ölkələrdə şərəflə qoruyurlar.
“Xalqı həmişə mənəviyyat birləşdirmişdir. Çünki başqa əsaslara nisbətən mənəvi əsaslar daha üstündür”,
– deyən ümummilli liderin qənaətinə görə, milli özünüdərkə xalqın yaratdığı və yaşatdığı mədəni sərvətlərə
dərindən yiyələnməklə çatmaq olar. Ulu öndər başqa bir fikrində isə qeyd edirdi ki, məşhur filosof Bəhmənyarın
və mütəfəkkir şair Nizaminin, riyaziyyatçı-astronom Nəsirəddin Tusinin və dahi şair Füzulinin, orta əsrlərin
böyük alimi Rəşidəddinin və üsyankar şair Nəsiminin, tarixçi Abbasqulu ağa Bakıxanovun və realist yazıçı Mirzə
Fətəli Axundovun, görkəmli satiriklərdən Mirzə Ələkbər Sabirin, Cəlil Məmmədquluzadənin və bir çox başqa
korifeylərin adları bu mədəniyyətin çoxəsrlik tarixini bəzəyir. Biz Azərbaycan xalqının bu və ya digər görkəmli
oğullarına ona görə minnətdarıq ki, onlar zülmətli irtica və özbaşınalıq şəraitində Azərbaycan xalqının ictimai
fikrini, elm və mədəniyyətinin məşəlini göz bəbəyi kimi qorumuşlar. Hər bir vətənsevər azərbaycanlı isə Heydər
Əliyevə xalqımızın həmin görkəmli simalarının bizə miras qoyduqları mizilsiz ədəbi irsə olduqca böyük dəyər
verdiyi və onları yaddaşlarda əbədiləşdirdiyinə görə minnətdar olmalıdır.
Heydər Əliyev böyük siyasi ustalıqla 59 yaşında pantürkist-millətçi ittihamı ilə Sibirə sürgün edilən şair
Hüseyn Cavidin nəşini onun 100 illiyində Vətənə gətirməklə, əslində, milli hissə və duyğuya malik olan
şəxsiyyətlərin hamısının cənazəsini, ruhunu Azərbaycana qaytarmış oldu.
Danılmaz həqiqətdir ki, 1930-cu illərdə SSRİ-nin dövlət mükafatı “Rusca – azərbaycanca lüğət”ə
verilirdisə, məhz Heydər Əliyevin qətiyyəti sayəsində 1970-ci illərdə “Azərbaycan dili” dərsliyi eyni etimada
layiq görüldü. Bu mükafatların arxasında böyük siyasi mətləblər gizlənirdi. Başqa sözlə, birinci halda rus dilinin
(ruslaşdırma) təbliğinə, ikinci halda isə doğma dilimizin (milliləşmənin) inkişafına görə ali mükafat verilmişdi.
Bu, ulu öndərin millətin genetik kodunun mühüm komponenti hesab etdiyi milli dilə verdiyi əvəzsiz dəyər idi.
Elə bu məntiqlə də Heydər Əliyev böyük səylər hesabına 1978-ci ildə qəbul edilən Azərbaycan SSR
Konstitusiyasında Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təsbit edilməsinə nail olmuşdu.
Təbii ki, fitri istedadı və iti fəhmi hesabına ölkəmizin perspektiv müstəqilliyini proqnozlaşdıran Heydər
Əliyev suveren dövlətçiliyimizin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və xüsusilə də təhlükəsizlik sahəsində hansı ciddi
problemlərlə sınağa çəkiləcəyini də görməyə bilməzdi. Bu baxımdan ümummilli liderin hələ sovet dövründə
respublikamız üçün milli hərbi kadrların hazırlanması sahəsində atdığı uzaqgörən addımların ölkəmizin
Ermənistanın təcavüzünə məruz qaldığı zamanda necə misilsiz əhəmiyyət daşıdığını bir daha şahidi olduq.
Bu, bir həqiqətdir ki, Sovet İttifaqında bütün sahələr kimi, ordu quruculuğu prosesi də məlum siyasi-ideoloji
prinsiplərə əsaslanırdı. Rəsmi Moskva milli respublikalarda, ələlxüsus müsəlman dövlətlərində milli hərbi
kadrların hazırlanması yönündə cəhdləri, bir qayda olaraq, qısqanclıqla qarşılayır və buna mane olurdu. Müttəfiq
respublikalarda hərbi tədris məktəbləri əsasən Rusiya, Ukrayna və Belarusiyada fəaliyyət göstərirdi.
"Bunları görəndə, düşünürdüm ki, yaxşı, biz Sovet İttifaqının bərabərhüquqlu müttəfiq respublikasıyıq,
böyük səlahiyyətlərimiz var. Biz nə üçün ordudan təcrid olunuruq?" – bu sözləri mərhum Heydər Əliyev 2003-cü
il aprelin 21-də, Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Məktəbin 30 illik yubiley təntənəsində çıxış edərkən demişdi.
Ulu öndər Heydər Əliyev 1973-cü ildə böyük səylər nəticəsində belə bir məktəbin yaradılmasına nail
olmuşdu. Həmin dövrdə Azərbaycan ildə təxminən 60 min gənci ordu sıralarına göndərirdi. Ancaq onların tam
əksəriyyəti inşaat batalyonlarında xidmət keçirdi. Hərbi hissələrdəki azərbaycanlı zabitləri isə, necə deyərlər,
barmaqla saymaq olardı. Əlbəttə, indi bəziləri 1973-cü ildə Bakıda belə bir hərbi məktəbin yaradılmasını bir
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zavod, fabrik tikintisi qədər adi qərar hesab edə bilərlər. Amma buna nail olmaq üçün həqiqətən böyük siyasət və
uzaqgörənlik lazım idi.
Həmin vaxtdan 20 il ötdü və Heydər Əliyevin yaratdığı hərbi məktəb müstəqil Azərbaycanda ordu
quruculuğu üçün əsas bazalardan birinə çevrildi. 70-ci illərdə həmin məktəbin müdavimləri olan zabitlər artıq
müstəqil Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrinin komandirləri, generallarıdır.
Beləliklə, Heydər Əliyev 1969-1982-ci illərdə gələcək müstəqil Azərbaycan dövləti üçün xidmət edə
biləcək bütün zəruri addımları atmağa nail oldu. 1991-ci ildə müstəqilliyini bəyan edən Azərbaycan Respublikası
əslində real suverenliyinə 1993-cü ildə nail oldu. Həmin il xalqın israrlı tələb və xahişindən sonra Heydər Əliyevin
hakimiyyətə qayıdışı baş verdi və bununla da Azərbaycanda milli intibah dövrünün ikinci mərhəsi (1993-2003cü illər) başlandı. Bu dövr ulu öndərin təbirincə desək, “müstəqilliyin əldə edilməsindən daha çətin olan onun
qorunması və möhkəmləndirilməsi” ilə xarakterizə olunurdu. Həmin dövrdə Rusiyanın siyasi-hərbi elitasında
formalaşmış mövqeyə görə, ərazisindən hərbi bazaları çıxarılan və birmənalı olaraq Qərbə inteqrasiya xəttini
seçən Azərbaycan regionda Kremlin gələcəkdəki planları üçün birbaşa təhlükə mənbəyi rolunu oynayır. Həmin
mərhələdə hakimiyyətdə olan Müsavat-AXC cütlüyünün həyata keçirdiyi səbatsız daxili və onun davamı olan
xarici siyasət kursu Rusiyanın Azərbaycana münasibətdə məlum sərt mövqeyinin formalaşmasında az rol
oynamadı.
Yeri gəlmişkən, burada bir həqiqəti də xüsusi olaraq qeyd edək ki, Azərbaycan xalqının ən ağır dərdi olan
Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı ulu öndər Heydər Əliyevin 1969-1982-ci illərdə həyata keçirdiyi siyasət
nəticəsində bu dövrdə erməni millətçiləri bir dəfə də olsun ölkəmizə qarşı ərazi iddialarını açıq şəkildə dilə
gətirməyə cəsarət etmədilər və buna imkan verilmədi. Akademik Ramiz Mehdiyev Heydər Əliyev fenomeni ilə
bağlı tədqiqatlarında çox düzgün olaraq qeyd edir ki, “akademik Aqanbekyanın M.Qorbaçovun Dağlıq Qarabağın
Ermənistana birləşdirilməsinə ilkin razılıq verilməsi barədə bəyanatı və bununla da münaqişənin ilkin qığılcımının
közərməsi məhz Heydər Əliyevin Siyasi Büro üzvlüyündən istefasından cəmi üç həftə sonra baş verdi”.
Bundan savayı, Müsavat-AXC cütlüyünün mövcud şəraitə adekvat olmayan məqamda “Cənubi
Azərbaycan” problemini qaldırması nəticəsində İranla da münasibətlər son dərəcə kəskinləşdi. Bu siyasəti
nəticəsində faktiki olaraq Azərbaycan həm şimaldan, həm də cənubdan ağır təzyiq altına düşdü. ABŞ Konqresi
isə Azərbaycanı dövlət səviyyəsində hər cür yardımdan məhrum edən “907-ci əlavə”ni qəbul etdi.
Bu şəraitdə dövlətçiliyimiz üçün ən təhlükəli proses separatizm və onun nəticəsində ərazi bütövlüyümüzün
növbəti dəfə pozulması təhlükəsi ilə bağlı idi. Erməni işğalçılarının aramsız hücumları, Cənubda “Talış Muğan
Respublikası”nın elan edilməsi, şimalda “Sadval” təşkilatının ərazi iddiaları və Gəncədə Surət Hüseynova məxsus
hərbi hissənin üsyan etməsi həmin dövrdə ölkəmizin dəhşətli siyasi kataklizmlər mərhələsində olduğunu bir daha
təsdiqləyir. Əslində respublikamız real vətəndaş müharibəsi astanasında idi. Ölkədə hakimiyyətsizlik və xaos
hökm sürürdü. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü ildə xalqın tələbi
və xahişi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra hədəfinə çevrildiyimiz bu ağır problemlər öz həllini tapmağa başladı.
Lakin bu prosesin özü də hamar yolla getmədi. 1994-cü ilin oktyabr və 1995-ci ilin mart aylarında Azərbaycanın
müstəqilliyini istəməyən xarici qüvvələrin himayəsi ilə respublikamızda dövlət çevrilişlərinə cəhdlər edildi.
Prezident Heydər Əliyevlə xalqın sarsılmaz birliyi bu sınaqlardan da uğurla çıxa bildi. Heydər Əliyev xalqımızın
və dövlətçiliyimizin tarixində, əgər bir sözlə ifadə etmək mümkünsə, məhz Xilaskar missiyasını yerinə yetirdi.
Burada bir haşiyə çıxmaq istəyirik. Məlum olduğu kimi, 1997-ci ildə Prezident Heydər Əliyevin ABŞ-a ilk
rəsmi səfəri zamanı ona bu dövlətin ən məşhur 4 prezidentindən biri olan (C.Vaşinqton, T.Cefferson, F.D.
Ruzveltlə birlikdə) Avraam Linkoln büstü bağışlanmışdı. Bu, təsadüfi yox, rəmzi mənası olan bir hadisə idi.
Prezident A.Linkoln ABŞ-ın bütövlüyünün qorunması naminə separatçı Cənub ştatları ilə mübarizə aparmalı
olmuş və nəticədə ölkə miqyasında 600 mindən artıq itkinin verilməsinə baxmayaraq, dövlətçiliyin məhvinin
qarşısını ala bilmişdi. Amerikalılar indiyədək seçdikləri bütün prezidentlər içərisində yalnız 4-nə heykəl qoyublar.
Həmin prezidentlərdən biri də məhz A.Linkolndur. Zənnimizcə, amerikalıların Heydər Əliyevlə Avraam Linkolun
arasında paralel aparmalarının motivi gün kimi aydındır. Hər ikisi öz xalqları və dövlətlərinin xilaskarıdırlar.
Ümummilli lider Azərbaycanda demokratik inkişaf proseslərinin də əsasını qoydu. Ölkəmizdə şəxsiyyətin
azadlığı və toxunulmazlığı, habelə onların hüquqi müdafiəsi təmin edildi, çoxpartiyalı sistem üçün əsaslar
yaradıldı, siyasi plüralizm, vicdan və etiqad azadlığı, azlıqların hüquqları, qanun qarşısında bərabərlik təmin
edildi. Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarında əks olunan, onun ayrılmaz komponenti olan
təqsirsizlik prezumpsiyası təmin edildi. Bundan savayı, Konstitusiya Məhkəməsi, üçpilləli məhkəmə sistemi, yeni
məhkəmə korpusu yaradıldı, məhkəmələrin müstəqilliyi və prosedur qaydalarının şəffaflaşması təmin edildi, on
minlərlə insan amnistiya edildi və böyük sayda məhkum bağışlandı, senzura ləğv edildi, KİV-in azadlığı və QHTlərin sərbəst fəaliyyəti təmin edildi.
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Bu prosesdə – demokratik dövlət quruculuğu istiqamətində ümummilli liderin miras qoyduğu irsin
öyrənilməsi, təbliği və tətbiqində Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, UNESCO və İSESCOnun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun xidmətləri müstəsna
əhəmiyyət kəsb edir. Başqa sözlə, ulu öndərin irsinin öyrənilməsi istiqamətində irimiqyaslı proqramların həyata
keçirilməsini dəstəkləmək, Azərbaycan xalqının rifahının yüksəldilməsinə yönəldilmiş təşəbbüsləri himayə
etmək, ölkədə elm, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə və idmanın inkişafını təmin edən layihələrə yardımçı olmaq, millimənəvi dəyərlərə sadiq gənclərin yetişdirilməsinə və digər mühüm vəzifələrin yerinə yetirilməsinə nail olmaq
ölkənin birinci xanımının rəhbərlik etdiyi təşkilatın genişmiqyaslı fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərini təşkil edir
və geniş ictimaiyyət tərəfindən olduqca yüksək dəyərləndirilir.
Azərbaycan xalqı qəlbində əbədi heykəlini qoyduğu ulu öndərin vəfatının 15-ci ildönümünü onun siyasi
xətti ətrafında daha sıx və monolit birlik nümayiş etdirərək qeyd edir. Eyni zamanda xalqımız Heydər Əliyevin
fiziki itkisindən nə qədər çox kədərlənsə də, təskinliyini onda tapır ki, bu gün ulu öndərin şah əsəri olan müstəqil
Azərbaycan etibarlı əllərdədir, davamlı və dinamik inkişaf tempinə malikdir. Zəmanəmizin dühasından “Ona
özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm”, – qiymətini alan Prezident İlham Əliyev
Azərbaycanın bugünkü və gələcək inkişafının təminatçısıdır. O, Azərbaycanın çağdaş tarixinə yeni missiya ilə
daxil olmuşdur. Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan özünün milli dövlət quruculuğu və
idarəçiliyinin növbəti şərəfli mərhələsini yaşayır.
Sabitlik, təhlükəsizlik və inkişaf bu mərhələni tam xarakterizə edən ifadələrdir. Sözün həqiqi mənasında
son 15 il ərzində ölkəmizdə sabitlik və əmin-amanlıq hökm sürmüşdür. Azərbaycan bu gün müsəlman dünyasında
bir sabitlik adası kimi məşhurdur. Təkcə sabitliyin olmaması kifayətdir ki, dövlət xaos və anarxiyaya yuvarlansın.
Qonşu regionlarda və dünyada baş verən qanlı münaqişələr, toqquşmalar, müharibələr, risklər və təhdidlər
fonunda ölkəmizdə həyat tərzinə çevrilmiş sabitlik mühiti tarixi nailiyyətimiz və sərvətimizdir. Sabitliyimiz
təhlükəsizliyimizi şərtləndirir. Sabitlik və təhlükəsizliyimizin təminatçısı Azərbaycan xalıqı və onun hakimiyyətlə
olan monolit birliyidir, səfərbər olunmuş cəmiyyət və vətəndaş həmrəyliyidir. Bu birliyin kökündə dayanan əsas
amil xalqın öz Prezidentinə olan inamı, etimadı və etibarı ilə bağlıdır. Prezidentin xalqının sevgisini qazanmasını
şərtləndirən əsas amil isə, onun hər hansı beynəlxalq siyasi dairənin və ya dövlətin diqtəsi altında deyil, məhz öz
xalqının mənafeyindən irəli gələn siyasəti həyata keçirməsidir. Həmin siyasətin adına müstəqil siyasət deyirlər.
Bəli, Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev bütün dünyada müstəqil siyasət həyata keçirən lider kimi
tanınmış və nüfuz sahibi olmuşdur. Prezident İlham Əliyev üçün hər şeydən ümdə olan məhz milli maraqlardır.
Elə bu səbəbdən dövlətimizin rəhbəri İlham Əliyev çətin, lakin şərəfli yolu seçmişdir. Bu yol bizə ulu öndər
Heydər Əliyevdən miras qalmışdır. Məhz bu yolla getdikdə xalq öz taleyinin sahibi olur. Məhz bu yol yeganə
düzgün yoldur. Məhz bu yolla Prezident İlham Əliyev Azərbaycanı uca zirvələrə aparır.
Bu, bir aksiomdur ki, Prezident İlham Əliyev ümummilli lider Heydər Əliyevin müəllifi olduğu
coxvektorlu və balanslı xarici siyasət kursunu sürətlə dəyişən dünyanın geosiyasi reallıqlarına adekvat olaraq
çevik, innovativ və hücum taktikasına əsaslanmaqla davam etdirir. Milli dövlətçilik maraqlarının müdafiəsi həm
ikitərəfli, həm də çoxtərəfli formatda həyata keçirilən bu siyasətin başlıca məzmununu təşkil edir. Həmin siyasətin
uğurunu təmin edən çoxsaylı parametrlər sırasında birinci mövqedə dayanan amil Prezident İlham Əliyevin
beynəlxalq siyasətin aktoru statusuna yüksəlməsi reallığı ilə bağlıdır. O, dünya siyasətinə təsir gücünə malik
beynəlxalq aktor statusunda dövlət başçısıdır. Bu statusuna tam adekvat olaraq İlham Əliyev həm daxili, həm də
xarici siyasət kursunun həyata keçirilməsi prosesində dərin zəka, iti fəhm, analitik və innovativ düşüncə tərzi,
sistemli analiz qabiliyyəti, prinsipiallıq və qətiyyət nümayiş etdirir. Hər dövlət başçısına nəsib olmayan bu unikal
şəxsi keyfiyyətlərin daşıyıcı olan Prezident İlham Əliyev harada çıxış etməsindən və mövqe bildirməsindən asılı
olmayaraq, şahmat dili ilə desək, həmişə ağ fiqurlarla oynayır və artıq start vəziyyətində qarşı tərəf və ya tərəflər
üzərində ilkin üstünlüyünü təmin etmiş olur. Həmin “siyasi şahmat lövhəsi”ndə siyasət qrossmeysterinin –
Prezident İlham Əliyevin rəqibinə “mat” elan etməsi labüddür. Bu, sırf zaman məsələsidir.
Xalq qəzeti. - 2018.- 11 dekabr. - № 279. - S. 4.
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Ulu öndər qaçqınların problemlərinin həllini əsas vəzifələrdən biri hesab edirdi
Nazim Mustafa,
Prezident Kitabxanasının şöbə müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Mən Azərbaycanı, Azərbaycan xalqını Heydər Əliyev qədər sevən ikinci adam tanımıram.
Nikolay Baybakov,
SSRİ Dövlət Plan
Komitəsinin 1965-1985-ci illərdə sədri
Heydər Əliyev böyük şəxsiyyətdir. O, mənim dostum, qardaşımdır. Onun yeri həmişə ürəyimin
başındadır.
Butros-Butros Qali
BMT-nin sabiq Baş katibi
İstər XX əsrin əvvəllərində, istərsə də sonlarında Azərbaycan yenidən dövlət müstəqilliyini bərpa edən
zaman qaçqınlar məsələsi əsas problem kimi yenə qarşıya çıxmışdır. Hər iki dövrdə də bu problemin
yaranmasının səbəbi Ermənistanın azərbaycanlı əhaliyə qarşı həyata keçirdiyi etnik təmizləmə və işğalçılıq
siyasəti olmuşdur.
Ulu öndər qaçqın və məcburi köçkünlərin faciəsini öz şəxsi problemi kimi qəbul edirdi. Çünki on minlərlə
azərbaycanlı ailəsi kimi, onun qohum-əqrəbası da 1918-1920-ci illərdə erməni təcavüzünün qurbanına
çevrilmişdi. Hələ 1905-ci ilin noyabr ayında Heydər Əliyevin atasının yaşadığı Zəngəzur qəzasının Comərdli
kəndi erməni quldur dəstələrinin silahlı hücumuna məruz qalmışdı. Həmin vaxt comərdlilər erməni quldurlarına
ciddi müqavimət göstərmişdilər. Lakin silah-sursat çatışmadığından əhali müvəqqəti olaraq kəndi tərk etmək
məcburiyyətində qalmışdı. Ara sakitləşəndən sonra comərdlilər yenidən öz doğma kəndlərinə qayıtmışdılar.
1918-1920-ci illərin qırğınları daha dəhşətli olmuşdu. 1918-ci ilin payızında quldurbaşı Andranikin qoşunu
Zəngəzura soxuldu. Comərdlilər silaha sarılıb müqavimət göstərsələr də, erməni quldurların top-tüfəngi
qarşısında duruş gətirə bilmədilər. Kənd əhalisini uşaq, qoca, qadın demədən qətlə yetirdilər, çox az bir qisim
insan qaçaraq canını qurtara bilmişdi. Yalnız yaylaqda olan comərdlilər ermənilərin hücumundan öncədən xəbər
tutduqları üçün qonşuluqdakı Naxçıvan kəndlərinə qaçaraq qurtula bilmişdilər. Həmin vaxt ermənilər Heydər
Əliyevin babası Kərbəlayi Cəfəri, nənəsi Güllücahan xanımı, əmisi Qafarı və onun ailəsini də qətlə yetirmişdilər.
Ulu öndərin atası Əlirza kişi həmin vaxt Bakıda neft mədənlərində işləyirdi və qırğınlardan çox gec xəbər
tutmuşdu. Heydər Əliyevin anası İzzət xanımın 7 qardaşını da ermənilər vəhşicəsinə qətlə yetirmişdilər. Bütün
bunlar barədə Heydər Əliyevin ətraflı məlumatı var idi və sovet rejimi olmasına baxmayaraq ermənilərin
Azərbaycana və azərbaycanlılara qarşı xəyanətkar niyyətlərindən xəbərdar idi. Bunu ermənilər də gözəl bilirdilər.
Məhz erməni lobbisinin istəyi və təşəbbüsü ilə 1987-ci ilin payızında Heydər Əliyevin SSRİ Nazirlər Soveti
Sədrinin birinci müavini və Siyasi Büro üzvlüyündən kənarlaşdırılmasından sonra onlar yenidən əl-qol açdılar.
Azərbaycanlıların qaçqınlıq faciəsi də həmin dövrdən etibarən daha sərt şəkildə təkrarlandı.
Tarixi şəraitin verdiyi fürsətdən istifadə edən Sovet Ermənistanının 1988-ci ildə Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayətini ilhaq etmək siyasəti əvvəlcə Qərbi Azərbaycanda (Ermənistanda) yaşayan azərbaycanlıların tarixi-etnik
torpaqlarından deportasiyası ilə, sonrakı mərhələdə isə Dağlıq Qarabağın və ətraf rayonların işğalı ilə nəticələndi.
XX yüzilliyin tarixinə ən faciəli münaqişələrdən biri kimi daxil olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi nəticəsində bir milyondan artıq azərbaycanlı əhali qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşdü.
Qaçqın və məcburi köçkünlər ölkə ərazisinin 62 şəhər və rayonunda, 1600-dən çox ünvanda müvəqqəti
məskunlaşmaq məcburiyyətində qaldılar.
Etiraf edilməlidir ki, istər dövlət müstəqilliyinə qovuşma ərəfəsində, istərsə də müstəqilliyin ilk illərində
qaçqın və məcburi köçkünlər probleminin həllinə hakimiyyət orqanları tərəfindən kompleks yanaşma yox idi.
1993-cü il iyunun 15-də Heydər Əliyevin xalqın inadlı təkidi ilə siyasi hakimiyyətə qayıdışı ərəfəsində
ölkədə mürəkkəb şərait hökm sürürdü. Hökumət böhranının nəticəsi olaraq ölkədə vətəndaş müharibəsi və
müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi yarandıqda Azərbaycan xalqının yekdil iradəsi və tələbi ilə o zamankı ölkə
rəhbərliyi tərəfindən Bakıya dəvət edildi. 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
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seçildi, iyunun 24-də isə Ali Sovetin qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata
keçirməyə başladı.
Ümummilli lider Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün məsələyə
kompleks yanaşılması, mühüm daxili və xarici siyasət amillərinin nəzərə alınması siyasətini yürütdü. Bunun üçün
ilk növbədə ölkədə ictimai-siyasi sabitliyə nail olmaq, nizami ordu yaratmaq, dağılmış iqtisadiyyatı bərpa etmək
və köklü idarəçilik islahatları həyata keçirmək, xalqı azərbaycançılıq ideologiyası ətrafında birləşdirilmək lazım
gəlirdi. Lakin ölkənin iqtisadi və maliyyə vəziyyətinin ağır olması qaçqınlar və məcburi köçkünlər problemini
həll etməyə imkan vermirdi.
1993-cü il iyulun 25-də ölkənin vətəndaş müharibəsinə sürükləndiyi, bölgələrdə separatizmin baş qaldırdığı
dövrdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirən Heydər Əliyev Ağdam şəhərinin
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı nəticəsində bölgədə yaranmış vəziyyətlə əlaqədar Bərdəyə səfər
etmiş, məcburi köçkünlərlə görüşmüş, onların vəziyyətinin yüngülləşdirilməsi məqsədilə operativ müşavirə
keçirmişdi. Müşavirənin sonunda ümummilli lider demişdi: “Xalqımız mütləq birləşməli, səfərbər olmalı, özünün
vətənpərvərlik hisslərini geniş nümayiş etdirməli, torpaqlarımızı düşməndən azad etməlidir. Bu, hər bir
azərbaycanlının borcudur. Mən sizi, Azərbaycan xalqını bu müqəddəs borcu yerinə yetirməyə çağırıram”.
Məhz xalqımızın Heydər Əliyevin ətrafında səfərbər olması, ölkədə sabitliyin bərqərar edilməsi sayəsində
qaçqınlar və məcburi köçkünlər probleminin kompleks şəkildə həllinə start verildi.
Ümummilli lider 11-12 dekabr 1993-cü ildə Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində yaranmış vəziyyətlə
tanış olmaq üçün İmişli, Füzuli, Beyləqan və Şəmkir rayonlarında olmuş, Ağcabədi və Gəncədə qaçqınların
vəziyyətinə həsr olunmuş müşavirələr keçirmişdi.
Ulu öndər Heydər Əliyevin memarı olduğu “Neft strategiyası”nın həyata geçirilməsinə başlanılması, “Əsrin
müqaviləsi”nin imzalanması, Ermənistanla atəşkəs sazişinin imzalanması qaçqın və məcburi köçkünlərin
vəziyyətinin tədricən yaxşılaşdırılmasına təkan verdi. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin statusu, sosial
müdafiəsi, iş və yaşayış yerləri ilə təmin olunması ilə bağlı müvafiq hüquqi aktlar qəbul edildi, onların həyat
şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün müxtəlif güzəştlər tətbiq edildi.
1995-ci ildə bu problemlərlə daha da ciddi məşğul olmaq üçün Nazirlər Kabinetində xüsusi vəzifə – Baş
nazirin müavini vəzifəsi təsis edildi və qaçqınların, köçkünlərin problemi ilə əlaqədar hökumət komissiyası
yaradıldı.
Heydər Əliyev Azərbaycana səfərə gələn dövlət və hökumət başçıları, beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri ilə
görüşdən sonra, bir qayda olaraq, qonaqları Bakı şəhərində qaçqın və məcburi köçkünlərin müvəqqəti sığınacaq
tapdıqları yerlərə baxmağa dəvət edir, bununla da Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində
yaranan humanitar fəlakəti əyani şəkildə göstərirdi.
1998-ci il iyunun 27-də Heydər Əliyevin sədrliyi ilə Respublika Sarayında qaçqın və məcburi köçkünlərin
məsələlərinə həsr olunmuş ümumrespublika müşavirəsi keçirildi. Ümummilli lider müşavirədəki nitqində
demişdi: “Bu gün sizə bir daha bəyan etmək istəyirəm ki, bu, Azərbaycan dövlətinin, hökumətinin və şəxsən
Azərbaycanın dövlət başçısı, Prezidenti kimi, mənim qarşımda duran ən əsas vəzifədir və daim – hər gün, hər saat
mənim diqqət mərkəzimdədir. ...Mən xarici ölkələrdən gələn dövlət başçılarını, hökumət üzvlərini, elm,
mədəniyyət xadimlərini çalışıram ki, qaçqınların yaşadıqları yerlərə, çadır şəhərciklərinə göndərim. Nə üçün?
Bəzən onların vaxtı olmur. Ancaq mən xahiş edirəm və buna nail oluram. Ona görə ki, görsünlər. Görməyəndə
təsəvvür edə bilmirlər ki, insan altı il çadırda, vaqonun içində, vaqonun altında yaşaya bilər, – bunu təsəvvür edə
bilmirlər.”
Bu humanitar fəlakətin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması istiqamətində görülən işlər sayəsində 19932004-cü illərdə ayrı-ayrı dövlətlər, maliyyə qurumları, beynəlxalq humanitar təşkilatlar tərəfindən qaçqın,
məcburi köçkün və aztəminatlı əhaliyə müxtəlif layihələr üzrə 640 milyon ABŞ dollarından çox həcmdə
humanitar yardım göstərilmişdi.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 17 sentyabr tarixli sərəncamı ilə “Qaçqınların və məcburi
köçkünlərin problemlərinin həlli üzrə” Dövlət Proqramı təsdiq edildi. Dövlət ali və orta ixtisas təhsili
müəssisələrində ödənişli formada təhsil alan qaçqın və məcburi köçkünlər təhsil haqqını ödəməkdən azad
edildilər.
Prezident Heydər Əliyevin 1999-cu il 29 dekabr tarixli fərmanı əsasında Dövlət Neft Fondu təsis edildi. Neft
Fondunda toplanın ilk vəsaitin 72 milyon dolları Ermənistandan qaçqın düşmüş soydaşlarımızın məskunlaşması
və Biləsuvarda çox ağır vəziyyətdə olan, Füzuli, Cəbrayıl və başqa rayonlardan köçüb çadırlarda yaşayanların
şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün ayrılmışdı.
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Ümummilli lider Heydər Əliyev 13 sentyabr 2002-ci ildə Goranboy rayonunun Aşağı Ağcakənd qəsəbəsində
Ermənistan Respublikasından olan qaçqınlar və Xocalıdan olan məcburi köçkünlər üçün salınmış qəsəbənin açılış
mərasimində iştirak etdi. Bu, Heydər Əliyevin qaçqınlar və məcburi köçkünlərlə son görüşü idi. Həmin görüşdə
ümummilli lider demişdi: “Mən inanıram, tam inanıram ki, bizim bölgədə hər şey ədalət naminə dəyişəcəkdir.
Azərbaycan xalqının bu əzab-əziyyətinə görə onun xeyrinə dəyişəcəkdir. Siz gələcəkdə mütləq və mütləq gedib
hələ öz gözəl Göyçə torpağınızı da görəcəksiniz, öz doğma dağlarınızı, bulaqlarınızı, çaylarınızı da görəcəksiniz.
Ata-babalarınızın qəbirlərini də görəcəksiniz. Mən buna heç şübhə etmirəm. Mən buna inanıram və bu inamla da
sizin qarşınızda nitq söyləyirəm. Ancaq indi sizə bu şəraiti yaratmaq mümkün olub, mən də bunu yaratmışam.”
Həmin görüşdə Heydər Əliyev bir arzusunu da dilə gətirmişdi: “Avtomobillə gələndə yuxarıdan baxdım.
Fikirləşdim ki, bəlkə mən də buradan bir ev götürüm, hərdənbir istirahətə gəlim. Çünki evlər xoşuma gəldi. Özü
də buranın təbiəti çox gözəldir...” Heydər Əliyev qaçqınların və məcburi köçkünlərin dərdini öz dərdi hesab edir,
onların vəziyyətinin yüngülləşdiyini görəndə özünü xoşbəxt hesab edir, sevincini də onlarla bölüşmək istəyirdi.
Lakin çəkdiyi yükün ağırlığına ürək tab gətirmədi. Ancaq bu problemin həlli üçün nə mümkündürsə onu elədi.
2001-2002-ci illərdə Dövlət Neft Fondundan ayrılmış vəsait hesabına 6411 fərdi yaşayış evi, 3150 yerlik 18
məktəb, 18 uşaq bağçası, 16 tibb məntəqəsi tikilib istifadəyə verildi, Biləsuvar rayonu ərazisindəki 5 çadır
düşərgəsi ləğv edildi, 1329 qaçqın və 5081 məcburi köçkün ailəsinin 32 min nəfərinin mənzil-məişət şəraiti
yaxşılaşdırıldı.
Ümumiyyətlə, Heydər Əliyevin dövlət başçısı olduğu dövrdə qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial
müdafiəsi ilə bağlı 43 fərman və sərəncam imzalanmış, Milli Məclis 23 qanun, Nazirlər Kabineti isə 192 qərar və
sərəncam qəbul etmişdir.
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinin birdəfəlik və tamamilə həlli Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasından keçir. Bu məqsədlə Heydər Əliyev Ermənistan prezidentləri
ilə müxtəlif formatlarda, ayrı-ayrı dövlətlərdə 45 dəfə görüşmüşdü. Bu görüşlərin 18-i Levon Ter-Petrosyanla,
27-si isə Robert Koçaryanla baş tutmuşdu. Təəssüf ki, ümummilli liderə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsini axıradək həll etməyə əcəl imkan vermədi.
Ulu öndərin qaçqın və məcburi köçkünlərlə bağlı müəyyənləşdirdiyi strategiya bu gün Prezident İlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Qaçqın və məcburi köçkünlər üçün indiyədək ümumilikdə 3,3 milyon
kvadratmetr yaşayış sahəsi olan 97 müasir qəsəbə və çoxmərtəbəli binalardan ibarət yaşayış kompleksləri salınıb.
Yeni qəsəbələrdə insanların rahat yaşaması üçün bütün zəruri infrastruktur yaradılıb: 153 məktəb, 59
mədəniyyət, 60 səhiyyə müəssisəsi, 61 uşaq bağçası, 2 Olimpiya İdman Kompleksi tikilib. 745 kilometr yol, 985
kilometr su, 1720 kilometr elektrik, 487 kilometr qaz xətti çəkilib. İndiyədək 52 min 300 ailə və ya 265 min nəfər
qaçqın və məcburi köçkünün mənzil-məişət şəraiti yaxşılaşdırılıb.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli üçün son 24 ildə 6,6 milyard manat vəsait sərf
olunmuşdur. Ondan 3,1 milyard manatı dövlət büdcəsinin, 2,1 milyard manatı Dövlət Neft Fondunun, 1,4 milyard
manatı isə beynəlxalq maliyyə qurumları və ölkəmizdə fəaliyyət göstərən beynəlxalq humanitar təşkilatların
vəsaitidir.
Prezident İlham Əliyev indiyədək məcburi köçkünlərlə yeni salınmış qəsəbələrdə 34 dəfə görüş keçirib. Ölkə
Prezidenti tərəfindən 110 fərman və sərəncam imzalanıb, Milli Məclis 34 qanun, Nazirlər Kabineti isə 381 qərar
və sərəncam qəbul edib. Dövlət başçısının uğurlu siyasəti nəticəsində Azərbaycan 2016-cı ildə BMT-nin
Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının İcraiyyə Komitəsinin tamhüquqlu üzvü seçilib.
Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan balanslaşdırılmış xarici siyasəti bu gün Azərbaycan
dövlətinin başçısı İlham Əliyev uğurla davam etdirir. Ölkə iqtisadiyyatının gündən-günə güclənməsi, ordumuzun
hərbi potensialının qat-qat artırılması sayəsində dövlətimizin ərazi bütövlüyü bərpa ediləcək, doğma yurdlarından
didərgin düşən soydaşlarımız öz ata-baba torpaqlarına qayıdacaqlar.
Xalq qəzeti. - 2018.- 9 dekabr. - № 278. - S. 3.

548

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Heydər Əliyev və Dağlıq Qarabağda Azərbaycanın suverenliyi uğrunda mübarizə
Qasım Hacıyev,
AMEA-nın Qafqazşünaslıq İnstitutu ermənişünaslıq şöbəsinin müdiri,
tarix üzrə elmlər doktoru
Heydər Əliyev Cənubi Qafqazda uzun müddət ərzində ən əsas şəxsiyyət olmuşdur. Dağlıq Qarabağ
faciəsinin sülh danışıqları vasitəsilə ədalətli və uzunmüddətli həllinə nail olmaq sahəsində onun nümayiş
etdirdiyi qətiyyət regionda sülh və sabitliyin saxlanmasında mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir.
Corc BUŞ
Amerika Birləşmiş Ştatlarının sabiq Prezidenti
Bu qeyri-adi şəxsiyyət Azərbaycanı çiçəklənmə yoluna gətirib çıxarmışdır. Müxtəlif görüşlərimiz
zamanı, xüsusilə
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında müzakirələr apararkən, münaqişənin sülh yolu ilə həllində onun
cəsarətini, müdrikliyini və qətiyyətini yüksək qiymətləndirdim.
Jak ŞİRAK
Fransa Respublikasının sabiq Prezidenti
Tarix Heydər Əliyev şəxsiyyətinin əzəmətini, onun müdrik strateq və çevik taktik kimi qüdrətini
dönə-dönə təsdiq etmişdir. Şəxsi taleyini canından artıq sevdiyi Azərbaycanın xoşbəxtliyindən,
tərəqqisindən ayrılıqda təsəvvür etməyən dünya şöhrətli siyasətçi və dövlət xadimi Heydər Əliyev qurucu
lider olması, xalqımızı bir çox bəlalardan qoruması ilə ümummilli lider məqamına yüksəlmişdir. Bütün
bunlar bu dahi insana ölməzlik və əbədi ehtiram qazandırmışdır.
Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin çox önəmli bir istiqamətini Dağlıq Qarabağda
Azərbaycanın suverenliyinin təmin edilməsi təşkil etmişdir. Onun müdrik və qətiyyətli siyasətçi kimi erməni
millətçilərinin bir çox faciələrlə nəticələnmiş soyqırımı və təcavüz siyasətinə qarşı mübarizəsinin mahiyyət və
hədəflərini aşağıdakı yönlər ümumi şəkildə nişan verir:
Respublikaya rəhbərliyinin birinci dövründə – Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının açıq
müstəviyə çıxmasına imkan verməməsi; Dağlıq Qarabağ münaqişəsi böhran həddinə çatanda Moskvadan Vətənə
dönüb əazilərimizin bütövlüyü uğrunda ümumxalq mübarizəsinə hərtərəfli dəstək göstərməsi, bu məcrada dövlət
müstəqilliyinin qazanılması uğrunda milli hərəkata düzgün yön verməsi.
Ölkəmiz istiqlalına qovuşandan az sonra isə – xalqın tələbi ilə hakimiyyətə qayıdıb məhvedici siyasi
böhranı aradan qaldırması; siyasi-diplomatik manevrləri ilə beynəlxalq aləmdə Azərbaycanı təcavüzə məruz
qalan, Ermənistanın isə təcavüzkar olduğunu birmənalı olaraq sübuta yetirməsi, məqsədyönlü fəaliyyəti ilə erməni
millətçilərinin ölkəmiz ərtafında yaratdığı informasiya blokadasını yarması; müstəqil dövlətimizin dünya
birliyində öz layiqli yerini tutmasını, ümumi uğurları ilə Ermənistan üzərində hərtərəfli üstünlük qazanmasını
təmin etməsi.
Öz xalqının həqiqi lideri olan Heydər Əliyev dünyanın müxtəlif dairələrinin himayə etdiyi qurama “erməni
məsələsi”nin mahiyyətini, erməni millətçilərinin xalqımıza qarşı davamlı xəyanət və cinayətlərinin tarixini
dərindən bildiyinə görə respublikaya rəhbərliyinin birinci dövründən başlayaraq gizli formalarda təzahür edən
Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının, Dağlıq Qarabağdakı erməni riyakarlıqlarının qarşısını
qətiyyətlə kəsmişdi. Dərin zəkası, müstəsna liderlik bacarığı ilə respublikanı yumruq kimi birləşdirən ulu öndər
daim məqam gözləyən erməni separatizminin baş qaldırmasına imkan verməmək üçün bütün zəruri mənəvi-siyasi,
sosial-iqtisadi və inzibati tədbirləri məharətlə gerçəkləşdirmişdi.
Bütün bunların nəticəsi idi ki, tarixi Azərbaycan torpaqlarında bolşeviklərin himayəsi ilə özlərinə
respublika qurmuş, sonrakı dövrdə də ərazilərimizdən yağlı tikələr qoparmağa, soydaşlarımızın tarixi
vətənlərindən növbəti deportasiyasına nail olmuş ermənilərin Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra əli
boşda, niyyətləri gözlərində qalmışdı. Ulu öndərin Dağlıq Qarabağda erməni separatizminə qarşı mübarizəsi
düşünülmüş, milli maraqları əks etdirən siyasətə əsaslanırdı. Heydər Əliyev hələ Azərbaycan Dövlət
Təhlükəsizliyi Komitəsində işləyərkən ermənilərin DQMV-də gizli fəaliyyətlərindən xəbərdar olmuş, onlara qarşı
lazımi tədbirlər görülməsi üçün ciddi təşəbbüslər göstərmişdi. O, Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi
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seçildikdən sonra vilayətin sosial-iqtisadi inkişafına dair müvafiq tədbirlərlə ermənilərin hər hansı bir narazılığına
bəhanə yeri qoymamışdı.
Təəssüf ki, böyük rəhbər Azərbaycandan gedəndən sonra Dağlıq Qarabağda baş verən proseslərə seyrçi
münasibət bəsləyən bacarıqsız və iradəsiz yerli rəhbərlər burada baş verən mərkəzdənqaçma meyllərinin qarşısını
yerindəcə almaq əvəzinə, fəaliyyətsizlik göstərmişdilər. Xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev SSRİ-nin yüksək
dövlət rəhbərlərindən biri olduğu dövrdə də Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində respublikamızın üstün
maraqlarını qətiyyətlə qorumuşdu.
Ümummilli lider ali sovet rəhbərliyindən uzaqlaşdırılıb ciddi nəzarət altında yaşamağa məhkum ediləndən
dərhal sonra Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiası baş qaldırdı. Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi:
“Heydər Əliyev vəzifədən uzaqlaşdırılandan sonra bu meyllər daha da gücləndi və Azərbaycana qarşı açıq ərazi
iddiası prosesi başlandı. Əfsuslar olsun ki, bu prosesə başçılıq edən o vaxtkı sovet rəhbərliyi idi. Əgər sovet
rəhbərliyinin bu işlərdə əli olmasaydı, Cənubi Qafqazda heç vaxt münaqişə yaranmazdı”.
Ulu öndər sonralar öz istefasının doğurduğu nəticələrdən danışarkən deyirdi: “Azərbaycan üçün bəla ondan
başladı ki, 1987-ci ildə ermənilər bizim azərbaycanlıların bəziləri ilə yığışdılar, mənim Kremldən istefa
verməyimə nail oldular. Bundan iki ay sonra Dağlıq Qarabağda üsyan, münaqişə başlandı. О vaxtdan ermənilərin
bir məqsədləri var idi ki, Heydər Əliyevi Kremldən uzaqlaşdırsınlar. Çünki bilirdilər ki, mən Moskvada
oturmuşam və belə məsələlərin qaldırılmasına yol verməyəcəyəm. Məni Kremldən uzaqlaşdırdılar. Bundan sonra
Azərbaycan nə günə düşdü”.
Heydər Əliyevin SSRİ rəhbərliyindən getməsi məqamını gözləyən erməni millətçiləri, guya, sosial
vəziyyətin pisləşməsini və buna görə də Azərbaycan hökumətinin rəhbərliyi altında yaşamağın
mümkünsüzlüyünü özlərinə şüar edərək, Ermənistanda və Dağlıq Qarabağda ictimai fikri çaşdıra bildilər, açıq
separatizm başlandı. Respublika rəhbərləri bundan sonra da muxtar vilayətdə sürətlə genişlənən antiazərbaycan
hərəkatının qarşısını almaq üçün ciddi tədbirlər görə bilmədilər, bacarıqsızlıqlarından bu zəruri işi ittifaq
orqanlarının vəzifəsi saydılar.
Ermənipərəst Mixail Qorbaçovun timsalında sovet rəhbərliyi isə münaqişənin qarşısını vaxtında almaq
əvəzinə, onun qanlı müharibəyə çevrilməsinə şərait yaratdı, Azərbaycanı süni surətdə oyundankənar vəziyyətə
salmaqla ərazilərimizin 20 faizinin itirilməsinə bais oldu. Dünya miqyaslı siyasət və dövlət xadimi Heydər
Əliyevin böyük siyasətdən kənarda qaldığı həmin illərdə respublikada baş verən qarışıqlıq, hakimiyyət uğrunda
qruplararası mübarizə də düşmənin təcavüzkarlığı qarşısında ölkəmizi müdafiəsiz qoydu.
Xalqımızın zəkalı və qeyrətli oğlu Heydər Əliyev belə bir mürəkkəb şəraitdə dağılmaqda olan sovet
imperiyasının mərkəzində ciddi nəzarət altında yaşamağa məhkum edilsə də, çətinliklə imkan tapıb Vətənin
harayına yetişdi. Respublika rəhbərliyinin xəyanətkarlığı və üzüdönüklüyündən Bakıda yaşamaq imkanı
tapmayan ümummilli lider Naxçıvana – doğmalarının və həmyerlilərinin yanına qayıtmağa məcbur oldu. Tezliklə
muxtar respublikaya blokada şəraitində rəhbərlik onun üzərinə qoyuldu. Ulu öndərin burada gerçəkləşdirdiyi
zəruri tədbirlərlə Naxçıvan işğaldan xilas edildi, qəbul edilmiş tarixi qərarlarla dövlətçiliyimizin bərpası ilə bağlı
ciddi addımlar atıldı.
Müstəqilliyin ilk illərində naşı, xain siyasətbazların hakimiyyət davası ölkəni uçuruma sürükləyəndə isə
xalqın təkidli tələbi və iradəsi ilə 1993-cü ilin böhranlı yayında ümummilli lider Heydər Əliyev ikinci dəfə siyasi
hakimiyyətə qayıtdı. Zamanın hökmü ilə Azərbaycan dövlətinə və xalqına rəhbərliyin ağır məsuliyyətini öz
üzərinə götürən praqmatik və xarizmatik lider Heydər Əliyevin siyasi qayıdışı ölkəmizin müstəqillik yolu ilə
irəliləyişi üçün dönüş məqamı oldu.
Bundan sonra çoxsaylı terror aktlarının, dövlət çevrilişlərinə cəhdlərin qarşısını alaraq, siyasi sabitliyə və
sosial-iqtisadi dirçəlişə nail olan Prezident Heydər Əliyev Qarabağ müharibəsinin gedişində də dönüş yaratdı və
düşməni atəşkəs müqaviləsi bağlamağa məcbur etdi. Ümumiyyətlə, açılmaz bir düyünü xatırladan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli müstəqil Azərbaycana rəhbərliyi dövründə Heydər Əliyevin siyasi xəttinin və diplomatik
fəaliyyətinin əsasını təşkil etdi.
Ölkəmizin ətrafında baş verənləri, başımızın üstünü alan qara buludları görən, prosesləri uzaqgörənliklə
qiymətləndirən Heydər Əliyev respublikamızın pozulmuş ərazi bütövlüyünün bərpa olunması və işğalçıların ölkə
ərazisindən çıxarılmasının düzgün yolunu müəyyənləşdirdi. Bundan sonra Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə
bağlı beynəlxalq aləmin dəstəyinin qazanılması Azərbaycan diplomatiyasının qarşısında duran ən mühüm
vəzifələrdən biri oldu.
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev beynəlxalq və regional təşkilatların tribuna və salonlarından
işğalçılığı məntiqi şəkildə əsaslandıran konstruktiv çıxışlar üçün maksimum istifadə etdi. O, Ermənistan–
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əsl mahiyyəti haqqında dünya dövlətlərini lazımınca
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məlumatlandırdı, ayrı-ayrı dövlətlərin, regional təşkilatların Ermənistanın mövqeyini pisləyən qərarlarının,
bəyanatlarının qəbul edilməsinə nail oldu.
Lakin təcavüzkarı cəzalandırmaq üçün iqtisadi və hərbi təzyiq mexanizmlərinə malik olan beynəlxalq
təşkilatlar Ermənistan--Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllinin təmin olunmasında lazımi rol
oynaya bilmədi. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə bağlı 4 qətnamə qəbul
etsə də, bu sənədlərdə əks olunmuş tələblər yerinə yetirilmədi. Təəssüf ki, BMT tərəfindən təcavüzkar
Ermənistana qarşı bu vaxta qədər heç bir sanksiya tətbiq olunmamışdır. Bu isə təcavüzkar Ermənistanın
beynəlxalq hüquqa sayğısızlıq göstərməsi və dünya birliyinə meydan oxuması ilə nəticələnmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin diplomatiyası Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dünya səviyyəsinə
çıxarılması və həlli ilə bağlı xüsusi konsepsiya hazırlayaraq konkret vəzifələri həyata keçirmək üçün ardıcıl siyasi
kurs planlaşdırdı. Azərbaycan lideri Dağlıq Qarabağda ermənilərin yaşadığı dövlətə qarşı yönəlmiş çıxışlarının
beynəlxalq separatizmin tərkib hissəsi kimi qorxulu, ağır nəticələr törədən və digər dövlətlərin də ərazisində oxşar
problemlərin alovlanmasına təkan verən təhlükəli bir hərəkət olduğunu sübut etdi, dünya ictimaiyyətinin diqqətini
belə təhlükələrin qarşısını vaxtında almağın vacibliyinə yönəltdi.
1996-cı il dekabr ayının 2--3-də ATƏT-in Lissabon sammitində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə
mövzularından birinə çevrildi. Prezident Heydər Əliyevin qəti və inadlı mövqeyi nəticəsində ATƏT-in icraçı
sədrinin bəyanatında münaqişənin üç prinsip əsasında tənzimlənməsi öz əksini tapdı: Ermənistan Respublikasının
və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü; Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində ən yüksək özünüidarə
statusunun verilməsi; Dağlıq Qarabağ əhalisinin təminatlı təhlükəsizliyi. Bu prinsiplər Ermənistandan başqa,
ATƏT-in 53 dövləti tərəfindən dəstəkləndi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixinə nəzər
salarkən qeyd etmişdir: “Əgər Heydər Əliyev o vaxt Azərbaycanda qalsaydı və Azərbaycanın rəhbəri kimi
fəaliyyət göstərsəydi, Dağlıq Qarabağda heç vaxt separatçılar baş qaldıra bilməzdilər. Heç vaxt bizim
torpaqlarımız işğal altına düşə bilməzdi”. Ulu öndərin özü isə belə demişdi: “Bir hadisənin qarşısını almaq, o
hadisə baş verəndən sonra onun nəticələrini aradan götürməkdən daha asandır”. Əlbəttə, Azərbaycan xalqına
Heydər Əliyev kimi təcrübəli bir siyasətçi başçılıq etmiş olsaydı, Dağlıq Qarabağ faciəsinin qarşısını almaq
mümkün olardı.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Dağlıq Qarabağla bağlı hərtərəfli düşünülmüş, dünya birliyi tərəfindən
qəbul edilən siyasətini son 15 ildə onun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev uğurla davam etdirir. Bu
siyasətin bir cümlə ilə ifadə edilə bilən mahiyyəti belədir: “Ermənistan münaqişənin danışıqlar yolu ilə,
müharibənin sülhlə başa çatmasına razı olmasa, Azərbaycan öz torpaqlarını hərbi yolla azad edəcək”. 2016-cı
ilin Aprel döyüşləri Azərbaycanın münaqişəni hərbi qələbə ilə həll etməyə qadir olduğunu bütün dünyaya sübut
etdi.
Xalq qəzeti. - 2018.- 8 dekabr. - № 277. - S. 3.
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Heydər Əliyev ideyaları yaşayır və qalib gəlir
Elşad Həsənov,
Milli Məclisin deputatı.
Müstəsna xidmətləri ilə əbədilik qazanan ümummilli lider Heydər Əliyevin mənalı həyat yolu, zəngin və
çoxşaxəli irsi tükənməz ibrət məktəbidir. Ötən illərə nəzər salarkən Azərbaycan xalqının öz müdrik liderinin
rəhbərliyi ilə qazanmış olduğu mühüm tarixi nailiyyətlərin bir daha şahidi oluruq. İntibah və milli şüurun oyanışı
Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə başlamış, müstəqilliyimiz məhz onun sayəsində əbədi və dönməz xarakter
almışdır.
Ölkəmiz dünyada layiq olduğu mərtəbəyə ulu öndərin uzaqgörənliyi, müdrikliyi, qətiyyəti, dəmir iradəsi,
zəngin dövlətçilik təcrübəsi sayəsində yüksələ bilmişdir. Müasir Azərbaycan tarixinin bütöv bir epoxası, önəmli
bir mərhələsi ulu öndərimiz Heydər Əliyevin adı və fəaliyyəti ilə bağlıdır. Ümummilli liderin 34 illik rəhbərliyi
dövrü Azərbaycan tarixinin ən yüksək inkişaf mərhələsi olmuşdur. Müstəqil ölkəmizin bugünkü uğurları Heydər
Əliyev strategiyasının təntənəsidir. Azərbaycan bu gün hərtərəfli və dinamik inkişaf yolundadır, həyatımızın
bütün sahələrində yüksəliş, tərəqqi var. İqtisadi artım tempinə görə respublikamız son illər bütün dünyada lider
mövqeyə yüksəlib.
Bu gün ölkəmizdə davam edən geniş quruculuq işləri Heydər Əliyev zəkasının bəhrəsidir. Azərbaycanın
tarixinə qurucu və xilaskar kimi daxil olmuş ulu öndərimiz xalqımızın taleyində, mənəvi, siyasi və ictimai
həyatında misilsiz xidmətlər göstərmişdir. Azərbaycan tarixinin görkəmli siması olan Heydər Əliyev xalqımızın
qəlbində özünə əbədi abidə qurmuş şəxsiyyətdir. Azərbaycanın yeni tarixi məhz ulu öndərin liderliyi və müəllifliyi
ilə yaranıb. Bu dahi insan dövlət idarəçiliyinin hər bir mərhələsində vətəninə, xalqına sonsuz məhəbbət və sədaqət
hissi ilə yanaşıb, milli ideallara daxilən bağlı olub. Azərbaycanın məşhur isimlərinin malik olduğu ali keyfiyyətlər
küll halında Heydər Əliyev dühasının kamil şəxsiyyətində təcəssümünü tapır. Ümummilli lider unikal bir siyasi
məktəbin, mükəmməl dövlətçilik və idarəçilik sisteminin banisi, milli inkişafı şərtləndirən ideoloji-siyasi irsin
müəllifi kimi əbədiyaşarlıq qazanıb.
Hər bir tarixi şəxsiyyətin xidmətləri mənsub olduğu xalqın yaddaşında əbədi qalır, ancaq bununla
məhdudlaşmır. Çünki elə dühalar var ki, onlar həm də bəşər əhəmiyyətli işlər görürlər. Azərbaycan xalqının
görkəmli oğlu Heydər Əliyev məhz həmin şəxsiyyətlərdəndir. Tarix sübut edir ki, müəyyən səbəblərdən milli
dövlətçiliyini və müstəqilliyini itirmək təhlükəsi ilə üzləşən xalqlar çətin sınaqlarda məsuliyyəti üzərinə götürmüş
qətiyyətli liderlərin sayəsində mövcudluqlarını qorumuş, çətinliklərə sinə gərmiş, milli ideya ətrafında
birləşmişlər. Ulu öndər Heydər Əliyev öz xalqına, Vətəninə sonsuz sədaqəti, tükənməz məhəbbəti, uzaqgörənliyi,
xeyirxahlığı, düşünülmüş və gərgin əməyi ilə Azərbaycanın iyirminci əsr ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni
və mənəvi həyatında dönüş yaradaraq ümummilli liderlik ucalığına yüksəlmişdir. Müdrik rəhbər böyük
fədakarlıqlar hesabına qurub-yaratdığı dövlətin sarsılmazlığını, demokratik yüksəlişini, Azərbaycanın
müstəqilliyinin əbədiliyini, daimiliyini, dönməzliyini təmin etmişdir.
Azərbaycan dövlətçiliyinin müasir tarixinə öz adını əbədi həkk etmiş bu nadir tarixi şəxsiyyətin, fenomenal
siyasi xadimin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi illər intibah, milli tərəqqi, milli oyanış və ən başlıcası müstəqil dövlət
quruculuğu dövrü kimi qəbul edilir. Xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyevin siyasi və dövlətçilik fəaliyyətinin
ən böyük nəticəsi xalqımıza bəxş etdiyi mükəmməl milli dövlət, müstəqil Azərbaycan Respublikasıdır.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəlişi Azərbaycanı, bütöv bir xalqı
məhv olmaq təhlükəsindən xilas etdi. Ulu öndərin Azərbaycan tarixində ən böyük xidmətlərindən biri də olduqca
ağır şəraitdə müstəqilliyimizi xilas etmək, hüquq və ədalətə, demokratik inkişafa əsaslanan güclü dövlətçiliyin
əsasını qoymaqdan ibarət olmuşdur. Məhz böyük öndərin hakimiyyətə qayıdışından sonra Azərbaycanın
müstəqillik tarixində yeni, real dövlət quruculuğu səhifəsi açılmışdır.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdışı ilə başlıca qayəsini müstəqillik,
Azərbaycançılıq, dövlətçilik, ədalətlilik, demokratiya, milli tərəqqi, dünyəvilik kimi ümumbəşəri dəyərlər təşkil
edən yeni bir ideologiyanın əsası qoyulmuş, ölkəmizdə müstəqil dövlət təsisatlarının yaranması və dövlət
quruculuğu prosesinin yeni mərhələsi başlanmışdır. Qısa zamanda müdrik rəhbərin dərin məntiqinin, silinməz
dəst-xəttinin, zəngin siyasi təcrübəsinin və işıqlı zəkasının ən böyük bəhrələrindən biri olan Konstitusiya layihəsi
hazırlanmış və geniş ictimai müzakirələrdən keçərək 1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq səsverməsi ilə qəbul
olunmuşdur. Yeni Konstitusiya Azərbaycanda dövlət quruculuğu sahəsində fundamental islahatlara yol açmışdır.
Konstitusiya sovet rejiminin institutlarını, dəyərlər kimi xalqın beyninə yeridilən ideologiyaları əbədi tarixə
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gömərək demokratik inkişafın möhkəm bünövrəsini qoymuşdur. Həmin dövrdə məhz ulu öndərin Konstitusiyanın
hazırlanması işinə rəhbərlik etməsi onun mükəmməlliyini, siyasi-hüquqi akt və tarixi sənəd kimi yüksək nüfuzunu
təmin edən amil olmuşdur. Beynəlxalq ekspertlər tərəfindən dünyanın demokratik konstitusiyalarından biri kimi
qiymətləndirilən Əsas Qanunumuz Azərbaycanın qanunvericilik müstəvisini dünyanın mütərəqqi, demokratik
dəyərləri ilə zənginləşdirməklə ölkəmizin inkişafının prinsipcə yeni mərhələyə qədəm qoymasının göstəricisinə
çevrilmişdir. Məhz bu ali sənəddə sosial dövlət konsepsiyası öz əksini tapmış, Azərbaycan dövlətinin hər bir
vətəndaşının rifahının yüksəldilməsinin, onun sosial müdafiəsinin və layiqli həyat səviyyəsinin qayğısına
qalındığı bəyan edilmiş, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi dövlətin ali məqsədi elan
edilmiş və qorunması dövlət hakimiyyəti orqanlarının əsas vəzifəsi kimi müəyyənləşdirilmişdir.
“Yeni Konstitusiya Azərbaycanda demokratik, hüquqi dövlətin qurulması, demokratik, vətəndaş
cəmiyyətinin yaranması üçün bütün əsaslar yaradıbdır, bütün təminatları veribdir. Bizim borcumuz bu
təminatlardan, Konstitusiyanın bizə verdiyi qanuni əsaslardan səmərəli istifadə etmək və ölkəmizdə hüquqi,
demokratik dövlət yaratmaq, vətəndaşların, insanların hüquqlarının qorunmasını təmin etməkdən ibarətdir”, deyən ümummilli lider bununla Konstitusiyanın başlıca hədəflərini müəyyən etmişdir.
Konstitusiyanın qəbulundan sonra ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi və fəal iştirakı ilə məhkəməhüquq islahatlarının aparılması, qanunvericilik bazasının yaradılması və təkmilləşdirilməsi sahəsində
Azərbaycanda demokratik quruluşun və hüquqi dövlətin möhkəm təməli qoyulmuşdur.
Ulu öndər Heydər Əliyevin 1998-ci il fevral ayının 22-də imzaladığı “İnsan hüquqlarının və azadlıqlarının
təmin edilməsi sahəsində tədbirlər haqqında” Fərmanla insan hüquqlarının təminatı istiqamətində həyata keçirilən
tədbirlərin mahiyyəti və konsepsiyası dəqiq müəyyən edilmiş, bu sənədlə insan hüquqları məsələsi ümumdövlət
səviyyəsinə qaldırılmışdır. İnsan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin səmərəliliyini
artırmaq məqsədilə dahi rəhbər tərəfindən 1998-ci il iyun ayının 18-də xüsusi Sərəncam imzalanmışdır ki, məhz
bu sərəncamla “İnsan Hüquqlarının Müdafiəsinə dair Dövlət Proqramı” hazırlanmışdır. Dövlət Proqramında insan
hüquqları üzrə Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətli müvəkkili təsisatının yaradılması, Azərbaycan
Respublikasının Cinayət, Cinayət-Prosessual, Mülki və Mülki-Prosessual məcəllələrinin təkmilləşdirilməsi
məqsədilə qanun layihələrinin hazırlanması, “Prokurorluq haqqında”, “Vəkillik haqqında”, “Notariat haqqında”
qanun layihələri üzrə işlərin tamamlanması və digər mühüm məsələlər nəzərdə tutulmuşdur.
Azərbaycanın hüquqi dövlət və humanizm prinsiplərinə sadiqliyini əks etdirən mühüm hadisələrdən biri
Avropa Şurasına üzvlüyə qədər ölkədə ölüm hökmünün ləğv edilməsi olmuşdur. 1993-cü ildə ölüm cəzası
üzərində moratoriumun qoyulması, 1995-ci ildə əfv komissiyasının bərpası, 10 fevral 1998-ci il tarixdə ölüm
cəzasının tam ləğvi müdrik şəxsiyyətin daxilən yüksək humanizm, insanpərvərlik kimi keyfiyyətlərə malik
olduğunun bariz nümunəsidir.
Azərbaycan Respublikasının demokratik inkişaf yolunda irəliləməsi, insan hüquq və azadlıqları ideyasının
ölkəmizdə prioritet məsələyə çevrilməsi, cəmiyyətin müasirləşməsi və ictimai şüurda baş verən dəyişikliklər insan
hüquqlarının müdafiəsi üzrə mexanizmlər sisteminin genişləndirilməsini, ənənəvi məhkəmə müdafiəsi
mexanizmləri ilə müqayisədə daha çevik qeyri-məhkəmə müdafiə vasitələrinin yaradılmasını tələb edirdi. Bu
çağırışlara cavab olaraq 2001-ci il 28 dekabr tarixli Qanunla Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkili (Ombudsman) təsisatı yaradılmışdır.
Bütün həyatını öz xalqına bəxş etmiş xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyevin dövlət xadimi kimi zəngin
fəaliyyəti Azərbaycan xalqının tarixində dərin iz buraxaraq əsl dövlət idarəçiliyi məktəbinə çevrilmişdir.
Azərbaycan xalqının hələ neçə-neçə nəsli bu böyük məktəbdən, ulu öndər Heydər Əliyevin zəngin siyasi irsindən
ölkəmizin inkişafı, xalqımızın rifahı naminə faydalanacaqdır.
Müasir Azərbaycan dövlətinin qurulması prosesi, onun uğurlu inkişafı konsepsiyası kimi respublikamızda
həyata keçirilən məhkəmə-hüquq islahatları məhz Azərbaycan xalqının dahi oğlu Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
İnsan hüquq və azadlıqları, demokratik cəmiyyətdən söz düşəndə diqqət yetirilən ən vacib məqamlardan
biri də söz və mətbuat azadlığı, onun necə təmin edilməsidir. Heydər Əliyev vətəndaşların azad şəkildə
özünüifadəsinin yalnız inkişafa, tərəqqiyə, demokratiyaya xidmət etdiyini bildiyi üçün məhz bu məsələnin ölkənin
ən ali qanununda əksini tapmasına xüsusi diqqət yetirib. Konstitusiyanın 47-ci maddəsi isə ölkəmizdə fikir və söz
azadlığının təminatı məsələsini özündə ehtiva edir. Azərbaycanda azad mətbuatın formalaşması, hər kəsin öz
fikrini sərbəst şəkildə ifadə edə bilmək imkanı qazanması, təbii ki, ümummilli liderin adı ilə bağlıdır. Məhz onun
təşəbbüsü ilə bu azadlıqları məhdudlaşdıran maneələr aradan qaldırıldı. 1998-ci il avqustun 6-da Heydər Əliyev
“Ölkədə söz, fikir və məlumat azadlığının təmin edilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” fərman imzaladı.
Bu fərmanın bir bəndilə mətbuatda dövlət sirlərini mühafizə edən baş idarə ləğv olundu. Bu, senzuranın ləğvi
demək idi.
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Bu gün biz ümummilli liderin bizə miras qoyduğu hüquqi, dünyəvi və demokratik Azərbaycan dövlətinin
daha da güclənməsi üçün bir vətəndaş olaraq əlimizdən gələni etməli, insan hüquq və azadlıqlarının təminatı,
müdafiəsi sahəsində dövlətin həyata keçirdiyi siyasətə dəstək nümayiş etdirməliyik.
Azərbaycanın müsir tarixini ümummilli lider Heydər Əliyevin fəaliyyətindən kənar təsəvvür etməyin
mümkünsüzlüyü ictimai fikirdə birmənalı şəkildə qəbul edilən real həyat həqiqətidir. Bu həqiqət nəinki
Azərbaycanın müasir mövcudluğunda, həm də ona aparan yollarda qarşıya çıxan saysız-hesabsız maneələrin
aradan qaldırılmasında ulu öndər Heydər Əliyevin nümayiş etdirdiyi uzaqgörənlikdə, iradə və qətiyyətdə,
müdriklik və dərin zəkada təzahür edir.
Ümummilli liderin rəhbərliyi altında həyata keçirilən müdrik dövlətçilik siyasəti nəticəsində bu gün
Azərbaycan Respublikasında mütərəqqi və dünyəvi dəyərlərə uyğun islahatlar aparılmaqla demokratik, hüquqi və
sivil dövlət qurulmuş, dönməz və dayanıqlı ictimai-siyasi sabitlik əldə edilməklə qanunun aliliyinə və insan hüquq
və azadlıqlarına təminat verən vətəndaş cəmiyyəti formalaşmışdır. Bir sözlə, sadalanan məqamlar bir daha onu
göstərir ki, bu gün insan hüquq və azadlıqlarına, qanunların aliliyinə hörmət prinsiplərinə prioritet istiqamət kimi
müstəsna dəyər verən müstəqil Azərbaycan Respublikasının hüquqi, dünyəvi və demokratik dövlət imicinin
formalaşmasında ümummilli lider Heydər Əliyevin tarixi xidmətləri əvəzsizdir. Ulu öndərin strateji xətti 19932003-cü illər Azərbaycanın demokratik prinsiplərə sadiq bir dövlət kimi inkişafında, mühüm bir dövr olmaqla
dünya birliyinə inteqrasiya yolunda ona çox böyük nailiyyətlər qazandırdı. Heydər Əliyevin siyasi müdrikliyi və
uzaqgörənliyi, gərgin zəhməti və təşəbbüskarlığı, yaradıcı dühası və beynəlxalq nüfuzu olmadan bütün bunları
əldə etmək mümkünsüz idi. Cinayətkarlığa qarşı mübarizə sahəsində əldə edilmiş bütün müsbət nailiyyətlər
qanunun aliliyi prinsipini fəaliyyətinin əsas devizinə çevirmiş ulu öndər Heydər Əliyevin ölkəmizdə həyata
keçirdiyi məqsədyönlü hüquqi islahatların məntiqi nəticəsidir. Bu gün tam əsasla demək olar ki, ümummilli lider
Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə qəbul edilən mütərəqqi qanunlar, həyata keçirilən məqsədyönlü
tədbirlər ölkəmizdə demokratik və hüquqi dövlətin möhkəm əsasını yaratmışdır. Ölkəmizdə hüquq sisteminin və
ədalət mühakiməsinin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə qanunvercilik və institusional islahatlar daha da
genişləndirilməkdədir.
Bütün varlığı ilə Vətənə və xalqa candan bağlı olan böyük şəxsiyyət və dövlət xadimi Heydər Əliyev öz
həyatını, zəngin dövlətçilik təcrübəsini Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyinə, onun inkişaf etmiş sivil dövlətlər
səviyyəsinə yüksəlməsinə həsr etmişdir. Bugünkü sürətli və irimiqyaslı inkişafın təməlini Heydər Əliyev yaradıb.
Biz bu gün onun yaratdığı fundamental təməl üzərində ucalır, dünyanın inkişaf etmiş ölkələri sırasına çıxırıq.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin xalqımız qarşısında ən böyük və tarixi xidmətlərindən biri də ondan
ibarətdir ki, o, sürətli inkişaf yoluna qədəm qoymuş Azərbaycanı cəsarətlə idarə etməyə qadir olan layiqli
davamçısını yetişdirmişdir. Belə ki, ölkə Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən məqsədyönlü daxili
və xarici siyasət nəticəsində demokratik inkişaf və tərəqqi, sağlam vətəndaş cəmiyyətinin yaradılması, hüquqi
dövlətin formalaşması prosesləri dönməz xarakter almış və görülmüş, eləcə də görüləcək bütün nəhəng və qlobal
işlər ancaq bir məqsədə - Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin daha da gücləndirilməsinə xidmət etməklə, ulu
öndərin təbirincə desək, onun suverenliyini sözün əsl mənasında, əbədi və daimi etmişdir.
Heydər Əliyev qürur hissi ilə deyərdi: “Mən həmişə fəxr etmişəm, indi də fəxr edirəm ki, mən
azərbaycanlıyam...”.
Bu gün Azərbaycan xalqı fəxr edir ki, onun Heydər Əliyev kimi bir övladı var. Qəlbi həmişə Azərbaycanla
döyünən Heydər Əliyevin parlaq xatirəsi daim anılacaq və seviləcəkdir. Biz də hər birimiz ulu öndərə
məhəbbətimizin əyani təzahürü olaraq möhtərəm Prezidentimizin ətrafında daha sıx birləşərək onun qarşıya
qoyduğu bütün mühüm vəzifələrin yerinə yetirilməsində fəal iştirak etməli və Heydər Əliyevin şah əsəri olan
demokratik, müasir və müstəqil Azərbaycanımızın xoşbəxt gələcəyi naminə səylə çalışmalıyıq. Böyük türk
dünyasının görkəmli ictimai-siyasi və dövlət xadimi olan Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının əvəzolunmaz və
tarixi bir irsidir. Bu irsi öyrənərək ondan doğma vətənimiz Azərbaycanın rifahı naminə istifadə etmək isə hər bir
vətəndaşın, öz torpağını və millətini sevən hər bir insanın mənəvi borcudur.
Bütün mənalı həyatını öz xalqına bəxş etmiş Heydər Əliyevin siyasi və dövlət xadimi kimi zəngin fəaliyyəti
Azərbaycan xalqının tarixində dərin iz buraxaraq, əsl dövlət idarəçiliyi məktəbinə çevrilmişdir. Azərbaycan
xalqının hələ neçə-neçə nəsli bu böyük məktəbdən, Heydər Əliyevin zəngin siyasi irsindən ölkəmizin inkişafı,
xalqımızın rifahı naminə faydalanacaqdır.
Yüksək təfəkkür, zəngin dövlətçilik və idarəçilik təcrübəsi qazanmış, müasir düşüncəli, praqmatik lider
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan inamla irəliləyir. Zəngin dövlətçilik məktəbindən dərs alan, təcrübəli
diplomat, Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev dünyada ən islahatçı dövlət başçılarından biri kimi qəbul
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edilir. Sevindirici haldır ki, ümummilli liderimizin siyasi xətti bu gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən
qloballaşan dünyanın tələbinə uyğun olaraq yeni məzmun və keyfiyyətdə uğurla davam etdirilir.
Respublika. - 2018.- 8 dekabr. - № 275. - S. 1-2.
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Yuri Lujkov: Heydər Əliyev böyük qəlbli insan idi
Dekabrın 12-də Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin dünyasını dəyişdiyi gündən 15
il keçir. “Moskva-Baku” portalında Moskvanın keçmiş meri Yuri Lujkovun bu böyük siyasi xadim haqqında
xatirələri dərc olunub. AZƏRTAC həmin materialı təqdim edir.
Heydər Əliyev haqqında söz
Dahi insan Heydər Əliyev haqqında xatirələrimin əvvəlində çox sevdiyim ölkənin - Azərbaycanın
vətəndaşlarını salamlamaq istəyirəm: “Salam, əziz azərbaycanlı dostlarım!”
Mən Heydər Əliyev haqqında danışmaq istərdim. Çünki Heydər Əliyev görkəmli şəxsiyyət idi. Özü də
təkcə postsovet məkanında yox. Mən uzun illər sənaye sahəsində işləmişəm, Sovet İttifaqının ali dövlət
hakimiyyəti orqanları ilə illər boyu qarşılıqlı fəaliyyətdə olmuşam və Heydər Əliyevi hələ sovet dövründən
tanıyırdım. Heydər Əliyev haqqında çox danışmaq olar, bununla belə, düşünürəm ki, hərtərəfli, nadir şəxsi
keyfiyyətlərinə, şəxsi qabiliyyətlərinə və elə bu səbəbdən dərin dövləti təfəkkürünə görə bu bənzərsiz insanın
obrazını tam açmaq üçün vaxt çatmaz.
O, nadir potensiala malik insan idi. Tutduğu vəzifəsinə görə həm təhlükəsizlik, həm də təsərrüfat məsələləri
ilə çox ciddi məşğul olan bənzərsiz şəxsiyyət idi. Mən bilirdim ki, Heydər Əliyevin əsas təhsili mülki sahəyə
aiddir. O, memarlığa, iqtisadiyyata dərindən bələd idi... Həmin illərdə onun çalışdığı simasız hökumətdə olduqca
nəzərəçarpan fiqur idi.
Heydər Əliyevin sovet hökumətinin ali rəhbərliyində işlədiyi beş il ərzində biz onun potensialına, hamını
heyrətləndirən yaddaşına, təsərrüfatçılıq təfəkkürünə dönə-dönə müraciət edirdik. O, dövlətin, ölkə
iqtisadiyyatının inkişafına kömək edirdi.
Deməliyəm ki, yeni dövr onun üçün faciəli illər idi... 1990-cı il 20 Yanvar hadisələri... Bu hadisələr Heydər
Əliyevi çox həyəcanlandırdı. Şəxsiyyətinə və baxışlar sisteminə, təfəkkürünə, prinsiplərinə, məqsədlərinə təsir
göstərən bu hadisələr onu Sovet İttifaqı rəhbərliyinin, ilk növbədə, Mixail Qorbaçovun ümumən yanaşı yaşayan
iki yaxın millət – azərbaycanlılar və ermənilər arasında yaranmış problemi dinc yolla həll etməyi, münaqişəni
sülh yolu ilə nizamlamağı bacarmamasına qarşı etiraz səsini ucaltmağa vadar etdi. Sovet rəhbərliyi, çox ehtimal
ki, dövləti məsələləri həll etməyə qabil olmaması səbəbindən bu problemləri çözə bilmədi, bəlkə də bunu istəmədi,
vəziyyəti idarə etməyi, qan tökülməsini dayandırmağı bacarmadı.
Heydər Əliyev bu hadisələrə görə çox əzab çəkirdi. Bunu dəfələrlə mənə demişdi. Bu əzablar 1991-ci ildə
onun Sov.İKP sıralarından çıxması ilə nəticələndi. Bu qərar dövlət hakimiyyəti orqanlarının yürütdüyü siyasətə
qarşı çox güclü etiraz kimi səsləndi.
Sonra Sovet İttifaqı süqut etdi, onun yerində Azərbaycan da daxil olmaqla müstəqil dövlətlər formalaşdı.
Bütün bunlar siyasi və xüsusən təsərrüfat-iqtisadi baxımdan çox mürəkkəb və qarmaqarışıq şəraitdə baş verirdi.
Sonra Elçibəy peyda oldu. Mən onunla görüşdüm və bir məqamı hələ də təəccüblə xatırlayıram ki, Elçibəy
mənimlə tərcüməçi vasitəsilə danışmağa başladı. Halbuki mən ərzaq məsələlərinin həllində Azərbaycana kömək
etməyə gəlmişdim... Elçibəy tərəfindən bu cür nümayişkaranə hərəkətin heç yeri deyildi. Azərbaycan xalqı onu
həqiqi dövlət rəhbəri kimi qəbul etmədi və 1993-cü ildə Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdı.
Heydər Əliyev özünün çox böyük potensiala malik olduğunu dərk etsə də, o vaxta qədər bəlkə də ölkə
rəhbərliyinə qayıtmaq fikrində deyildi. Lakin o, Azərbaycan xalqının tələbi ilə hakimiyyətə qayıtdı!
Bundan sonra mənim Azərbaycanda görüşlərim çox olub. Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtması
sayəsində Azərbaycan sürətlə dirçəldi. Nəyin hesabına? Heydər Əliyevin müdrikliyi hesabına. Heydər Əliyev
strateq idi, o düzgün başa düşürdü ki, iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək, ərzaq təminatı üçün, xalqın yaşaması, tikinti,
sənaye və bütün başqa sahələrin inkişafı üçün vəsait əldə etməyə imkan verəcək təsərrüfatı inkişaf etdirmək
lazımdır.
Heydər Əliyevin daha bir keyfiyyəti haqqında danışmaq istəyirəm. Heydər Əliyev öz xalqının oğlu, millətin
lideri idi.
Azərbaycanı inkişaf etdirməklə, onun suverenliyini möhkəmləndirməklə məşğul olan Heydər Əliyev, eyni
zamanda, Rusiya ilə, rus xalqı ilə əlaqələri heç vaxt, heç bir vəchlə itirmək istəmirdi. Xalqlarımız onilliklər boyu
birgə olub. Biz faşizmə qarşı birlikdə vuruşmuşuq. Böyük Vətən müharibəsi illərində Bakı bütün hərbi texnikanın
yanacaqla təmin olunması məsələlərinin həllinə kömək edib. Əbəs deyil ki, almanlar neft mədənlərini ələ
keçirmək üçün Bakıya can atırdılar. Bu gün biz ortaq tariximizi yadda saxlamalıyıq. Əgər bu gün bir-birimizə 556
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Azərbaycanın və Rusiyanın bir-birinə yaxın xalqlarına kömək göstərmək üçün bizim az da olsa imkanımız varsa,
bunu etməliyik.
Bakıda Moskva Günləri keçirilməsi ilə əlaqədar Heydər Əliyev dəfələrlə bizim hakimiyyət orqanlarını
Bakıya dəvət edirdi. Belə günlər həmişə böyük dostluq, qardaşlıq bayramlarına çevrilirdi. O özü şəxsən bu
tədbirlərdə iştirak edir, həmin vaxt diqqət mərkəzində olan zallarda həmişə mənim yanımda əyləşirdi. Bu
tədbirlərdə xalqlarımızın dostluğu davam edir, təsdiqlənirdi.
Bu gün sizinlə böyük dövlət xadimi haqqında danışırıq. Sovet İttifaqı dağılandan sonra yaranmış dövlətlərin
rəhbərləri arasında öz xalqı üçün Heydər Əliyev qədər çox iş görmüş, yeni ölkənin inkişaf etməsi üçün əlindən
gələni etmiş insanlar çox deyil, ola bilsin, daha birini, ən çoxu ikisini göstərmək olar, onların adlarını
çəkməyəcəyəm. Amma mənim nəzərimdə və yaddaşımda Heydər Əliyev bir nömrəli rəhbərdir.
Biz Heydər Əliyev haqqında ölkənin rəhbəri kimi danışanda onu, ilk növbədə, şəxsiyyət kimi, güclü iradə
sahibi, irəliyə baxan, hamıdan uzağı görən bir insan kimi qəbul edirik. Ona görə ki, belə də olmalıdır. Lider öz
xalqını səslədiyi gələcəyi görməlidir. Lider mərd insan olmalıdır. Lakin daha bir məqamı qeyd etməsəm, Heydər
Əliyevin obrazı yarımçıq olar...
Sizə bir əhvalat danışım... Zənnimcə, Azərbaycanda bunu hamı bilmir.
Heydər Əliyev gözəl ailə başçısı idi. Onun həyat yoldaşı Zərifə Əziz qızı Əliyeva gözəl qadın idi. Zərifə
xanım həyatdan çox tez getdi və bu, Heydər Əliyevi çox sarsıtdı, çox kədərləndirdi. Zərifə Əziz qızı əvvəlcə
Moskvada, Novodeviçye qəbiristanlığında dəfn edilmişdi. Heydər Əliyev hər həftə vaxt tapan kimi Novodeviçye
qəbiristanlığına gəlir, sevimli ömür-gün yoldaşının məzarı yanında bir neçə dəqiqə əyləşirdi. Dövlət xadimi üçün,
bizim nəzərimizdə emosiyalardan uzaq, yalnız dövlət haqqında, genişmiqyaslı dünya problemləri haqqında
danışan dövlət xadimi üçün belə incə hisslər, ailəsinə bu cür münasibət tamamilə qeyri-adi təsir bağışlayır.
Sizə daha bir əhvalat danışım. Bunu yalnız Heydər Əliyevlə mən bilirdik. Bir də, yəqin ki, onun ailə üzvləri,
uşaqları bilir. Biz Heydər Əliyevlə yaxın dost idik. Bir dəfə o, Moskva ilə əlaqələri inkişaf etdirmək üçün məni
Azərbaycana, Bakıya dəvət etdi. Bakıya belə səfərlərimin birində ona qeyri-adi hədiyyə gətirdim. Mən onun
xanımının büstünü tapmışdım. Heydər Əliyev bu büstün olmasını bilmirdi. Kifayət qədər böyük tunc büst Zərifə
xanımın sağlığında hazırlanmışdı. Bu büstü mənimlə çox yaxın münasibətdə olan məşhur heykəltəraşın
emalatxanasında tapmışdım. Heydər Əliyevin dəvəti ilə Bakıya gəldim. Məni müşayiət edən adamlardan xahiş
etdim ki, bu büstü Heydər Əliyevlə görüşəcəyim yerin yaxınlığında bir otağa qoysunlar. Heydər Əliyev söhbətdən
sonra soruşdu ki, indi və bu axşam planlarım necədir? O, həmin gün axşam da mənimlə söhbət etmək istəyirdi.
Dedim ki, hökumət üzvləri ilə görüşüb bizim ticari-iqtisadi əlaqələrimizə aid məsələləri müzakirə etmək, sonra
Mədəniyyət Nazirliyində olmaq istəyirəm. Heydər Əliyev dedi: “Yaxşı, onda axşama qədər”. Mən ona müraciət
etdim: “Heydər Əliyeviç, yox, sizə daha bir hədiyyə etmək istəyirəm”. O cavab verdi: “Bu nəyə lazımdır, onsuz
da biz yaxınıq, qarşılıqlı münasibətlərimiz yaxşıdır. Hədiyyə nəyə gərəkdir? Məncə, bizim münasibətlərimizdə
bütün bunlar artıqdır”. Mən dedim: “Heydər Əliyeviç, gəlin qonşu otağa keçək və düşünürəm ki, bu hədiyyəni nə
üçün etmək istədiyimi başa düşərsiniz”.
Biz qonşu otağa keçdik. Mən Zərifə Əziz qızının büstünün üstündəki örtüyü götürdüm və ... Heydər
Əliyevin gözlərindən axan yaşı, sonra onun hönkürməsini gördüm.
Bilirsinizmi, o, öz məhəbbətini gördü, gördü ki, bu sevgi fiziki baxımdan ötüb keçsə də, belə gözəl maddi
təcəssümünü tapıb... Bütün bunlar məni də çox həyəcanlandırdı. Mən anladım ki, qarşımdakı insan nəinki
emosiyalara malikdir, o, öz həyat yoldaşını, övladlarını, xalqını həqiqi mənada sevən insandır. Ulu Tanrı Heydər
Əliyevə təkcə müdriklik, güclü dövlət təfəkkürü bəxş etməyib. Bununla yanaşı, bir daha təkrar edirəm, o,
insanların taleyinə görə bizim zəmanədə heç kimlə müqayisə edilə bilməyəcək dərəcədə narahatlıq hissi yaşayan,
adı böyük hərflə yazılan İnsandır. Onun xatirəsi, təkcə onunla ünsiyyətdə olanların deyil, bizim xalqlarımızın
qəlbində əbədi yaşamalıdır. Belə insanlar tarixdə iz qoymaya bilməzlər, onlar tarixdə öz yerini tutmalı və təkcə
hansısa bir ölkənin ali rəhbərləri üçün deyil, bütün sadə adamlar üçün, həm Azərbaycanın, həm də əvvəllər Sovet
İttifaqı adlanan böyük məkandakı bütün dövlətlərin sakinləri üçün nümunə olmalıdır.
Fəridə Abdullayeva,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva
AZƏRTAC
2018, 6 dekabr
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Müstəqilliyimizin böyük xilaskarı, qüdrətli Ali Baş Komandan
Mehman Süleymanov,
tarix üzrə elmlər doktoru, ehtiyatda olan polkovnik
Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qazanılması və
möhkəmləndirilməsi, ölkəmizin hərtərəfli inkişaf yoluna çıxarılması sahəsində həyata keçirdiyi misilsiz tarixi
fəaliyyətin mühüm istiqamətlərindən birini də müasir Azərbaycan Ordusunun əsasının qoyulması və onun
təşkilatlandırılaraq məzmunca yeni bir səviyyəyə qaldırılması təşkil edir. Müstəqil dövlətin həqiqi silahlı
qüvvələrinin yaradılması məhz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Ulu öndər 1993-cü ilin böhranlı yayında xalqın iradəsi ilə hakimiyyətə gəldikdən sonra Azərbaycan
Ordusunda nizam-intizam yaradıldı, Silahlı Qüvvələr dövlətin və xalqın maraqlarına xidmət etməli olan bir
struktura çevrildi. Başlıcası isə ordu quruculuğu prosesinin dövlət siyasəti müəyyənləşdirildi, ölkənin və xalqın
mövcud potensialı məharətlə bu prosesin düzgün aparılmasına istiqamətləndirildi. Heydər Əliyev həm də ordu
quruculuğunun dünya təcrübəsi ilə yerli şəraitdən irəli gələn xüsusiyyətlərini ustalıqla əlaqələndirdi və ordu
quruculuğunun səmərəliliyi üçün real bir zəmin yaratdı.
Son illər ərzində isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan Ordusunun yalnız bölgənin deyil, hətta dünyanın ən inkişaf etmiş
orduları sırasına çıxarılması bu prosesin Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilmiş əsaslarının son dərəcə
həyatiliyini və möhkəmliyini bir daha nümayiş etdirdi. Bu, bir daha təsdiqlədi ki, hərbi-strateji sahədə uğurların
ardıcıllığına nail olunması üçün dünya miqyaslı dövlət və siyasət xadimi Heydər Əliyevin hərbi-siyasi irsi və
diplomatik-taktiki təcrübəsi davamlı olaraq öyrənilməli və rəhbər tutulmalıdır.
Tarix dönə-dönə sübut edib ki, hərb qanunları nə qədər obyektiv olsalar belə, onlar insanların iradəsi
olmadan həyata keçmir. Bu qanunlar dahi insanların məqsədyönlü fəaliyyəti, təşəbbüskar yanaşmaları ilə
gerçəkləşir. Yəni, hərb qanunları o zaman özünün maksimum səmərəsini verir ki, ən böhranlı anlarda belə bu
qanunların hərəkətə gətirilməsi üçün ən düzgün qərar qəbul edilir və onların həyata keçirilməsi üçün də ən
səmərəli yollar tapılır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin də Ali Baş Komandan kimi fəaliyyətinin uğurları onda
idi ki, o, məhz belə keyfiyyətlərə malik idi.
Milli ordu quruculuğu sahəsində Heydər Əliyev irsinin əvəzsiz dəyəri ondadır ki, bu proses öz başlanğıcını
hələ sovetlər dövründən götürürdü. Müstəqil olmadığımız zaman Azərbaycanın qəhrəmanlıq ənənələrinin davam
etdirilməsi, zəngin hərb tarixinin canlandırılması, gənclərin bu ənənələr əsasında tərbiyə edilməsi, sərkərdələrin
və görkəmli hərb xadimlərinin şərəfli yolunun davam etdtirilməsi məsələləri həmişə ulu öndərin diqqət
mərkəzində olmuşdur. Bunun nəticəsi idi ki, sovet zamanında Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi
dövrdə hərbi xidmətə münasibətə yeni baxış formalaşdırıldı, bu istiqamətdə zəruri təşkilati-əməli işlərə başlandı.
Əgər Heydər Əliyevə qədər Azərbaycan gənclərinin hərbi xidmətə cəlb edilməsinə onların ikiillik hərbi
mükəlləfiyyəti kimi baxılırdısa, onun respublikaya rəhbərliyi bu işə kişilik məktəbi, xalq üçün xüsusi əhəmiyyət
kəsb edən mürəkkəb hərbi ixtisasların öyrənilməsi imkanı kimi yanaşıldı. Həmin illərdə milli zabit kadrlarının
hazırlanması sahəsində Heydər Əliyevin uzaqgörənliyi də onun siyasi dühasının parlaq nümunələrindən biridir.
Bunun nəticəsi idi ki, Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa edəndə milli ordunun zabit heyətinin əsasını da məhz o
zamanlar ulu öndərin qayğısı ilə zabit ixtisasına yiyələnənlər təşkil etdilər.
Xatırladaq ki, Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə Bakıda iki ali hərbi məktəb var
idi: Bakı Ali Ümumqoşun Komandirləri Məktəbi və Bakı Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi. Hər ikisində təhsil almaq
üçün SSRİ-nin müxtəlif yerlərdən axışıb gəlirdilər. Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbində hətta xarici ölkələrdən gələn
xeyli sayda kursant təhsil alırdı. Amma onların arasında azərbaycanlıların sayı son dərəcə az idi. Bu vəziyyətin
dəyişdirilməsi üçün ulu öndər Heydər Əliyev öz qətiyyətini ortaya qoydu və ilk növbədə Bakı Ali Ümumqoşun
Komandirləri Məktəbinin rəhbərliyinə yüksək rütbəli azərbaycanlı kadrın gətirilməsinə nail oldu. Sonra isə bu
məktəbə qəbul olunanlar arasında azərbaycanlıların sayının artırılması üçün geniş təşkilati işlər aparıldı. Nəticədə
qısa müddətdə bu məktəbə daxil olan azərbaycanlıların sayı xeyli artırıldı.
Uzaqgörən lider olaraq Heydər Əliyev bununla da kifayətlənmədi və ittifaqın ali hərbi məktəblərinə
göndərilən gənclərin sayı artırıldı. Nəticədə keçən əsrin 70-ci illərinin sonlarında İttifaqın 45-dən artıq ali hərbi
məktəbinə Azərbaycandan ildə 800 – 900 gənc göndərilirdi. Ulu öndər sonradan xatırlayırdı ki, “Bunların
hamısını edərkən biz öz xalqımız haqqında düşünürdük. Düşünürdük ki, xalqımızda hərbi peşə itməsin, xalqımız
hərbi peşədən məhrum olmasın. Mən eyni zamanda o vaxt düşünürdüm ki, gələcəkdə bu, bizə lazım olacaqdır”.
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Nəhayət, sovet dövründə milli zəmində aparılan hərbi-təşkilati işin zirvəsi Azərbaycanda general Cəmşid
Naxçıvanski adına Hərbi-İnternat Məktəbinin açılması sayıla bilər. Bu məktəbin açılması Heydər Əliyevin vaxt
ötdükcə öz əhəmiyyətini daha da artıracaq tarixi nailiyyəti, bu böyük dühanın öz xalqının gələcəyinə bağlılığının
heç zaman unudulmayacaq nişanəsidir. Bu hərbi liseyin təşkil edilməsi və sovet dövründə azərbaycanlı gənclərin
hərbi işə cəlb edilməsinin tarixi əhəmiyyəti XX əsrin sonlarında əyani şəkildə aydın oldu.
Keçən əsrin sonlarında Azərbaycan xalqının öz müstəqilliyini əldə etməsi müstəqil dövlət və onun ayrılmaz
atributu olan müstəqil milli ordu yaradılması şansını ortaya qoydu. Təxminən, 70 illik fasilədən sonra xalqımızın
intizarında olduğu belə bir tarixi imkanın meydana gəlməsi, çox təəssüf ki, həmin illərdə Azərbaycanın
rəhbərliyində olan şəxslər, xalqın ictimai-siyasi həyatında öncül yer tutmaq istəyən insanlar tərəfindən vaxtında
və lazımınca qiymətləndirilmədi.
Çox mürəkkəb tarixi şəraitdə Azərbaycan xalqının rastlaşdığı başlıca çətinliklərdən biri bu oldu ki, hələ
müstəqilliyini əldə etməmişdən əvvəl ölkəmiz Ermənistanın hərbi təcavüzünə məruz qaldı. Belə bir zamanda
bütün xalqı öz ətrafında səfərbər edə biləcək şəxsiyyətin respublika rəhbərliyində olmaması mövcud hərbi
qüvvələri də güclü böhran qarşısında qoydu və ölkənin müstəqilliyinin məhvi təhlükəsi yarandı. Bundan istifadə
edən Ermənistanın silahlı quldur dəstələri əvvəlcə Dağlıq Qarabağda yaşayan azərbaycanlı əhaliyə qarşı soyqırım
törətdi, sonra isə Dağlıq Qarabağın və onun ətrafında olan rayonları işğal etdi.
Prezident İlham Əliyevin dəfələrlə bəyan etdiyi kimi, əgər Azərbaycan xalqının ümummilli lideri cənab
Heydər Əliyev həmin illərdə respublikanın rəhbərliyində olsaydı, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün
qarşısı alınar, xalqla ordu bu böyük vəzifənin icrasına səfərbər edilər, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qarantı
olacaq ordunun parçalanmasına, dağıdılmasına yol verməzdi. Bu sözlərin doğru olduğunu ümummilli lider
Heydər Əliyev əvvəlcə Naxçıvanda fəaliyyət göstərdiyi vaxt, ardınca Azərbaycan xalqının tələbi ilə respublika
hakimiyyətinə qayıtdıqdan sonra gördüyü müstəsna işlərlə sübut etdi.
Ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvandakı fəaliyyəti Azərbaycanın müstəqillik tarixinin xüsusi bir
səhifəsini təşkil edir. Burada yaşamağa məcbur olduğu və muxtar respublikaya rəhbərliyi üzərinə götürdüyü
illərdə ağır blokada şəraitinə baxmayaraq böyük xilaskar əhalinin iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasında,
Naxçıvanda siyasi parçalanmaların aradan qaldırılmasında böyük rol oynamışdı, bununla muxtar respublikanın
müdafiəsi, burada milli hərbi hissələrin formalaşması və təchiz edilməsi sahəsində də son dərəcə əhəmiyyətli işlər
görmüşdü.
1993-cü ilin iyununda Azərbaycan xalqının tələbi ilə respublika rəhbərliyinə qayıdandan sonra ümummilli
lider Heydər Əliyevin öz üzərinə götürdüyü xilaskarlıq missiyası həm də Azərbaycan Ordusunun nicatı ilə bağlı
idi. Çünki bu zaman Azərbaycan Ordusu çox ciddi böhranla qarşılaşmışdı:
– orduya dövlət rəhbərliyi təmin edilməmişdi;
– ordu quruculuğu ilə bağlı dövlətin aydın və qətiyyətli proqramı yox idi;
– dövlət ilə ordu bir-birindən ayrı düşmüşdü;
– ordu siyasi məqsədlərin həllinə cəlb edilmişdi;
– ordu daxilində siyasi mənsubiyyətə və qrup maraqlarına görə parçalanma yaranmışdı;
– ordu daxilində xaos, özbaşınalıq, qanunsuzluq geniş yayılmışdı;
– sovet ordusundan qalmış hərbi əmlakın düzgün uçotu və məqsədyönlü istifadəsi təmin edilməmişdi;
– orduya çağırış işi özbaşına buraxılmışdı;
– orduya vahid komandanlıq, zəruri nizam və intizam təmin edilməmişdi;
– ordunun döyüş qabiliyyəti zəruri tələblərə cavab vermirdi.
1993-cü ilin yayında Azərbaycanda ən yüksək zirvəsinə çatmış gərginliyin daxili səbəblərinin bir tərəfində
siyasi böhran dayanırdısa, digər tərəfində də Azərbaycan Ordusunun böhranı dururdu. Çünki siyasi xaosun, daxili
çəkişmələrin, hakimiyyəti idarə etməyə qabiliyyəti və haqqı olmayan insanların mübarizəsinin alovlandığı bir
vaxtda ayrı-ayrı şəxslər ordunu parçalayıb qanunsuz əməllərin icrasına səfərbər etməklə Azərbaycan xalqını,
Azərbaycan dövlətçiliyini çox ciddi və təhlükəli sınaqlar qarşısında qoymuşdular. Gəncədə vətəndaş müharibəsi
təhlükəsini yaradan məhz parçalanmış ordu qüvvələrinin qanunsuz əməllərə cəlb edilməsi idi. Lənkəranda
separatizmin alovlanmasına yol açan da yenə buradakı cinayətkar şəxslərin ordu hissələrinə nəzarəti ələ keçirməsi
idi. Belə hallar bütün cəbhə boyu da müşahidə edilirdi.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunması, erməni təcavüzünə qarşı mübarizə aparılması üçün
yaradılmış ordu hissələri siyasi qruplara bölünərək bir-birinə qarşı cəbhə tutmaqla xalqın özünü fəlakətə
sürükləyirdi. Tarix bir daha sübut etdi ki, xalqı ağır durumdan onu öz ətrafında birləşdirməyi bacaran böyük
şəxsiyyətlər çıxara bilərlər. Qüdrətli dövlət və siyasət xadimi, xalqımızın görkəmli oğlu Heydər Əliyev belə böyük
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bir şəxsiyyət idi. Xalqının ağır durumunda o, soydaşlarının ümid yerinə çevrildi, xalqı öz ətrafında birləşdirərək
onun dəstəyinə arxalandı, onu üzləşdiyi böyük fəlakətlərdən xilas etdi.
Ulu öndər Heydər Əliyevin müstəsna fəaliyyəti, qətiyyəti, milli mənafelərə sədaqəti nəticəsində ölkə
vətəndaş qarşıdurmasından nicat tapdı, onun çağırışı ilə ayağa qalxmış xalqın qəzəbi isə respublikanı etnik
əlamətlərinə görə parçalamaq istəyənləri pərən-pərən saldı. Həqiqi lider kimi Heydər Əliyev həm də yeni ordu
quruculuğunun əsasını qoydu. Bu quruculuğun tarixi isə onun radio və televiziya ilə Azərbaycan xalqına 2 noyabr
1993-cü il tarixli müraciətindən başlayır.
Azərbaycan Prezidenti, Siahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Heydər Əliyevin xalqa 2 noyabr 1993cü il tarixli müraciəti müstəqil dövlətimizdə ordu quruculuğunun əsaslarını müəyyənləşdirmiş mükəmməl
bir sənəddir. Bu tarixi çıxışında müdrik hərbi xadim, çevik taktikalı sərkərdə kimi ulu öndər dünya hərb
quruculuğu tarixinin nəzəri-təcrübi əsaslarını həqiqi milli ordu yaradılmasının konseptual hədəfləri ilə
müstəsna bir məharət və uzaqgörənliklə qovuşdurmuşdu. Burada söylənən mülahizələr dünya miqyaslı
siyasətçi və dövlət xadimi Heydər Əliyevin dərin zəkasına və zəngin təcrübəsinə əsaslanır, Azərbaycan
reallıqlarını əks etdirirdi.
Strateji planda ordu quruculuğunun istiqamətlərini müəyyənləşdirəcək elə bir məsələ yox idi ki, bu
müraciətdə öz əksini tapmamış olsun. Ordu və dövlət, ordu və maddi baza, ordu və mənəviyyat, ordu və xalq,
ordu və milli kadrlar, ordu və nizam-intizam və s. kimi əsaslı məsələlər burada aydın və yığcam şəkildə nəzərdən
keçirilmiş, zəruri vəzifələr irəli sürülmüşdü.
Müraciətin əvvəlində ölkədə yaranmış mürəkkəb vəziyyətin səbəbləri əhatəli şəkildə təhlil olunmuş, belə
durumun hara aparıb çıxara biləcəyi açıqlığı ilə xalqa çatdırılmış və çıxış yolları göstərilmişdi. Heydər Əliyev Ali
Baş Komandan kimi birmənalı şəkildə bəyan etmişdi ki, Azərbaycan Ordusu yenidən qurulmalıdır, bu ordu xalqın,
dövlətin və müstəqilliyin müdafiəsində durmağa qadir olmalıdır. Böyük rəhbər belə bir ordunun yaradılması
yollarını da göstərmiş, qarşıda dayanan vəzifələri dəqiq və konkret müəyyənləşdirmişdi. Ulu öndər bu müraciətlə
xalqı, siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün cəmiyyəti Vətənin müdafiəsi kimi müqəddəs bir vəzifə
ətrafında birləşməyə çağırmış və böyük əks-səda doğurmuşdu.
Prezident Heydər Əliyev bu müraciətdən dərhal sonra respublika ictimaiyyətinin müxtəlif təbəqələri,
müharibə veteranları, siyasi partiyaların nümayəndələri ilə görüşmüş, məsləhətləşmələr aparmışdı. Müraciətin
nəticəsi olaraq yerlərdə qaldırılan vətənpərvərlik təşəbbüslərini Heydər Əliyev qətiyyətlə dəstəkləmiş, yeni ordu
formalaşdırılması üçün təxirəsalınmaz təşkilati işlər görmüşdü.
Heydər Əliyevin müraciətində toxunulan nöqsanların aradan qaldırılması üçün çevik qərarlar qəbul edilmiş,
orduya rəhbərliyi çətinləşdirən əhəmiyyətsiz idarəetmə strukturları buraxılmış, ayrı-ayrı şəxslərin nəzarətində
olan azsaylı hissələr ləğv edilmiş, nizam- intizamı lazımi tələblərə cavab verməyən şəxslər ordudan
uzaqlaşdırılmışdı. Tezliklə ordu quruculuğuna sağlam bir nəfəs gəlmiş, onun bünövrəsi möhkəmləndirilmişdi.
Şəxsi heyətdə vətənpərvərlik və döyüş ruhu yüksəldilmiş, yeni hərbi hissələr formalaşdırılmış, ordu bölmələri
rəhbərliyinə Vətənə sədaqətli zabitlər gətirilmişdi.
Bu müraciətdə, eləcə də Heydər Əliyevin sonrakı çıxış və görüşlərində hərbi səfərbərlik işinin yenidən
qurulması, hərbi komissarlıq sistemində qanunsuzluqların aradan qaldırılması məsələləri kifayət qədər ciddi
vəzifə kimi qarşıya qoyulmuşdu. Ulu öndər bu məsələlərlə bağlı həm dövlət strukturlarının, həm də ictimaiyyətin
nümayəndələri ilə təkrar-təkrar görüşlər keçirmiş, orduya çağırış səfərbərlik işlərinə bir nizam, qayda-qanun
gətirmiş, bu işə ümumxalq münasibəti yaratmışdı. Hərbi xidmət yerini tərk etmiş kontingentlə konkret işlər
aparılmış, onların orduya qayıtmaları üçün qayğıkeş və tələbkar mühit yaradılmışdı.
Bu işlərlə paralel dövlət başçısı, Ali Baş Komandan Heydər Əliyev bir-birinin ardınca döyüş xəttində
yerləşən hərbi hissələrə getmiş, cəbhə zonasında yerləşən rayonların ictimaiyyəti ilə görüşlər keçirmişdi. Silahlı
Qüvvələrin yenidən formalaşdırılmaqda olan hissə və bölmələrinin vəziyyəti, cəbhə qayğıları, döyüş əhvalruhiyyəsi yerində yoxlanılmış, görülməli olan işlərin icrası üçün konkret tapşırıqlar müəyyənləşdirilmişdi. Heydər
Əliyev Azərbaycan torpaqlarının müdafiəsi üçün bütün dövlət orqanlarını hərbi-təşkilati işə səfərbər etmiş,
onların əlbir və davamlı fəaliyyətinə nail olmuşdu. Ulu öndər bütün xalqı Vətənin müdafiəsinə səfərbər etmiş,
arxa ilə cəbhə arasında əlaqələri gücləndirmişdi.
Bütün bunlar tezliklə öz nəticələrini göstərməyə başlamışdı. Silahlı qüvvələrimizin əvvəlcə Füzuli, sonra
Ağdam--Tərtər istiqamətində apardığı uğurlu döyüşlər Azərbaycan Ordusunun simasının dəyişdiyini nümayiş
etdirmiş və bu dəyişiklik düşmən qüvvələrini də təşvişə salmışdı. Heydər Əliyevin yenicə yaratdığı hərbi qüvvələr
qarşısında böyük itkilər verən düşmən tərəf atəşin dayandırılmasına daha ciddi yanaşmış və bunun nəticəsi kimi
1994-cü ilin may ayında cəbhədə atəşkəs elan edilmişdi.
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Atəşkəsin əldə edilməsi Azərbaycan Ordusunun formalaşmasının yeni bir dövrünün başlanğıcını qoydu.
Döyüşlərin dayandırılması ordunun daha dinc şəkildə təşkilatlanması üçün münasib fürsət yaratdı. Ümummilli
lider Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasının dinc yoluna üstünlük verir və bütün fəaliyyəti boyu bu
istiqamətdə xüsusi bir ardıcıllıq nümayiş etdirdi. Bununla belə, Heydər Əliyev Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
təkmilləşdirilməsini və gücləndirilməsini dövlətin prioritetləri səviyyəsinə qaldırdı, bu sahəni daim diqqətdə
saxladı.
Ümummilli lider Azərbaycan Ordusunu müstəqilliyin atributlarından biri kimi görürdü və bildirirdi ki,
döyüşlərin gedib-getməməsindən asılı olmayaraq Silahlı Qüvvələr möhkəmləndirilməlidir. Heydər Əliyev
ordunun möhkəmləndirilməsini müstəqilliyin möhkəmləndirilməsinin şərtlərindən biri kimi qəbul edirdi.
Heydər Əliyev Azərbaycan Ordusunun təşkilatlanmasını, böyük qüvvəyə çevrilməsini sonralar çox böyük
məmnunluqla qeyd edirdi: “1993-cü ilin sonlarından başlayaraq həyata keçirilmiş xüsusi tədbirlər nəticəsində
milli ordu quruculuğu keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoydu, qısa müddətdə vahid komandanlığa tabe olan
nizami ordu formalaşdırıldı. Hazırda Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri müasir hərbi texnika ilə təchiz edilmiş,
möhkəm nizam-intizam, yüksək döyüş ruhu ilə seçilən, düşmənə sarsıdıcı zərbə vurmağa qadir olan bir ordudur.
Milli Ordumuz müstəqil dövlətimizin ən böyük dayağı, xalqımızın təhlükəsizliyinin və ölkəmizin ərazi
bütövlüyünün təminatçısıdır”.
Azərbaycan Ordusunun qısa müddət ərzində böyük inkişaf yolu keçməsinin və bölgənin ən güclü qüvvəsinə
çevrilməsinin bir sıra səbəbləri var. Heydər Əliyev müstəsna dövlətçilik təcrübəsi, zəngin təşkilatçılıq bacarığı,
yorulmaz işgüzarlığı ilə ordu quruculuğuna xüsusi bir önəm verdi, müstəqil dövlətin hərbi siyasətini çox böyük
incəlik və dəqiqliklə müəyyənləşdirdi və onun icrasında məqsədyönlü bir çeviklik nümayiş etdirdi.
Ümummilli lider Heydər Əliyev, hər şeydən əvvəl, ordu quruculuğuna ali rəhbərliyi təmin etdi, bu prosesi
dövlətin müstəsna səlahiyyətləri çərçivəsinə saldı. Böyük rəhbər ordunu siyasətdən kənarlaşdırdı, onun ölkə
konstitusiyasından irəli gələn vəzifələrə xidmət göstərməsini təmin etdi. Orduya siyasi qüvvələrin nüfuz etməsinin
qarşısı birdəfəlik alındı, onun formalaşması, təşkilatlanması və təchizatı qəbul edilmiş qanunlar əsasında həyata
keçirildi. Heydər Əliyev orduya vahid komandanlığın praktiki əsaslarını yaratdı, idarəetmə strukturlarına qarşı
məsuliyyəti ciddiləşdirdi, ordu quruculuğunu dövlət quruculuğunun digər sahələri ilə üzvi şəkildə əlaqələndirdi.
Heydər Əliyevin gündəlik qayğısı ilə ordunun ehtiyacları vaxtlı-vaxtında aradan qaldırıldı və bununla bağlı
dövlətin bütün orqanlarının cavabdehliyi artırıldı. Dövlət tərəfindən ölkənin və xalqın mənafelərinə cavab verən
hərbi siyasət müəyyənləşdirildi, ordu quruculuğu qarşısında dayanan vəzifələr və onların icra yolları
konkretləşdirildi, yetərli müdafiə qabiliyyətinin yaradılması üçün əməli addımlar atıldı.
Ulu öndər bildirirdi ki, güclü ordu üçün güclü iqtisadiyyat lazımdır. Bunun üçün də onun rəhbərliyi və
təşkilatçılığı altında ölkə iqtisadiyyatının yenidən qurulmasına başlandı. Xalqımızın rifahının yaxşılaşmasına və
ölkəmizin inkişafına xidmət edən neft strategiyası uğurla həyata keçirildi. Ölkəyə çox böyük miqdarda xarici
investisiya cəlb edildi, köklü iqtisadi islahatlara start verildi. Heydər Əliyevin müstəsna fəaliyyəti ilə ölkədə
bərqərar olmuş ictimai-siyasi sabitlik iqtisadi inkişaf üçün əlverişli zəmin yaratdı. İqtisadiyyatın güclənməsi ilə
ordunun maddi-texniki vəziyyəti yaxşılaşdı. Bu isə onun döyüş qabiliyyətini gücləndirdi, müdafiə imkanlarını
daha da artırdı.
“Ordunun hörmətini qaldırmaq lazımdır. Hərbi peşə Azərbaycanda ən hörmətli peşələrdən biri olmalıdır.
Hər bir vətəndaş Azərbaycan əsgərinə, zabitinə hörmət, ehtiram və qayğı göstərməlidir. Hər bir Azərbaycan
vətəndaşı, hər bir gənc orduda xidmət etməyi özünün şərəfli borcu hesab etməlidir” – deyən Heydər Əliyev ordu
quruculuğunda mənəvi əhval-ruhiyyənin və hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinin qaldırılmasının xüsusi əhəmiyyətini
qeyd edirdi. Heydər Əliyevin şəxsi nümunəsi bütün hərbi qulluqçularda Azərbaycan dövlətçiliyinə xidmətin
sağlam hisslərini formalaşdırdı.
Ali Baş Komandan Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanda hərbi təhsilin mükəmməl sistemi
yaradıldı. Bu isə imkan verdi ki, Azərbaycan Ordusu üçün zəruri olan zabit kadrları respublika daxilində
hazırlansın. Ordu quruculuğunda ardıcıllıq, elm və təcrübənin əlaqələndirilməsi, hərbi qulluqçuların sosial
müdafiəsinin təmin edilməsi və s. məsələlər də Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında aparılan ordu quruculuğunun
uğurlarının şərtlərindən hesab oluna bilər.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin ordu quruculuğu ilə bağlı müəyyənləşdirdiyi tarixi vəzifələri,
bütünlükdə, ulu öndərin mükəmməl hərbi təlimini onun siyasi irsinin ən layiqli davamçısı Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyev ölkəyə rəhbərlik etdiyi
son 15 ildə uğurla həyata keçirməkdədir.
Dövlət başçısı İlham Əliyevin müstəqil dövlət quruculuğunun bütün sahələrində olduğu kimi, ordu
quruculuğunda da Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi siyasətə sədaqət və yaradıcı münasibət indi Azərbaycan
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Ordusunun yalnız bölgədə deyil, dünyanın inkişaf etmiş orduları arasında özünə layiqli yer tutmasını təmin
etmişdir. Xalqımız inanır ki, Silahlı Qüvvələrimiz itirilmiş torpaqlarımızı geri qaytarmağa, ərazilərimizin
bütövlüyünü təmin etməyə qadirdir.
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Tarixi şəxsiyyət, əbədiyaşar Lider – Heydər Əliyev
Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi dühası hər zaman və hər yerdə
Muxtar Nağıyev,
YAP Səbail rayon təşkilatının sədrinin birinci müavini
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi Ümummilli Lider Heydər Əliyevin əziz xatirəsi xalqımızın qəlbində
əbədi olaraq yaşayır. Belə ki, dünya şöhrətli siyasi xadim kimi, O, hər zaman xalq və dövlət amilini öz həyatından
üstün tutmuşdur.Dünya tarixi sübut etmişdir ki, şəxsiyyətlərin gücü, ağlı, cəsarəti, siyasi iradəsi və müdrikliyi
mənsub olduğu xalqın, onun yaratdığı dövlətin həyatında əvəzedilməz rola malikdir. Bu şəxsiyyətlər arasında
müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, Ulu Öndər Heydər Əliyevin özünəməxsus yeri
vardır. İllər keçəcək, müstəqil Azərbaycanın hakimiyyət olimpinə çox siyasi xadimlər gələcək, amma ümummilli
lider Heydər Əliyevin göstərdiyi xidmətlərin səviyyəsinə qalxmaq, onun ucaldığı zirvəyə çatmaq kimsəyə nəsib
olmayacaqdır.Türkiyənin tanınmış dövlət xadimi Bülənt Ecevit siyasət nəhəngi Heydər Əliyevin yalnız
Azərbaycan xalqı deyil, bütün türk dünyası qarşısında xidmətlərini qiymətləndirərkən böyük fəxrlə demişdir:
"Qüdrətli öndərsiz bir millət heç nəyə nail ola bilməz. Heydər Əlirza oğlu Atatürk qədər qüdrətli bir türkdür.
Heydər Əlirza oğlu min ildən bir yetişən dahilərdəndir".Heydər Əliyev irsinin araşdırılması ilə məşğul olan bir
çox müəlliflər Ulu Öndəri XX əsrin siyasət nəhəngləri, mənsub olduqları xalqlar üçün əvəzsiz xidmətlər göstərmiş
Şarl de Qoll, Corc Vaşinqton, Uinston Çörçill, Konrad Adenauer və digərləri ilə bir sıraya qoyurlar. Amma bu
şəxsiyyətlərin hər birinə böyük hörmət hissi ilə qeyd etməliyik ki, onlar yaşadıqları bir ictimai-siyasi formasiyanın
verdiyi imkanlardan məxsus olduqları xalq üçün maksimum istifadə etməyə çalışmış və buna nail olmuşlar.
Heydər Əliyev isə həm keçmiş sovet, həm də müstəqillik dönəmində Azərbaycanın inkişafı, onun dünya dövlətləri
cərgəsində layiqli yerini tutması üçün titanik əmək sərf etmiş, mənsub olduğu xalqın və eyni zamanda özünün
adını əbədi olaraq tarixə yazmışdır. Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu 30 illik dövr xalqımızın illərlə həsrətini
çəkdiyi dövlət müstəqilliyinin əldə edilməsi, onun azad inkişafı və yüksəlişi naminə apardığı mübarizələr və
qələbələr tarixidir. Ulu Öndərin Azərbaycana rəhbərliyinin 30 ilinin az qala üçdə ikisi sovet dövrünə təsadüf
etmişdir. Heydər Əliyev məhz bu illərdə, sovet imperiyasının sərt rejiminə baxmayaraq, Azərbaycanın gələcək
müstəqilliyi üçün göstərdiyi misilsiz xidmətləri ilə tarixdə layiqli yerini qazanmışdır.Ümummilli Liderimizin
keçmiş Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvləri arasında xüsusi yeri adi vətəndaşlar tərəfindən qürurla qeyd edilir,
SSRİ-nin gələcək rəhbəri vəzifəsinə namizədlər sırasında birinci Heydər Əliyevin adı çəkilirdi. Hətta SSRİ
dağıldıqdan sonra xalq arasında belə bir fikir dolaşırdı ki, əgər müəyyən məqamlarda SSRİ-nin hakimiyyət sükanı
arxasında dahi Heydər Əliyev kimi güclü xarakterə malik insan olsaydı, bu qədər faciələr baş verməyəcəkdi. Bu,
sovet imperiyası süquta uğrayandan sonra bütün postsovet məkanında daha çox səslənən ən populyar fikrlərdən
biri idi. Çünki bu şəxsiyyətin nüfuzu, gücü və xalqın ona məhəbbəti hamıya məlum idi. Amma belə olmadı və
Sovet İttifaqı dağıldı. Sovet respublikalarından ən çox zərər çəkəni isə məhz Azərbaycan oldu.Heydər Əliyevin
böyük nüfuzu M.Qorbaçova və onun erməni əlaltılarına öz çirkin planlarını həyata keçirmədə mane olurdu.
Heydər Əliyev Qorbaçovun haqsız təzyiqlərinə baxmayaraq, onun yeritdiyi siyasi xətti, xüsusilə Qafqazda
apardığı milli siyasəti kəskin şəkildə tənqid edir, yetişməkdə olan Qarabağ problemi haqqında xəbərdarlıq edirdi.
Heydər Əliyev siyasi hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldıqdan sonra hadisələr sürətlə cərəyan etməyə başladı. Minlərlə
azərbaycanlı əzəli torpaqlarından, yurd-yuvalarından qovuldu. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə Sovet
qoşunları Bakını işğal edib yüzlərlə insanı gülləbaran etdi. Bu ağır faciənin acısına dözməyən Heydər Əliyev heç
bir təzyiq, təqib və təhdidə məhəl qoymadan, Moskvanın mərkəzində hiddət və qəzəbini bütün dünyaya bəyan
etdi. Haqqın və ədalətin bərpası üçün isə tarixə elə böyük vaxt lazım gəlmədi. Azərbaycan xalqı öz sevimli oğlunu,
böyük dahi və parlaq şəxsiyyət Heydər Əliyevi ölkəni idarə etməyə çağırdı. Bu təkidli çağırışın arxasında sonsuz
xalq etimadı, millətin məhəbbəti və inamı dayanırdı.
Ulu Öndərin qayıdışı müstəqil Azərbaycan dövlət quruluşu kimi tarixə düşdü
Ulu Öndərin qayıdışı yenicə müstəqillik qazanmış Azərbaycanın az qala siyasi xəritədən silinmək
ərəfəsində olduğu bir dövrə təsadüf etdi. Ermənistan silahlı birləşmələri Azərbaycan ərazilərinin böyük bir
hissəsini işğal etmiş, iqtisadiyyat iflasa uğramış, silahlı qruplaşmalar arasındakı çəkişmələr vətəndaş müharibəsi
həddinə çatmışdı. Xalqın son ümid yeri Heydər Əliyev idi. Dünyanın siyasi axarını, nəhəng dövlətlərin
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maraqlarının çarpazlaşan nöqtələrini çox gözəl bilən Heydər Əliyev dərin zəkası, siyasi uzaqgörənliyi və polad
məntiqi ilə hər şeyi yerinə qoya bildi. Təcrübəli dövlət xadiminin böyük səyləri nəticəsində ölkədə ictimai-siyasi
sabitlik bərpa olundu, bədnam qonşularımız tərəfindən torpaqların işğalının qarşısı alındı, Azərbaycanın yaxın
gələcəkdə dünya siyasətində geosiyasi mövqeyini müəyyən edəcək siyasi-iqtisadi konsepsiya işlənib hazırlandı.
Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanı siyasi fırtınaların cəngindən alıb, onun strateji mövqelərini bərpa etdi. Ona
sabit ölkə imici qazandırdı. Bütün bunlarla yanaşı, Heydər Əliyev çox böyük məharətlə özünün neft strategiyasını
işləyib hazırladı. Ümummilli Liderimiz böyük uzaqgörənliklə dünyanın enerji tələbatının günbəgün artdığını
görür, neft diplomatiyası dövrünün başlandığını və bu diplomatiyada ölkəsinin qazanacağı iqtisadi və siyasi
dividendi yaxşı duyurdu. Dünyanın söz sahibi olan ölkələrinin nəhəng neft şirkətləri ilə intensiv danışıqlar
başlandı. Ulu Öndər Heydər Əliyev bu sahəni özü qədər inandığı ən yaxın silahdaşı İlham Əliyevə tapşırdı.
Bundan sonra danışıqlarda əsas üstünlük "açıq qapılar" və "balanslaşdırılmış siyasət" prinsiplərinə verildi. Bir
tərəfdən təmkin və səbri, yüksək intellekti və insani keyfiyyətləri ilə mütənasib olan praqmatizmi, digər tərəfdən
böyük müəllimi Heydər Əliyev kimi fenomenin qiymətli tövsiyə və məsləhətləri gənc İlham Əliyevə bu mühüm
tapşırığın öhdəsindən layiqincə gəlməyə imkan verdi.
"Əsrin müqaviləsi" ilə Azərbaycan dünya iqtisadi siyasətinin maraq mərkəzinə çevrildi
1994-cü il sentyabrın 20-də "Əsrin müqaviləsi" imzalandı. Bunun çox böyük iqtisadi dəyəri ilə yanaşı,
siyasi əhəmiyyəti ondan ibarət idi ki, Azərbaycan dünya iqtisadi siyasətinin maraq mərkəzinə çevrildi.Vaxtı ilə
"Neft daşları"nın salınması Azərbaycanı Xəzərin hökmdarı etmişdisə, Heydər Əliyevin qətiyyətinin təntənəsi olan
"Əsrin müqaviləsi" də müstəqil ölkəmizi dünyanın qüdrətli dövlətlərinin mühüm iqtisadi tərəfdaşına çevirdi.Ulu
öndərin neft strategiyasının yeni bir mərhələsi Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft kəməri layihəsi oldu. Bəzi
dövlətlərin qısqanclıqla yanaşdıqları və hətta reallaşacağına şübhə etdikləri BTC 2006-cı ildə işə salınanda bp
şirkətinin prezidenti Con Braun onun əhəmiyyətindən danışaraq deyirdi: "BTC-nin fəaliyyətə başlaması dünyanın
enerji xəritəsini dəyişdi". Amma dünyanın enerji xəritəsini dəyişən BTC yox, onun yaradıcısı, Azərbaycanın dahi
oğlu Heydər Əliyev oldu.Ümummilli Lider müstəqil Azərbaycanın iqtisadiyyatının təkcə neft sənayesi üzərində
qurulmasının da gələcəkdə arzuolunan nəticələr verməyəcəyini bilirdi. Məhz ona görə də neft gəlirləri hesabına
iqtisadiyyatın digər sahələrini inkişaf etdirməyin, infrastruktur layihələrinin reallaşdırılmasına çalışmağın vacib
olduğunu qeyd edir və buna səy göstərirdi. Postsovet məkanında ilk dəfə Azərbaycanda Heydər Əliyevin göstərişi
ilə torpaq islahatına başlandı. Kolxoz və sovxozların şəxsi və fermer təsərrüfatlarına çevrilməsi kənd təsərrüfatının
inkişafında yeni üfüqlər açdı.Ulu Öndərin təşəbbüskarlığı, qətiyyətli və prinsipial qərarları Azərbaycan
iqtisadiyyatını tədricən dirçəltdi, ona yeni nəfəs verdi. Qısa müddətdə bazar iqtisadiyyatına keçidin qanunvericilik
bazası formalaşmağa, iqtisadi həyatımızda sahibkarlıq fəaliyyəti yaranmağa başladı. Böyük dövlət xadimi Heydər
Əliyev yüksək diplomatik səviyyə nümayiş etdirərək, öz şəxsi nüfuzu sayəsində Azərbaycanı beynəlxalq siyasətin
diqqət mərkəzinə çəkir, tanıdır və başqalarını ona inanmağa, hörmət etməyə, sözünü eşitməyə məcbur edirdi.
1995-ci ildə müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyası qəbul edildi. Ümummilli liderin təşəbbüsü
və rəhbərliyi ilə hazırlanan bu ali sənəd Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının qorunması və təmin
olunmasında yeni mərhələ açdı. 1998-ci ildə Şərqdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv olundu.
Heydər Əliyev üçün müstəqil Azərbaycan fəlsəfəsinin təməlində azadlıq, demokratiya, iqtisadi tərəqqi, sosial
ədalət və rifah dururdu. Bu fəlsəfə onun memarı olduğu müstəqil Azərbaycanda öz real əksini tapdı.
Ulu Öndər ideyalarınnı uğurlu davamçısı
Ulu Öndər özünün başladığı nəhəng işlərin uğurlu icrasını kimin təmin edə biləcəyini də müəyyənləşdirdi.
Fiziki imkanlarının tükəndiyi bir vaxtda həmişə inandığı və etibar etdiyi xalqına müraciət ünvanladı: "İnanıram
ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri, planları, işləri sizin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham
Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm".Tarix dahi
şəxsiyyətin uzaqgörənliyini yenə təsdiqlədi. Və əməli fəaliyyəti, xalqına və Vətəninə məhəbbəti ilə ümumxalq
sevgisi qazanan Prezident İlham Əliyev artıq iüçünsü dövr üçün dövlətimizin başçısı seçilərək Ulu Öndər
tərəfindən qarşıya qoyulmuş vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gəlir.Məhz bu uğurlar Prezident İlham Əliyevə
xalqın sonsuz rəğbət və hörmətini qazandırmışdır. Dövlətimizin başçısının rəhbərliyi altında qazanılan
nailiyyətlər bu gün də davam edir və xalqımızı xoşbəxt gələcəyə doğru aparır. Bu uğurların əsasını qoymuş Ulu
Öndər Heydər Əliyevin adı isə qədirbilən Azərbaycan xalqının qəlbində daim yaşayacaqdır.
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Əbədiyaşar Lider, ölməz Şəxsiyyət!
Ulu Öndər Heydər Əliyevin dövlət, millət qarşısındakı xidmətləri zaman keçdikcə daha aydın görünür
Mehriban Abasquliyeva,
YAP Sabunçu rayon təşkilatının sədri
Ötən əsrin əvvəlləri kimi, sonları da Azərbaycan üçün mürəkkəb və ziddiyyətli, dinamik və taleyüklü
proseslərlə səciyyələnən zəngin dövlət quruculuğu dövrü kimi tarixə qovuşmuşdur. Təbiidir ki, tarixə qovuşma
prosesi müəyyən zaman daxilində baş verir və bu zamandan maksimum səmərəli yararlanma, onu xalqın, millətin
inkişafına, gələcəyinə, dövlətin möhkəmləndirilməsinə yönəltmək missiyası şəxsiyyətlərin fəaliyyəti, adı ilə bağlı
olur. Heydər Əliyev şəxsiyyət kimi tarixi hadisədir. Tarix şəxsiyyəti, bu cür şəxsiyyətlər isə tarixi yaradır.
Müdriklər demişlər ki, şəxsiyyəti mühit və hadisələr yetirir, ancaq hadisələri də şəxsiyyətlər idarə edir və hadisələr
özü də onların izini daşıyır.
Heydər Əliyev öz parlaq siyasi zəkası və istedadı sayəsində yeni Azərbaycanı, onun bugünkü
gerçəkliklərini yaradan və gələcəyə aparan yolları müəyyən edən Şəxsiyyətdir. Məhz buna görə də Azərbaycan
tarixinin 1969-cu ildən bəri yaşanan dövrü Heydər Əliyevin adı ilə sıx bağlıdır və tariximizə Heydər Əliyev dövrü
kimi həkk olunub. Bu dövrün Azərbaycanın gələcək tarixi taleyi baxımından başlıca məzmunu isə
Azərbaycançılıqdır. Heydər Əliyevin dövlətçilik strateji proqramında azərbaycançılıq məfkurəsi xüsusi yer tutub.
Heydər Əliyevin 1987-ci ilin oktyabrında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Siyasi
Bürosunun və şəxsən Baş katib Mixail Qorbaçovun yeritdiyi siyasi xəttə etiraz əlaməti olaraq tutduğu vəzifələrdən
istefa verməsi, 1990-cı ilin 20 yanvarında sovet qoşunlarının Bakıda törətdiyi qanlı faciə ilə əlaqədar ertəsi gün
Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyində bəyanatla çıxış edərək, Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş
cinayətin təşkilatçıları və icraçılarının cəzalandırılmasını tələb etməsi, Dağlıq Qarabağda yaranmış kəskin
münaqişəli vəziyyətlə bağlı SSRİ rəhbərliyinin ikiüzlü siyasətinə etiraz əlaməti olaraq, 1991-ci ilin iyulunda Sovet
İttifaqı Kommunist Partiyasının sıralarını qətiyyətlə tərk etməsi vətənpərvərliklə, azərbaycançılıq məfkurəsi ilə
bağlı idi. Bu, əsl vətənpərvərlik mövqeyinin nümayişi idi.
Azərbaycanda dövlətçilik ənənələrinin XX əsrin sonlarında bərpa edilib zənginləşdirilməsi, Azərbaycanın
müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, onun əbədi, dönməz xarakter alması, ölkəmizin dinamik iqtisadi inkişaf yolu
ilə inamla irəliləməsi, onun beynəlxalq nüfuzunun sürətlə artması Heydər Əliyevin səmərəli fəaliyyəti sayəsində
mümkün olub. O, öz müdrik rəhbərliyi, siyasi uzaqgörənliyi, qətiyyəti və əzmkarlığı ilə zəmanəmizin görkəmli
siyasi xadimi kimi tanınmış, Azərbaycan xalqının Ümummilli Liderinə çevrilmişdir. Bu baxımdan, onu da qeyd
edə bilərik kiu, Azərbaycanın müasir dövlətçiliyi tarixində müstəqillik dövrünün arxada qalan hər ilinin öz yeri
vardır. Müstəqil Azərbaycanın keçdiyi sınaqlar, dövlətçiliyimizin ən ağır günlərində Heydər Əliyev qətiyyəti və
müdrikliyi xalqımızı və Azərbaycanımızı həmişə xilas edib. Ümummilli Liderimiz keçilməsi mümkün olmayan
maneələri dahiyanə yanaşması ilə böyük əzm və səylə qət edib. Ulu Öndər Heydər Əliyevin bir tarixi kəlamı daim
dillər əzbəri olmaqdadır: "Ağıl olan yerdə zora ehtiyac yoxdur. Tarix həmişə hər şeyi öz yerinə qoyur".
Məhz Ulu Öndərimizin uzaqgörən müdrik siyasəti nəticəsində müstəqil Azərbaycan dünya xalqları
içərisində inkişaf etmiş dövlətlər birliyində öz layiqli yerini tutmaq, tərəqqi etmiş ölkələr sırasına qoşulmaq
yolunda böyük inam və qətiyyətlə irəliləyib. Qısa müddətdə Azərbaycanın beynəlxalq imici dəyişdi, ölkəmiz
dünyanın siyasi və iqtisadi arenasının fəal subyektlərindən birinə çevrilmişdi. Bütün ölkədaxili, regional və
coğrafi-siyasi maneələrə baxmayaraq, Azərbaycan dövlət quruculuğu və iqtisadi inkişaf sahəsində böyük
nailiyyətlər əldə etməyə başladı. Belə ki, Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə ölkədə siyasi plüralizm
yaranmağa başladı, cəmiyyət əsl demokratiya yolu ilə inkişaf yoluna çıxdı.
Heydər Əliyevin dövlət və xalq qarşısındakı tarixi xidmətlərini heç kim inkar edə bilməz. Onun ölkədə
vətəndaş həmrəyliyinə nail olunması, sabitlik yaradılması, müstəqil dövlət qurulması, iqtisadi-sosial sahədə, neft
strategiyasında tarixi addımlar atılması, bütün sahələrdə mühüm islahatlar həyata keçirilməsi, beynəlxalq aləmdə
respublikanın mövqeyinin möhkəmləndirilməsi sahəsində gördüyü işlər unudulmazdır. Ulu Öndər ölkədə bazar
iqtisadiyyatının təşəkkül tapmasında, Azərbaycana xarici investisiyaların cəlb olunmasında, beynəlxalq iqtisadi
əlaqələrin genişləndirilməsində, xalqın rifah halının yüksəldilməsində çox böyük işlər gördü. Məhz Heydər
Əliyevin sayəsində Azərbaycan inkişaf etmiş və sivil dövlətlər sırasına çatmışdır. Ümumiyyətlə, siyasi, iqtisadi,
sosial, mədəni həyatda, beynəlxalq sahədə kifayət qədər nailiyyətlər qazanılmışdırsa, dövlətçiliyin
gücləndirilməsində, ölkənin tərəqqisində nə qədər yeniliklər, uğurlar əldə edilmişdirsə - bunlar Heydər Əliyevin
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sayəsində mümkün olmuşdur. Belə ki, müdrik şəxsiyyət Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılmış məqsədyönlü
siyasət nəticəsində ölkənin iqtisadi həyatında qazanılmış ən mühüm uğurlardan biri də dünyanın inkişaf etmiş
nüfuzlu şirkətləri ilə bağlanmış neft müqavilələri oldu. Bu müqavilələr Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcək
inkişafı üçün geniş perspektivlər açdı. Heydər Əliyevin neft strategiyası dövlətimizin müstəqilliyinin qarantına
çevrilməklə yanaşı, azad iqtisadi münasibətlər mexanizmlərini də hərəkətə gətirdi, ölkəmizin dünya iqtisadi
məkanına dinamik inteqrasiyasını, xalqımızın rifahının artması üçün çox önəmli olan xarici sərmayələrin cəlb
edilməsini təmin edi. Bütün bunlar dövlətimizin daxili qüdrəti ilə yanaşı, beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına
xidmət etfi ki, bu gün bizlər bunun şahidlərinə çevrilmişik. "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanması sonrakı
pproseslərin sürətlənməsinə nəhəng layihələrin reallaşmasına kifayət qədər zəmin yaratmış oldu. Əbəs deyil ki,
"Əsrin müqaviləsi"nin Azərbaycanın parlaq inkişafı üçün nə demək olduğunu hamı anlamalıdır" kəlamları da
bilavasitə Ümummilli Lider Heydər Əliyevə məxsusdur.
Təbii ki, 2003-cü ilə qədərki tarixi nailiyyət bu dövrə qədər keçən son on ildə hüquqi dövlət quruculuğu,
iqtisadi, sosial, humanitar və xarici siyasət sahəsində aparılan müdrik siyasi xəttin məntiqi nəticəsində qzanıldı.
Azərbaycanın müharibə şəraitində yaşamasına və keçid dövrünün mahiyyətindən doğan çətinliklərə baxmayaraq,
bu müddət ərzində Heydər Əliyevin gərgin və yorulmaz fəaliyyəti demokratik təsisatların, vətəndaş cəmiyyətinin
formalaşması prosesinə, ictimai-siyasi sabitliyin və güclü iqtisadi potensialın yaranmasına gətirib çıxardı.
Bərqərar olmuş ictimai-siyasi sabitlik, əlverişli iqtisadi mühit xarici sərmayələrin həcminin artmasına səbəb oldu.
Eyni zamanda, siyasi sistemin demokratik prinsiplər əsasında inkişafı, cəmiyyətimizdə ümumbəşəri
dəyərlərin dərin kök salması Azərbycanın beynəlxalq aləmə sıx inteqrasiyasına və formalaşmaqda olan
demokratik dövlət kimi tanınmasına yol açdı. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qorunması və təhlükəsizliyinin
möhkəmləndirilməsi, dövlətlərarası əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, beynəlxalq və regional təşkilatlarla səmərəli
əməkdaşlıq ölkəmizin beynəlxalq münasibətlər sistemində layiqli yer tutmasını təmin etdi. Beləliklə, Heydər
Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi 1993-2003-cü illərdə müstəqil dövlətimizin tərəqqisi üçün möhkəm təməl
yaradıldı. Ulu Öndər öz həyatının uğurlarını xalqına arxalanmaqda görərək deyib: "Mənim həyat amalım bütün
varlığım qədər sevdiyim Azərbaycan xalqına, dövlətçiliyimizə, ölkəmizin iqtisadi-siyasi, mənəvi inkişafına
xidmət edir. Bu yolda bütün gücümü və iradəmi yalnız müdrik və qədirbilən xalqımdan almışam. Ən çətin anlarda,
ən mürəkkəb vəziyyətlərdə yalnız və yalnız xalqıma arxalanmışam. Bu da, mənə dözüm, iradə verib və bütün
uğurlarımı təmin edib".
Söz yox ki, xilaskarlıq missiyasının banisi kimi tanınan Heydər Əliyev XX əsrin son dərəcə mürəkkəb və
ziddiyyətli tarixi şəraitində fəaliyyət göstərmişdir. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanın ən yeni tarixinin
bütöv bir qərinəsi Heydər Əliyev şəxsiyyəti ilə, onun mübarizə yolu, böyük quruculuq fəaliyyəti ilə sıx bağlıdır.
Məhz dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəlməsi Azərbaycanın
müstəqillik tarixində yeni bir mərhələnin başlanğıcını qoydu. O dövrü bir anlığa xatırlayanda göz önünə, ilk
növbədə, ölkədə hökm sürən anarxiya və xaos, hərc-mərclik və dərəbəylik gəlir. Bütün bunlara son qoymaq,
ictimai-siyasi prosesləri normal məcraya yönəltmək hər kəsin işi deyildi və bu missiyanı öz Liderlik və Xilaskarlıq
səyi və bacarığı sayəsində əbədiyaşar Prezident Heydər Əliyev üzərinə götürdü, bu dövləti əbədi, sarsılmaz və
qüdrətli dövlətə, Azərbaycanın müstəqilliyini dünya müstəvisində reallığa çevirdi. Bəli, əsl həqiqətdir ki, bu
böyük şəxsiyyət öz dərin zəkası, iti ağlı və mətin iradəsi ilə Azərbaycanımızı yüksəltdi, qorudu, müstəqilliyini
yaşatdı və əbədiləşdirdi. İndi Azərbaycan adı Heydər Əliyevin adı ilə qoşa çəkilir. Beləliklə. "Bu və ya digər
xalqın böyüklüyü onun sayca çoxluğu ilə deyil, bəşəriyyətə bəxş etdiyi dühalarla ölçülür" - müdrik kəlamı
təsdiqini tapır.
Xüsusilə, bu ərəfələrdə Naxçıvanda Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması həmin xilasın başlanğıc
nöqtəsi idi. Bu partiya xalqın partiyasıına çevrilərək, xilaskarlıq missiyasının bayraqdarı rolunu oynadı. Məhz Ulu
Öndərin tarixi şəxsiyyət kimi meydana çıxması Azərbaycanda yeni günəşin doğmasına, ölkəmizin parlaq
gələcəyinin bərqərar olmasına təkan verdi.
Yeri gəlmişkən, Fransanın "Kuryer İnternasional" jurnalının 2003-cü ilin may nömrəsində nəşrin baş
redaktoru Aleksandr Adler Ulu Öndər Heydər Əliyevə həsr etdiyi məqaləsində yazırdı: "Nə sülh, nə də firavanlıq
gətirən tufanların tüğyan etdiyi müasir dünyada Heydər Əliyev kimi dövlət xadimləri həmişəkindən daha çox
gərəkdir. Tanrı bu şəxsiyyəti təkcə öz xalqına deyil, həm də başqa xalqlara son dərəcə mürəkkəb tarixi bir
məqamda göndərmişdir. O, bir sıra ciddi böhranlar keçirmiş və onları dəf etmişdir. O, bunların hamısına mətanətlə
sinə gərmiş və onu mənən və cismən məhv etmək üçün göstərilmiş bütün cəhdlərə baxmayaraq, daha yüksəklərə
qalxmışdır".
Bu gün də Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi yol davam etdirilir. Azərbaycan inkişaf edir, ən uca zirvələrə
qalxır, beynəlxalq almədə öz nüfuzunu daha da gücləndirir. İndi Heydər Əliyev ideyaları Azərbaycan dövlətinin
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strateji inkişaf xəttinin ideoloji əsaslarını təşkil edir. Onun xalqımız, Vətənizmiz qarşısında ən böyük və müqəddəs
borcu onun məmləkətimizin nailiyyətlərini gələcəkdə yaşatmaq və daha da təkmilləşdirmək iqtidarında olan
layiqli, ləyaqətli bir varisi - İlham Əliyevi yetişdirməsidir. Belə ki, cənab İlham Əliyev türk dünyasının ən qüdrətli
sərkərdəsinin, Heydər Əliyev kimi azman siyasi liderin, qüdrətli zəka sahibinin yanında, siyasi kürəsində
bərkimiş, yetkin dövlət başçısı olduğunu məsuliyyətli fəaliyyətində təsdiqləmişdir. Əgər bu fün Ulu Öndərin
siyasi varisi, layiqli davamçisı İlham Əliyev bütün varlığı ilə müstəqil Azərbaycanımızın siyasi, iqtisadi və mədəni
inkişafı istiqamətində həlledici əhəmiyyətə malik işlər görürsə, deməli, Heydər Əliyev ideyalarının həyata
keçirilməsi başlıca vəzifə kimi öz aktuallığını saxlayır və xalq da öz Prezidentinin həyata keçirdiyi məqsədyönlü
siyasəti dəstəkləyir. Artıq bu bir reallıqdır ki, Azərbaycan Ümummilli Liderimizin müəyyən etdiyi strateji və
alternativi olmayan siyasi xətt ilə inamla irəliləyir, dövlətimiz gənc və dərin zəkaya malik liderlə daha sürətlə
inkişaf edir. Azərbaycan getdikcə qüdrətli və dayanıqlı ölkəyə çevrilməklə dünya miqyasında öz mövqeyini və
yerini möhkəmləndirir. Ölkə Prezidenti İlham Əliyev vurğulayıb: "Mənim məqsədim budur ki, Azərbaycan xalqı
daha da yaxşı yaşasın, əmin-amanlıq olsun, inkişaf olsun. Ölkəmiz daha da inkişaf etsin, güclənsin və Azərbaycan
dünyada daha da möhkəm bir dövlətə çevrilsin".
Artıq fəxrlə deyə bilərik ki, Azərbaycan möhkəm və qüdrətli dövlətə çevrilib və bu böyük şəxsiyyətlərin
reallaşdırdıqları inkişaf konsepsiyası sayəsində əldə olunan uğurlar ölkəmizin nurlu sabahının təminatçısıdır. Bəli,
bu gün Azərbaycan sözün əsl mənasızda yüksək sürətlə böyük zirvələrə doğru irəliləyir, Azərbaycan öz qüdrətini
daha da artırır. Heydər Əliyevin siyasi xəttinin davamçısı olan Prezident İlham Əliyev hazırda Azərbaycanı
müvəffəqiyyətlə siyasi və iqtisadi modernləşməyə doğru aparır. İqtisadiyyatın liberallaşdırılması, ölkənin
geosiyasi və geoiqtisadi çəkisinin artması, vətəndaş ilə dövlət arasında vahid birliyin, ahəngdarlığın bərqərar
olması Azərbaycanı yüksələn xətlə inkişafa aparır. Prezident İlham Əliyevin apardığı siyasət nəticəsində
Azərbaycan iqtisadi inkişaf sürətinə görə dünyanın aparıcı dövlətləri sırasında yer alıb. Cənab İlham Əliyev böyük
əzmkarlıq və mətanət göstərməklə Azərbaycanımızı qət olunması çətin sayılan zirvələrə ucaldır, dövlətçiliyimizi
və tarixi müstəqilliyimizi daha da möhkəmləndirir.
"Əmin ola bilərsiniz ki, mən Heydər Əliyevin başladığı bütün işləri axıra çatdıracağam" - söyləyən
Prezident İlham Əliyev ulu öndərimiz tərəfindən müəyyən edilmiş dövlətçilik kursunu davam etdirməklə,
Azərbaycanımızı indiki firavan günlərə çatdırmış və gələcəyə, sabaha möhkəm təminat yaradıb.
Fikirlərimi hörmətli akademikimiz Ramiz Mehdiyevin fikirləri ilə başa çatdırmaq istərdim: "Heydər
Əliyevə siyasət səhnəsində heç kim qalib gələ bilməmişdir. O, dövlətçilik tarixində "qalib lider" obrazını yaratdı.
Azərbaycan tarixində böyük uğurları ilə yanaşı, həm də ən müxtəlif səbəblərdən məğlubiyyət anı yaşayan liderlər
çox olmuşdur. Heydər Əliyev isə Azərbaycan xalqına qalibiyyətin canlı obrazını, lider örnəyini bəxş etdi. Bu,
tariximizdə həmişəlik qürur ünvanı kimi qalacaq və onun siyasətinə də alternativ yoxdur".
Səs. - 2018.- 4 dekabr. - № 229. - S. 8-9.
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Heydər Əliyev müasir Azərbaycan dövlətinin banisidir
Mahir Qəribov,
Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Hər bir insanın tarixi dəyəri onun öz ölkəsi, vətəni, milləti qarşısındakı xidmətləri ilə ölçülür. Zaman
şəxsiyyəti yetişdirdiyi kimi, dahi insanlar da tarixin gedişinə təsir edərək dövrün və zamanın baş
qəhrəmanına çevrilirlər. Ulu öndər Heydər Əliyev də Azərbaycanın XX əsr tarixində dünyaya bəxş etdiyi
əvəzolunmaz lider, böyük azərbaycanlı idi.
Ümummilli Lider Azərbaycana rəhbərliyinin bütün mərhələlərində dövlət-vətəndaş münasibətlərinin
hüquq müstəvisində tənzimləndiyi, humanizm ideyalarının möhkəm təmələ çevrildiyi ədalətli cəmiyyətin
formalaşdırılması, idarəçilikdə demokratik ənənələrin bərqərar olması naminə misilsiz xidmətlər göstərmiş və
cəmiyyət həyatının müxtəlif sahələrində haqq-ədalət prinsipinin qorunmasına çalışmışdır. Ulu Öndər yalnız bu
yolla dövlətlə xalq arasında möhkəm mənəvi, siyasi və hüquqi bağlantıya, qarşılıqlı etimada nail olmağı mümkün
hesab edirdi.
1991-ci ilin 18 oktyabrında istiqlaliyyətini elan etmiş Azərbaycanın sonrakı mərhələdə üzləşdiyi fəlakət və
sarsıntılar, ağır sosial-iqtisadi böhran, xaos və anarxiya mühiti bir daha təsdiqlədi ki, dövlət müstəqilliyinin
qorunub saxlanılması onun qazanılmasından qat-qat çətindir. 1991-1993-cü illərdə respublikamız de-yure
müstəqil sayılsa da, əslində, bu müstəqillik formal xarakter daşımış, xalqımız ədalətli və sivil dövlətdə yaşamaq
arzusunu tam mənada gerçəkləşdirə bilməmişdi. Həmin illərdə Azərbaycanda hakimiyyətdə xalqın etimad
göstərdiyi siyasi qüvvənin olmaması dövlət idarəçiliyi mexanizmlərinin formalaşmasında ciddi maneəyə
çevrilməklə yanaşı, daxili böhranın, vətəndaş itaətsizliyinin, xaos və anarxiyanın yaranmasına rəvac vermiş,
qanunçuluğun və hüquq qaydalarının təminatı, vətəndaşların azad, təhlükəsiz yaşamaq hüququnun, ən nəhayət,
ictimai asayişin qorunması sahəsində əsaslı problemlər yaratmışdı.
Belə böhranlı və ağır şəraitdə Azərbaycanı sürətlə fəlakətə sürükləyən məkrli planların qarşısını almağa,
düçar olduğu fəlakətlərdən qurtarmağa qadir yeganə şəxsiyyət məhz ulu öndər Heydər Əliyev idi.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Moskvada tutduğu yüksək vəzifədən istefaya getməsi ilə ermənilərin
Azərbaycan torpaqlarına qarşı təcavüzü başladı. Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi, Naxçıvan Muxtar
Respublikasında da gərgin günlər yaşanırdı. Erməni faşizminin işğalçı hücumları davam edir, kəndlər dağıdılır,
hər gün qan tökülürdü. Belə gərgin bir vaxtda Moskvada ciddi təqiblər, nəzarət altında yaşayan fərdi pensiyaçı
Heydər Əliyev 1990-cı ilin iyul ayında Vətənə qayıtdı. Naxçıvan əhalisi onu böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşıladı,
ayaqları altında qurbanlar kəsildi. Minlərlə qədirbilən, qayğıkeş insan onun görüşünə tələsirdi. Məhz həmin güniyulun 22-də axşam çağı 50 mindən artıq insan Naxçıvan şəhərindəki mərkəzi meydana toplaşmışdı. Heydər
Əliyevi müharibə və iqtisadi böhran şəraitində yaşayan naxçıvanlılar özlərinin nicat və son ümidi kimi
qarşılayırdılar. Həmin dövrdə mən Babək rayonu Şıxmahmud kənd orta məktəbinin 9-cu sinif şagirdi idim. Ulu
Öndərimizə olan inam və rəğbətimə görə mən də o insanların arasında idim. Gedən prosesləri, xalqın Ulu Öndər
ətrafında necə sıx birləşməsini öz gözlərimlə görürdüm. Həmin gün Heydər Əliyev xalqla görüşdü, təsiredici çıxış
etdi və tarixi nitqini belə yekunlaşdırdı: “Hələlik Naxçıvandayam. Əgər bütün naxçıvanlılar mənim burada
yaşamağımı arzu edərsə, buna etiraz etmərəm: Mənim başlıca arzum Azərbaycanı siyasi və iqtisadi cəhətdən
müstəqil, demokratik respublika kimi görməkdir”
Həmin günlərdə Azərbaycan SSR və Naxçıvan MSSR xalq deputatlığına namizədlik kampaniyası
keçirilirdi. Öncül namizədlərdən biri Heydər Əliyev idi. O, seçicilərlə görüşü zamanı deyirdi: “Bir namizəd kimi
platformam, məqsədim budur ki, respublikamızın bu ağır iqtisadi və siyasi böhrandan çıxması üçün var qüvvəmi
sərf edəcəyəm.”
Sentyabrın 10-da Azərbaycan SSR xalq deputatları sovetlərinin seçkiləri keçirildi, Heydər Əlirza oğlu
Əliyev Azərbaycan SSR-in xalq deputatı və Naxçıvan MSSR-in xalq deputatı seçildi. 1990-cı il noyabrın 17-də
Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin ilk sessiyası keçirildi. Sessiyanın aparılması bir ağsaqqal kimi Heydər Əliyevə
həvalə edildi. Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən ilk sessiyanın qəbul etdiyi “Naxçıvan MSSR-in adının
dəyişdirilməsi haqqında”, “Naxçıvan MR Ali Dövlət hakimiyyəti orqanı haqqında”, “Naxçıvan MR-in dövlət
rəmzləri haqqında”, noyabrın 21-də qəbul edilən “1990-cı ilin yanvar ayında Bakı hadisələrinə siyasi qiymət
verilməsi haqqında” tarixi qərarlar onun siyasi uzaqgörənliyinin ən yaxşı nümunəsi idi. Bu tarixi sessiyalarda
Naxçıvan MSSR-in adından “Sovet Sosialist” sözlərinin çıxarılması, Naxçıvanın Ali Sovetinin adını dəyişərək
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onun bundan sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi adlandırılması, Bakıda baş vermiş yanvar
faciəsinə siyasi qiymət verilməsi və qanlı hadisələri törədən şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması kimi mühüm
tarixi qərarlar qəbul edildi.
1991-ci il sentyabrın 3-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin fövqəladə sessiyasında
deputatların təkidli xahişi və parlament binası önündə mitinq keçirən kütlənin qəti tələbi ilə Muxtar Respublika
Ali Məclisinin Sədri seçilən Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin yeni mərhələsi başlandı.
1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin ikinci sessiyası “Azərbaycan
Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya Aktını qəbul etdi Bu tarixi hadisə ilə bağlı Naxçıvan
MR Ali Məclisinin Sədri Heydər Əliyev teleqram göndərdi. Həmin teleqramda deyilirdi: “Naxçıvan Muxtar
Respublikasının əhalisi 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sessiyasında qəbul
edilmiş “Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya Aktı münasibətilə bütün
Azərbaycan xalqını təbrik edir və bunu tarixi hadisə kimi qəbul edir... Biz bu gün xoşbəxtik ki, nəhayət
Azərbaycan Respublikasının ali hakimiyyət orqanı tərəfindən milli azadlıq niyyətlərimizin həyata keçirilməsi
üçün ilk addım atılıbdır. Azərbaycan xalqı əmin ola bilər ki, naxçıvanlılar milli azadlıq hərəkatı uğrunda mübarizəni daha əzmlə davam etdirəcəklər.”
1993-cü ilin iyununda ölkədə yaşanan təlatümlər də təsdiqlədi ki, yalnız dəmir iradəyə, fitri idarəçilik
keyfiyyətlərinə, geniş siyasi dünyagörüşünə malik xarizmatik lider Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qorumaq,
möhkəmləndirmək və yaşatmaq kimi ağır missiyanın öhdəsindən uğurla gələ bilər.
Məhz bu xilaskar missiyanın nəticəsi kimi Azərbaycan xalqı 1993-cü ilin oktyabrında ulu öndər Heydər
Əliyevə etimad göstərərək onu özünün rəhbəri seçmiş, müdrik liderinin rəhbərliyi altında davamlı və dönməz
inkişaf yoluna çıxarmışdır. 1993-cü ilin oktyabrın 10-da keçirilmiş andiçmə mərasimində “Belə bir yüksək və
məsuliyyətli vəzifəni üzərimə götürərkən, birinci növbədə, Azərbaycan xalqının zəkasına, müdrikliyinə, qüdrətinə
güvənirəm, arxalanıram. Azərbaycan xalqının mənə bəslədiyi ümidlər məni bu vəzifəni üzərimə götürməyə
məcbur edib. Əmin etmək istəyirəm ki, bu ümidləri doğrultmaq üçün əlimdən gələni əsirgəməyəcəyəm” - deyən
Ümummilli Lider müstəqil Azərbaycanın milli inkişaf strategiyasını özünəməxsus müdrikliklə irəli sürmüş və
onun həyata keçirilməsinə nail olmuşdur.
Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətçiliyi qarşısındakı ən böyük xidmətlərindən biri də müstəqil
respublikamızın ilk Konstitusiyasının yüksək demokratik meyarlar əsasında hazırlanması və ümumxalq
səsverməsi yolu ilə qəbul edilməsi olmuşdur. 1995-ci ilin 12 noyabrında qəbul edilmiş müstəqil Azərbaycanın ilk
Konstitusiyası ölkənin gələcək inkişaf prioritetlərini müəyyənləşdirməklə yanaşı, insan hüquq və azadlıqlarının
təminatını dövlətin ali məqsədi kimi ön plana çıxarmışdır. Konstitusiyada hakimiyyət bölgüsü prinsipləri dəqiq
əksini tapmış, zamanın tələbilə səsləşən məhkəmə-hüquq islahatlarının həyata keçirilməsinə fundamental hüquqi
zəmin yaradılmışdır.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi - ulu öndər Heydər Əliyev güclü dövlət yaratmaqla yanaşı, onu
özündən sonra inamla idarə edəcək, çoxşaxəli mütərəqqi islahatların uğurunu təmin edəcək müasir lider də
yetişdirdi. Hələ 2003-cü ilin oktyabrında Ulu Öndər “Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər
bəsləyirəm” deməklə cəmiyyətə özünün layiqli davamçısı kimi təqdim etdiyi cənab İlham Əliyevin son 15 illik
prezidentlik fəaliyyətinin ümumi təhlilinə nəzər saldıqda, həmin seçimin düzgünlüyünə bir daha əmin oluruq.
Ulu öndər Heydər Əliyevin zəngin irsinə söykənən, Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata
keçirilən inkişaf strategiyasının təhlili onun üç fundamental prinsipə əməl etdiyini söyləməyə əsas verir. Bunlar
güclü dövlət, səmərəli iqtisadiyyat və azad insandır. Dövlət başçısının rəhbərliyi altında qazanılan nailiyyətlər
bunların qarşılıqlı ahəngdar fəaliyyətinin ölkənin yüksək inkişafına, hərtərəfli tərəqqisinə xidmət edən əzəmətli
vasitəyə çevrilmək gücündə olduğunu sübuta yetirir.
Azərbaycan təkcə nefti, təbii qazı, iqtisadiyyat sahəsindəki uğurları ilə deyil, eyni zamanda, mədəniyyət
sahəsindəki uğurları ilə də bütün dünyanın diqqətini özünə cəlb edir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan, TAP, TANAP kimi
layihələrin reallaşması, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin istifadəyə verilməsi, “Əsrin müqaviləsi” üzrə yeni
Sazişin imzalanması, SOCAR vasitəsilə Türkiyənin İzmir şəhərində “Star” neft emalı zavodun istismara verilməsi
respublikamızı Avrasiya bölgəsində həyata keçirilən qlobal enerji-kommunikasiya layihələrinin əsas iştirakçısına
çevirir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin müasir, hüquqi və dünyəvi dövlət quruculuğu sahəsindəki siyasəti bu gün də
uğurla davam etdirilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmiz
dünyanın ən sürətlə inkişaf edən, yeniləşən, müasirləşən, demokratik dövlətinə çevrilir. Respublikamız sürətli
sosial-iqtisadi inkişafını qoruyub saxlayır, böyük infrastruktur layihələri, regional proqramlar həyata keçirir,
Avropanın enerji təhlükəsizliyində öz sözünü deyir.
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Milli Ordu quruculuğu sahəsində görülən işlər, 2016-cı il aprel hadisələri, 2018-ci ilin may ayında
Naxçıvanda yerləşən Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun uğurla həyata keçirdiyi “Günnüt əməliyyatı” Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin şücaətini, Milli Ordumuzun dəyanətini bir daha təsdiqlədi.
Xalqa əyan oldu ki, ulu öndər Heydər Əliyevin torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi yolundakı məramını Ali
Baş Komandan İlham Əliyev yaşadır və bu müqəddəs missiyanı həyata keçirmək üçün qətiyyətlə çalışır. Xalq
onun iradəsi və əzminə inanır, onu layiqli lider kimi dəstəkləyir, bütün sahələrdə əldə olunmuş yüksək nailiyyətlər
isə bu siyasətin alternativi olmadığını bir daha təsdiq edir.
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Yeni tarixi epoxa: idealdan gercəkliyə və böyük gələcəyə
14 iyul 1969-cu il Heydər Əliyev epoxasının start nöqtəsi, 15 iyun 1993-cü il müstəqil dövlətçiliyin
Milli Qurtuluş Günü, 3 oktyabr 1993-cü il isə dövlət müstəqilliyinin əbədi olacağının təminatı anıdır
İsa Həbibbəyli,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin sədri,
akademik
Azərbaycanın çoxəsrlik tarixində müstəqil dövlətçilik həmişə ən böyük ideal olaraq yaşadılmış və
əsrlərdən-əsrlərə qədər davam və inkişaf etdirilmişdir. Xalqımız hələ qədim dövr və orta əsrlərdən etibarən
dövlətçilik təcrübəsinə və ənənəsinə malik olsa da, ölkəmizdə müstəqil dövlətçilik XX əsrin əvvəllərində
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması və fəaliyyəti sayəsində həyata keçirilmişdir.
Müsəlman Şərqində ilk demokratik dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qısamüddətli fəaliyyəti
ilə ölkəmizdə dövlət müstəqilliyinin ilkin əsasları formalaşdırılsa da, bu proses bolşeviklərin işğalı ilə yarımçıq
qalmışdır.
Azərbaycanda Sovet Sosialist Respublikasının yaradılması və uzun bir dövr ərzində öz fəaliyyətini davam
etdirməsi müstəqil dövlətçilik ideallarını arxa plana keçirmişdir. Lakin görkəmli dövlət xadimi, ümummilli lider
Heydər Əliyevin hələ 1969-cu ildə Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə gəlməsi ilə sovet rejimi çərçivəsində
ümummilli idealların yenidən dirçəldilməsi və inkişaf etdirilməsi prosesləri genişləndirilmişdir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda rəhbərliyə başladığı 14 iyul 1969-cu il ölkəmizdə müstəqil
dövlətçiliyə doğru ilkin böyük dönüşün başlanğıc nöqtəsi olmuşdur. Sözün həqiqi mənasında, Heydər Əliyevin
yarım əsr bundan qabaq siyasi hakimiyyətə gəlməsi və çoxsəmərəli şəkildə fəaliyyət göstərməsi əsasında
Azərbaycanda ümummilli ideyalara doğru böyük bir inkişaf prosesinə nail olunmuşdur.
Heydər Əliyev 1969-1982-ci illər ərzində ölkədə siyasi-iqtisadi həyatı köklü surətdə dəyişmiş, Azərbaycanı
keçmiş müttəfiq respublikalar arasında axırıncı yerlərdən ən ön mövqeyə çıxarmağa nail olmuşdur.
Məhz Heydər Əliyevin apardığı ardıcıl və məqsədyönlü siyasət nəticəsində əsas iqtisadi göstəricilərinə görə
ən öndə gedən Azərbaycan Sovet Respublikası həm də tam ətalət məngənəsindən çıxaraq, hərtərəfli şəkildə bütün
yönləri ilə inkişaf etmişdir.
Eyni zamanda, XX əsrin yetmişinci illərində yüksək göstəriciləri ilə yanaşı, milli şüurun oyanışı,
istiqlalçılıq uğrunda mübarizənin möhkəm əsaslarının yaradılması, böyük təməllərinin atılması da Heydər
Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin birinci mərhələsinin ən mühüm yekunudur.
Bütün mənalarda 14 iyul 1969-cu ildən Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olması və respublikanı böyük sürətlə
inkişaf etdirməsi çox böyük siyasi-tarixi hadisədir. Heç tərəddüd etmədən demək olar ki, 14 iyul 1969-cu ildə
Heydər Əliyevin respublika rəhbəri kimi fəaliyyətə başlaması ilə ölkəmizdə yeni dövr başlanmışdır. 1969-1982ci illərdə cəmiyyət həyatının bütün sahələrində, o cümlədən də iqtisadi sahədə rekord göstəricilərin əldə
edilməsinə nail olunmuşdur. Bu, Azərbaycan Sovet Respublikasında iqtisadi-mədəni intibaha nail olmağın real
göstəriciləri demək idi.
Bundan başqa, respublikada sosializm cəmiyyətinin ideallarına toxunmadan düşünülmüş şəkildə
azərbaycançılıq, milliləşmə siyasəti həyata keçirilmişdir. Milli tarixə, adət-ənənələrə, soykökə qayıdış
istiqamətində aparılmış məqsədyönlü işlər respublikada milli-mənəvi özünüdərketmə proseslərini dərinləşdirmiş
və möhkəmləndirmişdir. Dövrün bədii ədəbiyyatında Heydər Əliyevin ünvanına səsləndirilmiş "Sən elə ucaldın,
elə ucaldın Siyasi Bürodan gəldi səsimiz” kimi misralarda istifadə olunan parlaq fikirlər Azərbaycanın yüksək
templərlə inkişafının ədəbi düşüncədə doğurduğu poetik əks-səda idi.
Əslində, respublikanın rəhbəri Heydər Əliyevin müdrik siyasəti ilə ölkədə milli istiqlalçılıq siyasətinin
həyata keçirilməsi də həmin böyük ümummilli intibahın nəinki üzvi tərkib hissəsi, hətta aparıcı istiqamətlərindən
biri idi. Bütün bunlar respublikanın qüdrətli rəhbəri Heydər Əliyevin Sovet İttifaqının əsas liderlərindən biri
səviyyəsini fəth etməsi demək idi.
Bütün bunlara görə, 14 iyul 1969-cu il Azərbaycan xalqının və ölkəsinin həyatında tarixi dönüş ili, əsas
dəyişikliklər və yeniləşmələrin böyük başlanğıcı ili deməkdir.
Bu, Azərbaycanın çoxəsrlik inkişafında yeni tarixi eranın Heydər Əliyev epoxasının start nöqtəsi kimi
mühüm tarixi hadisədir.
572

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin birinci mərhələsi olan 1969-1982-ci illər ölkəmizin tarixinə
möhtəşəm hərtərəfli inkişaf dövrü kimi daxil olmuşdur.
Bu, 14 ilə yaxın davam edən böyük hərəkatı Azərbaycanın özündən əvvəlki tarixində yalnız XVI əsrdəki
Səfəvilər dövrü ilə müqayisə etmək mümkündür.
Ona görə də Azərbaycan xalqının gələn il, 2019-cu ildə görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin 14 iyul
1969-cu il tarixdə siyasi hakimiyyətə, Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyinə gəlməsinin 50 illiyini böyük
bayram təntənələri ilə qeyd etməyə mənəvi haqqı var.
Azərbaycan Respublikasının həyatında ikinci dəfə yeni dövr xalqımızın 1991-ci ildə müstəqillik qazanması
ilə bağlı olmuşdur. Ölkədə dövlət müstəqilliyinin bərpa olunması XX əsrin 70-80-ci illərində görkəmli dövlət
xadimi Heydər Əliyevin başçılığı ilə möhkəm əsasları qoyulmuş azərbaycançılıq və milli istiqlalçılıq ideallarının
qələbə çalması demək idi.
Dövlət müstəqilliyinə nail olmaq hər bir xalq üçün, o cümlədən də Azərbaycan xalqından ötrü mühüm tarixi
hadisə, taleyin misilsiz şansı idi. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda 18 oktyabr 1991-ci ildə İstiqlaliyyət haqqında
Bəyannamə qəbul edilsə də, ölkəyə rəhbərlik edən şəxslərin təcrübəsizliyi və səriştəsizliyi, habelə antimilli
siyasəti nəticəsində əldə olunmuş müstəqillik ciddi surətdə itirilmək təhlükəsi ilə üzləşmişdi.
Belə ki, 1991-1993-cü illərdə bir-birini əvəz edən başabəla "rəhbərlər” in bacarıqsızlığı və kənar
dövlətlərdən asılılığı nəticəsində müstəqil Azərbaycan dövləti özünün ərazi bütövlüyünü qoruyub saxlaya
bilməmişdir. Ermənistan tərəfi öz havadarları ilə birlikdə Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında bir çox rayonları
işğal etmiş, torpaqlarımızı ələ keçirmişdir. Ölkəmizdə vətəndaş müharibəsi baş vermiş, qardaş qanı axıdılmış,
separatçılıq istiqamətində gedən proseslər ölkəmizin ərazisinin parçalanması və bölüşdürülməsi niyyətləri ilə
üzbəüz qalmalı olmuşdur. Həqiqətən, Zaman dövlət müstəqilliyi kimi böyük tarixi şansın qorunması və xilas
etməsi zərurətini meydana qoymuşdur.
Belə bir məsuliyyətli dövrdə taleyin hökmü ilə görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin Moskvadan Bakıya
qayıdışı əslində, Azərbaycan xalqı və gənc Azərbaycan dövləti üçün böyük şans idi. Lakin Heydər Əliyevin
yenidən doğma vətənə qayıdışını xalq böyük təntənə və sevinc hissləri ilə qarşılasa da, çox təəssüf ki, o zamankı
Azərbaycan iqtidarı zəngin dövlətçilik təcrübəsinə malik olan bu qüdrətli şəxsiyyətə Bakıda yaşamağa imkan
verməməklə ölkəni daha böyük fəlakətlərə doğru aparmışdır.
Heydər Əliyev isə Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında böyük
xilaskarlıq tədbirləri həyata keçirərək ölkəmizin bu tarixi diyarını erməni işğalından xilas etmiş, regionda ərazi
bütövlüyünün qorunub saxlanılması üçün inamlı addımlar atmışdır.
Böyük dövlət xadimi Heydər Əliyevin sədrliyi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
sessiyasında tarixi üçrəngli bayrağı yenidən Azərbaycanın dövlət rəmzlərindən biri kimi qəbul edilməsinə dair
qərarın qəbul olunması, "Sovet Sosialist” sözlərinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının adından silinməsi, SSRİnin saxlanmasına dair referendumun muxtar respublika ərazisində keçirilməsinin təmin edilməsi, sovet ordusu
qoşunlarının dinc yolla bu regiondan çıxarılması, Dövlət Müdafiə Komitəsinin yaradılması və sair kimi mühüm
dövlətçilik tədbirlərinin həyata keçirilməsi ilə geniş mənada ölkəmizdə yeni qurulmuş gənc müstəqil dövlətin
qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə böyük stimul vermişdir.
Heydər Əliyevin həyatı və fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü Azərbaycanın milli istiqlal uğrunda mübarizəsinin
çox şərəfli səhifələrini təşkil edir.
Nəhayət, 1993-cü ilin may ayının əvvəllərində xalqın geniş təbəqələrinin təkidli tələbi ilə görkəmli dövlət
xadimi Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyinə dəvət olunması yeni müstəqillik qazanmış gənc
dövlətin taleyini həll etmişdir. Qısa müddət ərzində Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda vətəndaş
müharibəsinin dayandırılması, separatçılıq hallarının aradan qaldırılması, daxili təhlükəli qüvvələrin
zərərsizləşdirilməsi və ilkin sabitliyin bərqərar olması istiqamətində həyata keçirilmiş tədbirlər ölkəmizin
müstəqilliyinin itirilməsi təhlükəsini birdəfəlik aradan qaldırmışdır. Ona görə də haqlı olaraq 15 iyun - Milli
Qurtuluş Günü Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin xilası günü kimi müəyyən olunmuşdur.
Azərbaycan xalqının mütləq əksəriyyəti 3 oktyabr 1993-cü ildə ölkədə keçirilmiş prezident seçkilərində
görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevə yekdilliklə səs verməklə müstəqilliyin əbədilik təminatına imza atmış
oldu.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi Heydər Əliyevin çoxcəhətli yorulmaz fəaliyyəti, dönməz
iradəsi, böyük dövlətçilik təcrübəsi və səriştəsi, müdriklik və uzaqgörənliyi sayəsində gənc müstəqil dövlətimiz
özünün yeni inkişaf dövrünə qədəm qoymuşdur.
Bu mənada 3 oktyabr 1993-cü il özünün ictimai-siyasi əhəmiyyətinə və mahiyyətinə görə ölkəmizdə milli
qurtuluşun əbədiyyət aktına çevrilməsini təmin edən mühüm tarixi hadisədir.
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Bu, Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan epoxanın yeni mərhələsinin başlanğıcıdır.
Obrazlı şəkildə belə demək olar ki, 14 iyul 1969-cu il Heydər Əliyev epoxasının start nöqtəsidir, 15 iyun
1993-cü il müstəqil dövlətçiliyin Milli Qurtuluş Günü, 3 oktyabr 1993-cü il isə dövlət müstəqilliyinin əbədi
olacağının təminatı anıdır.
Sözün əsl mənasında, yuxarıda qeyd olunan mühüm tarixi hadisələr Azərbaycan xalqının taleyində həlledici
rola malik olan dönüş məqamlarıdır. Əgər 14 iyul 1969-cu ildə Heydər Əliyev Azərbaycan Sovet Respublikasının
rəhbərliyinə gəlməsə idi, ölkəmiz Sovet İttifaqının tərkibindəki 15 respublikanın axırıncı sıralarında qalmaqda
davam edəcək, gerilikdən xilas ola bilməyəcəkdi.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin ikinci dəfə 1993-cü ildə yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdışı
dövlət müstəqilliyimizin taleyini birdəfəlik və həmişəlik həll etmişdir. Bütün bunlara görə 14 iyul 1969-cu il kimi,
3 oktyabr 1993-cü il də Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılmalıdır.
Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycan dövlətinə rəhbərlik etdiyi 1993-2003-cü illər Azərbaycan tarixinin
məsuliyyətli və şərəfli illəridir.
Heydər Əliyev dühasının işığında "Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması müstəqil Azərbaycanın iqtisadi
strategiyasının əsaslarını təşkil edir.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının - Heydər Əliyev Konstitusiyasının qəbul edilməsi
ölkəmizdə hüquqi-demokratik dövlət quruculuğunun möhkəm əsaslarının yaradılması deməkdir.
Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına üzv qəbul olunması yeni tarixi şəraitdə Heydər Əliyev
dühasının daha bir təntənəsidir.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft-qaz magistrallarının çəkilişi Azərbaycanı dünyanın
taleyində həlledici rola malik olan dövlətə çevirmişdir.
Dünya Azərbaycanlılarının Qurultayının keçirilməsi və dünyada yaşayan 50 milyonluq azərbaycanlının
tarixi vətən və müstəqil dövlət ətrafında birləşdirilməsi ölkəmizdə böyük birlik və həmrəylik hadisəsidir.
Azərbaycançılığın müstəqil dövlətin ideologiyasına çevrilməsi dövlət müstəqilliyinin möhkəm ideoloji
əsaslarının yaradılması deməkdir.
Beləliklə, Azərbaycan xalqının böyük oğlu, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev XX əsrin ikinci
yarısından etibarən mənsub olduğu xalqın tarixi müqəddəratında həlledici rol oynamaq missiyasını məsuliyyətlə
və şərəflə həyata keçirmişdir.
Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının böyük dövlətçilik istedadına və zəngin təcrübəyə malik olan nadir
tarixi şəxsiyyətidir, xalqın və ölkənin taleyində xüsusi rolu olan görkəmli dövlət xadimidir, xilaskarlıq missiyasını
həyata keçirmiş qüdrətli şəxsiyyətdir.
Heydər Əliyev Azərbaycanın müstəqil dövlətçilik strategiyasının yaradıcısı və banisidir.
Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının qüdrətli xilaskarıdır.
Cəmiyyət həyatının bütün sahələrini əhatə etmiş böyük xidmətləri Heydər Əliyevin adını Azərbaycan
dövlətinin tarixinə əbədi olaraq həkk etmişdir. Müstəqil dövlətin siyasi prioritetlərinin önə çıxarılması, yeni
idarəetmə strukturunun formalaşdırılması, daxili sabitliyin yaradılması, beynəlxalq aləmdə dostlar və tərəfdaşlar
tapmaq, iqtisadi sahədə islahatlar həyata keçirmək və milli dövlətçilik ideologiyasını formalaşdırmaq Heydər
Əliyevin çətin və mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə böyük bacarıqla həll etdiyi ümumdövlət miqyaslı məsul
vəzifələrdir. Dövlətçilik baxımından mühüm əhəmiyyətə malik olan həmin vəzifələrin sırasında müstəqil
dövlətçilik təlimi və azərbaycançılıq ideologiyası xüsusi yer tutur.
***
Ölkəmizdə azərbaycançılığın, milli dövlətçilik ideyasının mətbuatdan və ədəbiyyatdan ictimai-siyasi
müstəviyə çıxarılması, dövlət ideologiyası səviyyəsinə qaldırılması kimi çətin və şərəfli vəzifələrin həlli görkəmli
dövlət xadimi Heydər Əliyevin adı və mübarizəsi ilə üzvi surətdə bağlıdır, onun tarixi xidmətidir.
Yaşadığı dövrün siyasi sisteminin sərt qadağalarına baxmayaraq, ümummilli lider Heydər Əliyevin
simasında tariximizdə ilk dəfə olaraq Azərbaycan dövlətçiliyi məsələsinə dövlət səviyyəsində kompleks şəkildə
yanaşılmış, problemə ardıcıl və konkret siyasi münasibət bəslənilmiş və mühüm nəticələr əldə olunmuşdur.
Azərbaycançılığın və müstəqilliyin dövlət ideologiyası səviyyəsində formalaşdırılması və təsdiq edilməsi
Heydər Əliyevin müstəqil dövlətçilik uğrunda apardığı mübarizənin əsas ana xətlərindən birini təşkil edir.
Heydər Əliyev müstəqil dövlətçilik və azərbaycançılıq siyasətini özünün çoxcəhətli fəaliyyətinin bütün
mərhələlərində əsas kimi götürmüş, bu strategiyanın xalqın milli şüurunda və dövlətçilik təfəkküründə inkişaf
etdirilib möhkəmləndirilməsi işini həyatının mənasına, siyasətinin əsas hərəkətverici qüvvəsinə çevirmişdir.
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Məhz Heydər Əliyevin çoxcəhətli və ardıcıl siyasəti nəticəsində dövlət müstəqilliyi və azərbaycançılıq
ictimai-ədəbi mühitdə milli hərəkat, siyasi müstəvidə isə dövlət ideologiyası mahiyyəti qazanmışdır.
Qeyd olunduğu kimi, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev çoxillik siyasi fəaliyyətinin bütün dövrlərində
azərbaycançılıq məsələsini ən ali məqsəd hesab etmişdir. Tarixin verdiyi şansların, yaratdığı imkanların
hamısında bu böyük dövlət xadimi özünü tam mənası ilə bütövlükdə Azərbaycana həsr etmiş, Azərbaycan idealı
uğrunda daim dönmədən ardıcıl mübarizə aparmışdır. Azərbaycan SSR-in Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin
rəhbərliyindəki fəaliyyətini də nəzərə alsaq, Heydər Əliyev qırx ildən artıq böyük bir dövrdə müstəqil dövlətçilik
və azərbaycançılıq ideyası ilə uzun dövr ərzində dövlət işi səviyyəsində məşğul olmuşdur.
Sovet İttifaqının siyasi rəhbərliyi ilə anlaşıqlı münasibətlər qurmağı bacarmış Heydər Əliyevin Azərbaycanı
geridə qalmış aqrar respublikadan hərtərəfli inkişaf etmiş bir respublikaya çevirməsi mühüm tarixi hadisədir. Eyni
zamanda, Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə, konkret olaraq 1978-ci ildə Azərbaycan
dilinin ölkəmizin Konstitusiyasına dövlət dili kimi daxil etdirməyə nail olması da misilsiz tarixi nailiyyətdir. Sovet
İttifaqında vahid beynəlmiləlçilik prinsiplərinin həyata keçirildiyi bir zamanda Azərbaycan dilinin rəsmi olaraq
dövlət dili kimi qəbul olunması çoxəsrlik dövlətçilik tariximizin nadir hadisəsidir. Bu böyük ümummilli hadisə
Azərbaycan Respublikasının gələcək dövlət müstəqilliyinin mühüm təminatlarından biri idi.
Dünya təcrübəsində olduğu kimi, Azərbaycanda da milli birlik və həmrəylik ideyasının uğurla həyata
keçirilməsi azərbaycançılıq idealına xidmətin ifadəsidir. Azərbaycan dili kimi Azərbaycan xalqı anlayışının da
ölkəmizdə bərqərar olması milli mövqeyin qorunub saxlanılması ilə yanaşı, müstəqil dövlətin daxili sabitliyinin
təmin edilməsinə, ölkədə yaşayan xalqlar və etnik qruplar arasında tolerantlıq mühitinin formalaşdırılmasına
xidmət edir.
Dünya azərbaycanlıları anlayışı da Azərbaycanın dövlət siyasətində Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan
mühüm xidmətlərdən biridir. Sovet hakimiyyəti illərində mövcud rejimin yaratdığı çətinliklərə baxmayaraq,
məhdud şəkildə olsa da, dünya azərbaycanlıları ilə yaradılan əlaqələrin cığırları dövlət müstəqilliyinin ilk
illərindən etibarən genişləndirilmiş, yeni əlaqələr yaradılmış, dünya azərbaycanlılarının birliyinə və həmrəyliyinə
doğru böyük addımlar atılmışdır.
Bu baxımdan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri vəzifəsində işləyərkən görkəmli dövlət
xadimi Heydər Əliyevin "31 dekabr - Dünya azərbaycanlılarının Həmrəylik və Birlik günü haqqında” imzaladığı
16 dekabr 1991-ci il tarixli qanun son yüzillikdə dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan həmvətənlərimizin
varlığını təsdiq edən və onlarla əlaqələrin zəruriliyini dövlət səviyyəsində rəsmiləşdirən, əlaqələrə real təminat
verən mühüm qərar kimi xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Ölkəmizdə dünya azərbaycanlılarının qurultaylarının keçirilməsi də möhtəşəm siyasi-tarixi hadisələr kimi
zamana özünün möhürünü vurmuşdur. Ulu öndərə məxsus "Dünya azərbaycanlılarının bir vətəni var, bu Azərbaycandır” kəlamı müasir dövrün azərbaycançılıq təliminin siyasi-ideoloji əsasını təşkil edir. Dünya
azərbaycanlılarının Birinci qurultayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin tarixi nitqi
azərbaycançılıq məfkurəsinin siyasi manifestidir.
Heydər Əliyevin azərbaycançılıq təlimi dünya azərbaycanlılarını tarixi vətən və vahid ideologiya ətrafında
birləşdirir.
Sözün gerçək və obrazlı mənasında, Heydər Əliyev dünyada azərbaycançılığın rəmzinə çevrilmişdir.
***
Ulu öndər Heydər Əliyev dövlətçilikdə qeyri-adi müdriklik və uzaqgörənlik istedadına malik olan qüdrətli
liderdir.
Bu böyük dövlət xadiminin müdriklik və uzaqgörənliyinin hərəkətverici qüvvəsi Vətənə, xalqa, doğma
torpağa sonsuz inam və məhəbbətdən, sınaqlardan çıxmış böyük siyasi təcrübədən yoğrulmuşdur.
Heydər Əliyev keçdiyi çətin və şərəfli yolla Sovet İttifaqında beynəlmiləlçi ideologiyanın sərt dövlətçilik
prinsipi kimi qəbul edildiyi dövrlərdə vətənpərvər dövlət xadimi olub, Kremlin zirvəsinə qədər yüksəlməyin
mümkünlüyünü isbat etmişdir. Azərbaycanda Sovet İttifaqının ən sərt dövrlərində Heydər Əliyevin özünəməxsus
bir siyasətlə azərbaycançılıq istiqamətində həyata keçirdiyi böyük tədbirlər gələcək dövlət müstəqilliyinin
təməllərinə çevrilmişdir. Bütün bunlara görə Heydər Əliyev üçün uzaqgörən bir dövlət xadimi olaraq çökmüş
sovet ideologiyasından yeni müstəqil dövlətçilik siyasətinə keçmək heç bir çətinlik yarada bilməmişdir.
Keçmiş sovet dövlətinin mərkəzdəki və respublikalardakı rəhbərlərinin bir çoxlarının adları dağılmış
imperiya ilə birlikdə arxivə getdiyi halda, Heydər Əliyevin portretləri milli azadlıq hərəkatının bayraqları ilə
birlikdə meydanlarda yüksəklərə qaldırılmışdır.
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Deməli, Azərbaycanda xalq hərəkatı, milli azadlıq mübarizəsi böyük dövlət xadimi Heydər Əliyevin böyük
azərbaycançılıq və müstəqil dövlətçilik ideallarından keçib gəlmişdir. Bu mənada Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra
müstəqillik qazanmış gənc respublikaların demək olar ki, mütləq əksəriyyətinin rəhbərlərindən fərqli olaraq,
Heydər Əliyev və gənc Azərbaycan Respublikası xüsusi bir "keçid dövrü” yaşamamışdır. Əksinə, Azərbaycan
üçün Heydər Əliyev epoxasının birinci mərhələsi sovet sosialist sistemindən müstəqil dövlətçilik erasına keçid
dövrü üçün böyük məşq və hazırlıq xarakteri daşımışdır.
Milli ideologiyanın formalaşdırılması baxımından digər keçmiş sovet respublikalarının müstəqilliyin ilk
illərində üzləşdikləri çətinlikləri Azərbaycan xalqı uzaqgörən dövlət xadimi Heydər Əliyevin apardığı
məqsədyönlü siyasət sayəsində yalnız müstəqil dövlətçiliyi qazanana qədərki tarixi mərhələdə yaşamışdır. Məhz
buna görədir ki, müstəqillik qazanmış keçmiş sovet respublikaları ilə müqayisədə milli dövlətçilik ideologiyası
baxımından Azərbaycan bir mərhələ qabaqdadır.
***
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev geniş və hərtərəfli siyasi dünyagörüşünə malik olan qüdrətli və
mütəfəkkir şəxsiyyətdir. Müstəqil dövlətçilik və milli məfkurə baxımından o, mümkün olan vasitələrdən vaxtında
və bacarıqla istifadə etmək vəzifələrini qətiyyərtlə həyata keçirmişdir. Heydər Əliyev hələ Sovet İttifaqı dövründə
ölkənin gələcək hərbi potensialını formalaşdırmaq üçün ali hərbi məktəb yaratmağa nail olmuşdur. Hüquqmühafizə orqanlarında kadr siyasəti baxımından milliləşmə prosesləri də Heydər Əliyev tərəfindən düşünülmüş
şəkildə həyata keçirilmişdir.
Ölkəmizin milli maraqlarına uyğun olan iqtisadi siyasətin formalaşdırılması da Heydər Əliyevin uzaqgörən
siyasətinin bəhrəsidir. Sovet hakimiyyəti illərində kənd təsərrüfatında və sənayedə Azərbaycan Sovet
Respublikasının qazandığı böyük uğurlar ölkəmizin geridə qalmış bir respublikadan keçici bayraqlı inkişaf etmiş
bir dövlətə çevrilməsinə səbəb olmuşdur.
Bütün bunlarla bərabər, Heydər Əliyev uzaqgörən bir dövlət xadimi olaraq müstəqillik, milli dövlətçilik və
azərbaycançılıq siyasətini həyata keçirərkən milli mədəniyyət, ədəbiyyat və incəsənət faktorlarını önə çəkmişdir.
Ulu öndər üçün ədəbiyyat və incəsənət azərbaycançılığın, müstəqil dövlətçilik təfəkkürünün milli şüurun inkişaf
etdirilməsinin əsas hərəkətverici qüvvəsi funksiyasını daşımışdır. Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasına
dövlət rəhbərliyinin bütün mərhələlərində ədəbiyyat və incəsənət məsələlərinə xüsusi əhəmiyyət vermişdir. O,
uzaqgörən görkəmli dövlət xadimi kimi həm Azərbaycan ədəbiyyatının inkişaf etdirilməsinə böyük qayğı
göstərmiş, həm də milli ideologiya baxımından xüsusi əhəmiyyətə malik olan bu mühüm sahələri məqsədyönlü
şəkildə istiqamətləndirmişdir.
Heydər Əliyevin aşağıdakı sözləri onun ədəbiyyata dərindən bələd olması ilə yanaşı, həm də cəmiyyətin
inkişaf etdirilməsində bu böyük işə nə qədər ciddi əhəmiyyət verdiyini aydın surətdə göstərməkdədir:
"Azərbaycan ədəbiyyatı həmişə öz xalqının həyatının ön sıralarında irəliləmişdir. Bu ədəbiyyat xalqımızın
qəhrəmanlıq tarixini əbədiləşdirib bizə çatdırmış, bizim qarşımızda bütün əzəməti ilə açmışdır”.
Azərbaycan ədəbiyyatının böyük klassiklərinin və görkəmli yaradıcılarının dövlət səviyyəsində
yubileylərinin keçirilməsi, əsərlərinin nəşri, dünya dillərinə tərcümə olunması, tamaşaya qoyulması son nəticədə
milli-mənəvi
özünüdərk proseslərinin
genişlənməsinə,
azərbaycançılıq
anlayışının
daha
da
möhkəmləndirilməsinə xidmət etmişdir. Müstəqillik dövründə "Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının 1300 illik
yubileyinin keçirilməsi beynəlxalq aləmdə böyük əks-səda doğuran mühüm ədəbi-mədəni hadisə olmuşdur.
Böyük Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının 500 illiyi münasibəti ilə görkəmli dövlət xadimi
Heydər Əliyevin bəyan etdiyi aşağıdakı sözlər müstəqil Azərbaycan dövlətinin ədəbiyyat və incəsənət siyasətinin
möhkəm əsaslarını təşkil edir: "Bu yubileyi keçirərkən biz xalqımızın özünü tanımasını təmin edəcəyik və
etməliyik. Xalq gərək daim öz kökünü xatırlasın, tarixini öyrənsin, milli mədəniyyətindən, elmindən heç vaxt
ayrılmasın. Şübhəsiz ki, bu yubileyin keçirilməsi indiki nəslin ... tariximizin nə qədər zəngin olduğunu və
Azərbaycan xalqının dünya mədəniyyətinə necə töhfələr verdiyini dərk etməsinə şərait yaradacaq və hər bir
azərbaycanlıda, ilk növbədə, gənc nəsildə milli iftixar, vətənpərvərlik hisslərini daha da yüksəldəcəkdir. Bunun
özü müstəqil Azərbaycanda bizim üçün çox gərəkli bir amildir”.
Görkəmli Azərbaycan yazıçı və şairlərindən xalq yazıçıları Mirzə İbrahimov və Süleyman Rəhimova, xalq
şairləri Rəsul Rza və Süleyman Rüstəmə, böyük incəsənət xadimlərindən Qara Qarayev, Müslüm Maqomayev,
Rəşid Behbudov, Fikrət Əmirov və Tahir Salahova Sovet İttifaqının ən ali mükafatı olan Sosialist Əməyi
Qəhrəmanı fəxri adının verilməsi Azərbaycan tarixinin Heydər Əliyev epoxasının parlaq hadisələridir.
Hər kəsə yaxşı məlumdur ki, ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan bədii mədəniyyətinin, ədəbiyyatının və
incəsənətinin qüdrətli bilicisi, vurğunu idi. O, ədəbiyyatı, təsviri sənəti, xalq yaradıcılığını çox sevirdi.
Azərbaycanın tanınmış yazıçı və şairləri, rəssamları, heykəltəraşları, memarları, istedadlı xalça ustaları onun ən
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çox qiymətləndirdiyi sənətkarlar cərgəsində xüsusi yer tuturdu. Bu bağlılıq təsadüfi olmayıb, ulu öndərin böyük
Vətən sevgisinin, milli məfkurəyə xidmət edən azərbaycançı baxışlarının parlaq təzahürü idi.
Ulu öndərin sovet dövründə və müstəqillik mərhələsində Azərbaycan yazıçılarından Bəxtiyar Vahabzadə,
Məmməd Araz, Xəlil Rza Ulutürk, Anar, Elçin, Fikrət Qoca, Sabir Rüstəmxanlı və başqalarına böyük qayğı
göstərməsi və bir çox hallarda onları xüsusi çətinliklərdən xilas etməsi bu yaradıcı ziyalılara göstərilən ehtiramdan
başqa, həm də ölkəmizdə milli şüurun, müstəqillik idealının formalaşdırılmasına, müdafiə olunmasına dəstəyin
ifadəsi idi. Heydər Əliyevin təsviri sənət əsərləri haqqındakı təcrübəli ustad sənətşünas kimi dəqiq ifadə olunan
mülahizələri, elmi-nəzəri təhlilləri və siyasi-ideoloji dəyərləndirilmələri daim sənət adamlarını
heyrətləndirmişdir.
Ulu öndər milyonlarla insanın qəlbində yaşadığı kimi, yazıçı və şairlərimizin, rəssam və
heykəltəraşlarımızın da yaddaşında unudulmaz işıqlı izlər qoymuşdur. Ona görə də sənətkarlarımız daim Heydər
Əliyev mövzusuna müraciət edir, xüsusi bir sevgi ilə bu dahi insanın kamil obrazını yaradırlar. Azərbaycan
incəsənətində Heydər Əliyevin obrazını yaradan sənətkarlardan Tahir Salahov, Ömər Eldarov, Oqtay Sadıqzadə,
Kamil Əliyev, Eldar Mikayılzadə, Ülviyyə Həmzəyeva, Natiq Əliyev, Akif Əsgərov, İlham Mirzəyev, Həmzə
Sadıqov, Eldar Zeynalov, Məmməd İbrahimov və bir çox başqalarının ərsəyə gətirdikləri möhtəşəm heykəllər və
bənzərsiz rəsm əsərləri xalqımızın yaddaşlarına yazılmışdır. Bu əsərlərdən hər biri ulu öndərin bədii obrazını yeniyeni fərqli təcəssüm formalarında əks etdirmişlər.
Bu da çox əhəmiyyətlidir ki, bu gün Azərbaycanla yanaşı, dünyanın bir çox ölkələrinin rəssamları və
heykəltəraşları da azərbaycançılığın daim canlı, əbədiyaşar simvolu olan Heydər Əliyev mövzusuna müraciət
edirlər. Hazırda dünyanın bir çox xarici ölkələrində Heydər Əliyevin adını daşıyan parkların, xiyabanların,
küçələrin mövcud olduğunu görür, hər yerdə onun əzəmətli heykəlləri ilə qarşılaşırıq. Azərbaycanla yanaşı, qardaş
Türkiyədə, eləcə də Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan, Rumıniya, İtaliya, Çin Xalq Respublikası və digər ölkələrdə
böyük azərbaycanlı, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin heykəllərinin ucaldılması xalqımızda təbii olaraq
milli qürur hissləri doğurur.
***
Azərbaycan Respublikası üçün xüsusi əhəmiyyətə malik olan elmin inkişaf etdirilməsində də ulu öndər
Heydər Əliyevin misilsiz xidmətləri vardır. Görkəmli dövlət xadimi müasir cəmiyyətin inkişafında elmi faktora
xüsusi əhəmiyyət verdiyi üçün ölkədə elmin inkişaf etdirilməsini həmişə diqqət mərkəzində saxlamışdır. Heydər
Əliyevin respublikamıza rəhbərliyinin birinci dövründə Azərbaycanda Elmlər Akademiyasının fəaliyyəti
genişləndirilmiş və ölkəmizin maraqlarına doğru istiqamətləndirilmişdir. Azərbaycan Elmlər Akademiyasında
yaradılmış Xüsusi Konstruktor Büroları ölkənin təbii resursları və elm adamlarının səmərələşdirici ideyaları
əsasında istehsalat yönlü problemlərin həllinə geniş yol açmışdır. Bu, hələ dövlət mülkiyyətinə və planlı
təsərrüfata əsaslanan sosializm cəmiyyəti dövründə bazar iqtisadiyyatı əsasında elmi proseslərin
formalaşdırılması demək idi. Həmin istiqamətdə həyata keçirilmiş səmərəli elm-istehsalat prosesləri fundamental
və tətbiqi elmin nailiyyətlərinin ölkənin inkişafında özünəməxsus yer tutmasını şərtləndirmişdir.
XX əsrin 70-80-ci illərində Azərbaycanda ən müxtəlif sahələr üzrə böyük elmi məktəblər yaranmışdır.
Əvvəlcə ölkə miqyasında ön mövqeyə çəkilən elm xadimləri tədricən məqsədyönlü dövlət siyasəti nəticəsində
keçmiş Sovet İttifaqı miqyasında qəbul olunan görkəmli alimlər kimi tanıdılmışdır. Onların adı və fəaliyyət dairəsi
ilə bağlı olan elm sahələrinin inkişaf etdirilməsi üçün zəruri maddi-texniki baza yaradılmış, siyasi dəstək
verilmişdir. Nəticədə görkəmli elm xadimlərinin layiqli yetirmələri və davamçıları yetişmiş, yeni elmi nəsil
formalaşdırılmışdır. Bu isə öz növbəsində, müxtəlif istiqamətlər üzrə elmi məktəblərin yaranması ilə
nəticələnmişdir.
Qeyd edilən dövrdə Azərbaycanda yarımkeçiricilər fizikası - selen məktəbi, molekulyar biologiya fotosintez məktəbi, geologiya - yer elmləri məktəbi, neft kimyası və aşqarlar kimyası, riyaziyyat, nəbatat,
torpaqşünaslıq, kristalloqrafiya məktəbləri yaranıb inkişaf etmişdir. Azərbaycanda şərqşünaslıq,
ədəbiyyatşünaslıq, dilçilik-dialektologiya, tarixçi-mətnşünaslıq məktəblərinin yaratdıqları çoxcildlik elmi nəşrlər,
ölkə əhəmiyyətli ümummilli problemlərə həsr olunmuş monoqrafiyalar, aktual mövzularda keçirilmiş beynəlxalq
elmi konfranslar respublikadakı siyasi-ideoloji mühitin daha da qüvvətlənməsinə, milli şüurun dirçəldilməsinə
xidmət etmişdir.
Ulu öndər Heydər Əliyev görkəmli elm xadimləri Ziya Bünyadovun, Abbas Zamanovun, Xudu
Məmmədovun həyatı, taleyi ilə bağlı ciddi problemləri nəinki aradan qaldırmış, onların hərtərəfli fəaliyyətləri
üçün geniş meydan yaratmışdır. Ölkə maraqlarına həsr edilmiş elmi əsərlərin respublika dövlət mükafatına layiq
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görülməsi, ölkədə beynəlxalq simpoziumların təşkili də respublika miqyasında elmin inkişafına ciddi təkan
vermişdir. Nəhayət, respublika rəhbəri Heydər Əliyevin təqdimatı əsasında 1975-ci ildə Azərbaycan Elmlər
Akademiyasının Sovet İttifaqının ən mühüm ordenlərindən olan "Xalqlar dostluğu” ordeni ilə təltif olunması
aparılan məqsədyönlü dövlət siyasətinin mühüm yekunu idi.
Müstəqillik illərində də Azərbaycan elminin yenidən milli dövlətçilik maraqları əsasında inkişaf etdirilməsi
ölkəyə ikinci dəfə rəhbərlik edən görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin adı ilə üzvi surətdə əlaqədardır. Ulu
öndərin 21 sentyabr 1993-cü ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasında respublika ziyalıları ilə görüşündəki tarixi
nitqi geniş mənada elmin, ziyalılığın və akademik qurumların xilas edilməsi ilə əlaqədar səsləndirilmiş tarixi
bəyanatdır: "Mənə sədalar gəlir ki, Elmlər Akademiyasını, institutları dağıtmaq istəyirlər, elm ocaqlarına biganə
münasibət var. Biz bunların hamısına son qoyacağıq. ...Hansı iqtisadiyyat olursa-olsun, elm inkişaf etməlidir.
Elmlər Akademiyası Azərbaycan xalqının tarixi nailiyyətidir. ...Akademiyanın fəaliyyətini tənqid də etmək olar.
...Ancaq ümumən götürdükdə, şübhəsiz ki, elmin inkişaf yoluna yüksək qiymət verməli, onu əldə saxlamalı,
yüksək qiymətləndirməliyik. Dağıtmaq asandır, qurmaq, yaratmaq çətindir. ...Əmin ola bilərsiniz ki, Elmlər
Akademiyası da, institutlar da fəaliyyət göstərəcəklər və biz buna imkan yaradacağıq. Azərbaycan elmi inkişaf
etməlidir.”
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin 4 yanvar 2003-cü il tarixli sərəncamı ilə ölkənin baş elmi
mərkəzinə - Milli Elmlər Akademiyası statusu verilmiş, həmin yolla bu akademik qurumun fəaliyyətində ölkə və
dövlət maraqları üstündə köklənmiş yeni epoxa başlanmışdır.
***
Azərbaycan tarixinin böyük şərəfli dövrü olan və yarım əsri əhatə edən Heydər Əliyev epoxasının 25 ili
ölkəmizin dövlət müstəqilliyi mərhələsi ilə əlaqədardır. Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev Azərbaycan
Respublikasının dövlət müstəqilliyinin sınaqlardan çıxmış strategiyasını yaratmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ulu öndər Heydər Əliyevin müstəqil dövlətçilik
strategiyasını müasir dövrün və gələcək inkişafın xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq daha da zənginləşdirmişdir.
Əslində, Prezident İlham Əliyev ölkəmizin dövlət müstəqilliyinin yeni dövrünün siyasi konsepsiyasının həm
yaradıcısı, həm də uğurla həyata keçirilməsinin baş təminatçısıdır.
Heydər Əliyevdən sonrakı 15 ilin keçilmiş yolu və dərsləri, bütün sahələrdə qazanılan möhtəşəm
nailiyyətlər respublikamızda müstəqil dövlətçiliyin daha da inkişaf etdirilərək möhkəmləndiyini parlaq surətdə
nümayiş etdirir. Beləliklə, möhkəm bünövrələr, böyük sütunlar üzərində yeni və möhtəşəm Azərbaycan qurulur.
Prezident İlham Əliyevin çoxcəhətli, məqsədyönlü və yorulmaz fəaliyyəti, dövlətçilik işinə çoxaspektli
düşünülmüş yanaşmaları, analitik təfəkkürü, müdrik siyasəti, dərin düşüncəsi ilə müstəqil Azərbaycan
dövlətçiliyinin yeni epoxası formalaşır.
Artıq hər kəsə yaxşı məlumdur ki, milli mənafenin, dövlətçilik maraqlarının daim üstün tutulması Prezident
İlham Əliyev siyasətinin təməl prinsipidir. Dövlət başçısı İlham Əliyevin siyasətində ən müxtəlif mövqelərdən,
fərqli bucaqlardan ifadə olunan siyasi yanaşmaların hamısı azərbaycançılıq fəlsəfəsində, Azərbaycanın hərtərəfli
inkişafı naminə aparılan qlobal işlərdə tamamlanır. Yeni tarixi mərhələdə də azərbaycançılıq bu böyük və müdrik
siyasətin nüvəsini təşkil edir.
Ölkəmizin rəhbəri İlham Əliyev XXI əsrdə müstəqil Azərbaycanın yeni siyasətini müəyyən edən, təzə
istiqamətlər açan, yol göstərən, bələdçilik funksiyasını həyata keçirən görkəmli dövlət xadimidir. Bacarıqlı dövlət
başçısında bu tip yüksək siyasətçi məharətinin, qəti və aydın mövqeyinin olması müstəqil dövlətin inkişafının və
xalqın xoşbəxt həyatının böyük təminatıdır.
Bu mənada yeni tarixi epoxada məhz İlham Əliyev kimi böyük siyasətlə yüksək idarəçiliyi, qətiyyət və
geniş elmi dünyagörüşünü özündə cəmləşdirən görkəmli bir dövlət xadiminin və böyük siyasətçinin Azərbaycana
rəhbərlik etməsi ölkənin və xalqın tarixi şansıdır.
Böyük sürətlə yeniləşən Bakı şəhəri, xüsusi templə inkişaf edən Azərbaycan iqtisadiyyatı, həyata keçirilən
möhtəşəm layihələr - Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru xətti, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri, Bakı-Tbilisi-Qars
Dəmir İpək yolu, Şahdəniz-2 zəngin qaz yataqlarının istismarı, Şimal-Cənub magistralı, hər gün müasirləşən
Azərbaycan cəmiyyəti məhz Heydər Əliyev siyasi kursunun yaradıcı şəkildə, ardıcıllıqla davam etdirilməsinin
real bəhrələri, sanballı töhfələridir.
İlham Əliyev ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi təlimini yeni tarixi epoxanın və müasir Azərbaycanın
reallıqları ilə daha da zənginləşdirən görkəmli dövlət xadimidir.
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İlham Əliyev daim inkişafda olan, yeniləşib zənginləşən Heydər Əliyevçi siyasi təlimin, yeni dövlətçilik
nəzəriyyəsinin yaradıcısıdır.
İlham Əliyev mövcud dövlətçilik təliminin inkişaf edən yeni epoxa ilə şərtlənən yeni dövrünün lideri
səviyyəsində görkəmli təmsilçisidir.
İlham Əliyev Azərbaycanın sınanılmış yolu olan Heydər Əliyev yolunun böyük magistrallardakı qüdrətli
sükançısıdır.
Məhz İlham Əliyev yeni dünya düzənində Azərbaycana başucalığı gətirən, ölkəmizin nüfuzunu artıran
böyük siyasətçidir. Azərbaycanın yeni tarixi epoxadakı inkişaf etməkdə davam edən müasir həyatı Prezident
İlham Əliyevin yorulmaz fəaliyyətinin konkret əməli nəticəsidir.
Bakının az qala, hər gün, hər həftə keçirilən genişmiqyaslı böyük və əhəmiyyətli tədbirlərə layiqincə
evsahibliyi etməsi də Azərbaycanın dünyada söz sahibinə çevrilməsinin real göstəricilərindəndir. Azərbaycanın
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının üzvü statusunda fəaliyyət göstərməsi, Avropa Şurasının
Nazirlər Komitəsinə və Qoşulmama Hərəkatına sədrlik etməsi, beynəlxalq miqyaslı qərarlara imza atmaq,
dünyaya müraciətlə bəyanatlar səsləndirmək haqqı qazanması Prezident İlham Əliyevin müdrik siyasətinin
təntənəsidir. Böyük uğurla Avropa Oyunları keçirmiş müstəqil Azərbaycan dövlətinin İslam Oyunlarına da
bacarıqla evsahibliyi etməsi ölkəmizin Prezidentinin qlobal siyasi baxışlarının əhəmiyyətli göstəricisidir.
Multikulturalizm ilini dünyaya əks-səda salan mühüm tədbirlərlə və real nəticələrlə başa vuran Azərbaycan
Respublikasının 2017-ci ildə bəyan edilmiş "İslam həmrəyliyi ili”nin düşünülmüş addımlarını atması dövlətimizin
uzaqgörən siyasətinin reallıqlarının parlaq ifadəsidir. Bütün bunlar Prezident
İlham Əliyevin müasir dövrün görkəmli liderlərindən biri olduğunu əyani şəkildə təsdiq edir və
azərbaycançılıq ideallarının sabahına daha inamla baxmağa tam əsas verir.
Hazırda ölkəmizdə cəmiyyət həyatının bütün sahələri kimi, ədəbiyyat və incəsənət sahəsi də Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən yüksək səviyyədə inkişaf etdirilir. Azərbaycan elmi,
ədəbiyyatı və incəsənəti böyük dövlət qayğısı ilə əhatə olunmuşdur. Ədəbiyyatda, incəsənətdə və elmi istiqamətdə
azərbaycançılıq idealının daha da dərinləşdirilməsi, milli-mənəvi dəyərlərin aparıcı mövqe qazanması və bəşəri
ideyalar mövqeyindən işıqlandırılması yeni dövrdəki inkişafın xarakterini müəyyən edir.
Milli Elmlər Akademiyasında beynəlxalq əlaqələrin genişlənməsi, Yüksək Texnologiyalar Parkının
yaradılıb inkişaf etdirilməsi, elmdə innovasiya və sahibkarlığın özünəməxsus yer tutması, yeni elmi-tədqiqat
institutlarının fəaliyyətə başlaması, gəncliyə elmdə açılmış geniş meydan Azərbaycan elminin İlham Əliyev
dövrünün mühüm reallıqlarıdır. Eyni zamanda, Azərbaycan incəsənətinin dünya miqyasına çıxarılması və milli
sənətin inkişafına xüsusi diqqət yetirilməsi sənətin ayrı-ayrı sahələri üzrə keçirilən müsabiqələrdə gənc
istedadların üzə çıxarılması, yazıçıların əsərlərinin dünya dillərinə tərcümə edilərək xarici ölkələrdə çap edilməsi
və Azərbaycan mövzusunun xüsusi önəm daşıması müstəqillik dövrünün yeni epoxasının konkret bəhrələridir.
Azərbaycançılıq ideyaları müstəqil Azərbaycan dövlətinin siyasi-ideoloji istiqamətinin ana xətti, elm,
ədəbiyyat və incəsənət isə bu idealların əsas hərəkətverici qüvvəsidir.
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son 15 il ərzində qazanılmış nailiyyətlər Heydər Əliyev epoxasını tamamlayır
və bu epoxanın gələcək böyük inkişaf perspektivlərinə malik olduğunu aydın surətdə nümayiş etdirir.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasını qətiyyətlə və yaradıcılıqla irəli aparan qüdrətli dövlət
xadimi kimi çoxcəhətli yorulmaz fəaliyyəti ilə ölkəmizin sabahına gur işıq salır.
Müstəqil Azərbaycan Respublikası milli dövlətçilik və azərbaycançılıq strategiyasının, milli-mənəvi
dəyərlərlə bəşəri idealların vəhdətinin işığında daha böyük gələcəyə doğru inamla yol gedir.
Azərbaycan. - 2018.- 3 oktyabr. - № 221. - S. 1,4-5.
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Ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçilməsi müasir
müstəqil Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin ən mühüm səhifələrindən birini təşkil edir
Ümummilli lider Heydər Əliyev 1991-ci il sentyabrın 3-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri seçilib
Müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, milli həmrəylik və bütövlüyü təmin edən
azərbaycançılıq ideologiyasının banisi, xalqımızın və dövlətimizin xilaskarı, Ümummilli lider Heydər Əliyevin
Azərbaycan xalqı və dövləti qarşısındakı tarixi xidmətləri misilsizdir. Ulu öndər Heydər Əliyevin həm SSRİ
dönəmində, həm də müstəqillik illərində ölkəmizə rəhbərliyi dövründə xalqın rifah halının daha da
yaxşılaşdırılması, respublikamızın tərəqqisinin təmin olunması və digər istiqamətlərdə tarixi əhəmiyyətə malik
olan misilsiz işlər görülüb. Başqa sözlə, Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı və dövləti qarşısındakı
tarixi xidmətləri Onun fəaliyyətinin bütün mərhələlərini əhatə edir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının xilası və dirçəlişi Ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır
Ümumiyyətlə, Ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqımız qarşısındakı ən böyük xidmətlərindən biri,
şübhəsiz ki, Azərbaycan dövlətçiliyinin xilası və bunun sayəsində ölkənin siyasi tarixində yeni bir mərhələnin
açılmasıdır. Sirr deyil ki, 1990-cı ildə Azərbaycan olduqca mürəkkəb situasiya qarşısında idi. SSRİ-nin
dayaqlarının sarsıldığı bir dövrdə keçmiş İttifaq miqyasında baş alan hərc-mərclik ölkələrin daxili həyatına da
sirayət etmişdi və idarəetmə potensialı aşağı olan respublikalarda çox mürəkkəb siyasi-hüquqi kataklizmlər
cərəyan etməkdə idi. Eyni zamanda, həmin dövrdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının blokada şəraitində olması,
sosial-iqtisadi durumunun bərbadlığı, hakimiyyətin muxtar qurum üzərində oynamağa çalışdığı oyunlar
Naxçıvanın vəziyyətini olduqca mürəkkəbləşdirmişdi. Yalnız 1991-ci il sentyabrın 3-də Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçilən Ümummilli lider Heydər Əliyevin gərgin fəaliyyəti və səyləri sayəsində
muxtar respublikada sabitlik təmin edildi və Naxçıvanda sosial-iqtisadi vəziyyət yaxşılaşdırıldı. Müharibənin
davam etdiyi, sənaye məhsullarının çatışmadığı, elektrik enerjisinin olmadığı, sosial-iqtisadi durumun kəskin
olduğu şəraitdə Ali Məclisin Sədri seçilən Ulu öndər Heydər Əliyev həyata keçirdiyi islahatlar, gördüyü tədbirlər
və işlər sayəsində Naxçıvanda sabitliyin, tərəqqinin və həmrəyliyin təmin olunmasına nail oldu.
Həmin dövrə nəzər saldıqda bu mərhələnin milli dövlətçilik ənənələrinin bərpası baxımından da xüsusi
əhəmiyyətə malik olduğu görünür. Belə ki, bu istiqamətdə Muxtar Respublikanın dövlət rəmzləri bərpa edildi,
milliləşdirmə siyasəti uğurla həyata keçirildi. 17 noyabr 1990-cı il tarixində Naxçıvan Ali Məclisinin I
sessiyasında ilk dəfə olaraq üçrəngli bayrağımız qaldırıldı. Milli bayraq məsələsi ilə əlaqədar 2 bəndlik qərar
qəbul edildi. Bununla yanaşı, Naxçıvan MSSR adından “Sovet” və “Sosialist” sözləri çıxarıldı. SSRİ-nin mövcud
olduğu bir dövrdə belə bir qərarın qəbul və icra edilməsi olduqca yüksək siyasi səriştə və cəsarət tələb edirdi ki,
Ulu öndər Heydər Əliyev bunu nümayiş etdirdi. Eyni zamanda, Naxçıvanda Kommunist Partiyasının fəaliyyəti
dayandırıldı və Sovet ordusu, əsgəri birlikləri Naxçıvan MR ərazisindən çıxarıldı.
Ulu öndər Heydər Əliyev həmçinin milli ideoloji məsələləri önə çəkərək bir sıra təxirəsalınmaz tədbirlər
gördü və tarixi qərarlar qəbul etdi. İlk növbədə, 1990-cı il 20 Yanvar hadisələrinə siyasi-hüquqi qiymət verilməsi
haqqında Qərar qəbul edildi. Qərarda 20 Yanvar hadisələrinin mahiyyəti, siyasi və hüquqi əsasları əks olunmuşdu.
Bununla yanaşı, 31 dekabrın Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü elan edilməsi barədə də tarixi qərar
qəbul olundu.
Bütün bunlarla yanaşı, Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Naxçıvan MR-də sosial-iqtisadi vəziyyətin
yaxşılaşdırılması və tərəqqinin əldə olunması üçün əhəmiyyətli tədbirlər görüldü, eyni zamanda, aqrar islahatlar
reallaşdırıldı, infrastrukturun inkişafı yönündə xüsusi işlər həyata keçirildi.
Digər tərəfdən, blokada şəraitində olan Muxtar Respublikanın inkişafı və sabitliyinin davamlılığını təmin
etmək üçün regional və beynəlxalq əlaqələrin formalaşdırılması, eləcə də inkişafı yönündə mühüm addımlar atıldı.
Xüsusilə də Türkiyə və İranla qarşılıqlı əməkdaşlığa və tərəfdaşlığa əsaslanan rəsmi təmaslar sıxlaşdırıldı. 24 mart
1992-ci il tarixində Ankarada Naxçıvan MR-lə Türkiyə Cümhuriyyəti arasında işbirliyi protokolunun
imzalanması bu baxımdan müstəsna əhəmiyyətə malikdir.
Beləliklə, Ulu öndər Heydər Əliyevin 1991-ci il sentyabrın 3-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri seçilməsi müasir müstəqil Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin ən mühüm səhifələrindən birini
təşkil edir. Siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövründə Ulu öndər Heydər Əliyev gördüyü işlər, atdığı tarixi
əhəmiyyətli addımlarla Muxtar Respublikanın qurtuluşunu, dirçəlişini və həmrəyliyini təmin etmiş oldu.
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Həmin dövrün xarakteristikasından - ölkədə ozamankı ictimai-siyasi vəziyyətdən bəhs edərkən mühüm bir
məqama da nəzər salmaq məqsədəmüvafiqdir. Belə ki, ölkəmizdə hökm sürən mürəkkəb situasiyanın fonunda
1992-ci il oktyabr ayının 16-da 91 nəfər ziyalı Heydər Əliyevə müraciət etdi. Ümummilli lider Heydər Əliyev
ziyalılara göndərdiyi 24 oktyabr 1992-ci il tarixli cavab məktubunda Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP)
yaradılmasına və ona rəhbərlik etməyə razılıq verdi. Beləliklə, 1992-ci il noyabrın 21-də Naxçıvanda keçirilən
təsis konfransında Yeni Azərbaycan Partiyası təsis edildi və Ulu öndər Heydər Əliyev partiyanın Sədri seçildi.
YAP-ın yaranması tarixi zərurət idi. Xalqın Ümummilli lider Heydər Əliyevə olan inamı isə tez bir zamanda siyasi
səhnədə parlayan Yeni Azərbaycan Partiyasının tarixi məsuliyyəti öz üzərinə götürməsinə imkan verdi.
Ümummilli liderimizin nüfuzu, Azərbaycan xalqının Ona göstərdiyi yüksək etimad Yeni Azərbaycan Partiyasının
qısa müddət ərzində təşkilatlanmasına, ölkənin bütün regionlarında özəklərini yaratmasına və 1993-cü ildə
hakimiyyətə gəlməsinə şərait yaratdı. Yeni Azərbaycan Partiyası dünyada analoqu olmayan bir siyasi təşkilat kimi
yarandığı müddətdən 6 ay sonra siyasi hakimiyyətə gəldi. Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması ilə
Azərbaycanın siyasi tarixində mühüm bir səhifə açıldı. Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin
ideyalarına sadiq olan və bu ideyalar əsasında fəaliyyət göstərən Yeni Azərbaycan Partiyası Prezident İlham
Əliyevin Sədrliyi ilə ötən müddət ərzində böyük inkişaf yolu keçib.
Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanı tənəzzüldən xilas edərək tərəqqi yoluna çıxardı
Bəlli olduğu kimi, müstəqilliyin ilk illərində respublikamızda xaos, anarxiya yaranmış və daxili çəkişmələr
özünün pik nöqtəsinə çatmışdı. Azərbaycan vətəndaş müharibəsi və parçalanmaq təhlükəsinin astanasında olarkən
xalqımız 1993-cü ildə Azərbaycan dövlətini xilas etmək üçün Ümummilli lider Heydər Əliyevə üz tutdu. O zaman
ölkəyə “rəhbərlik” edən qüvvələr də Azərbaycanı məruz qoyduqları təhlükədən xilas etmək üçün Ulu öndər
Heydər Əliyevin Bakıya gəlməsini yeganə çıxış yolu kimi dəyərləndirirdilər. Beləliklə, iyunun 9-da Ulu öndər
Heydər Əliyevin Naxçıvandan Bakıya gəlişi Azərbaycanın taleyi ilə bağlı narahatlıqlara son qoydu. Bu qayıdış
xalqımızı fəlakətdən xilas etdi. Ümummilli liderin Bakıya gəlməsi xəbəri xalq tərəfindən sevinclə qarşılandı.
1993-cü il iyunun 15-də isə Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Sədri seçildi.
Tariximizə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil olan 1993-cü il iyunun 15-də Ümummilli lider Heydər Əliyevin
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Sədri seçilməsi ölkəmizin siyasi tarixində keyfiyyətcə yeni bir mərhələnin
başlanğıcı oldu. Azərbaycanın mürəkkəb kataklizmlərlə müşayiət edilən daxili siyasi böhrandan qurtulması məhz
bundan sonra mümkün oldu. Ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan Milli Qurtuluş Günü Azərbaycan
tarixinin şanlı qürur səhifəsinə çevrildi.
Bir sözlə, Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının xilaskarı olmasını ölkəmizin müstəqilliyini
qoruyub saxlamaqla və yeni inkişaf üfüqləri açmaqla sübut etdi. Bütün bunların qanunauyğun nəticəsi kimi, 1993cü il oktyabr ayının 3-də keçirilən prezident seçkilərinin nəticələrinə müvafiq olaraq xalqın yüksək etimadı ilə
Azərbaycan Prezidenti seçilən Ümummilli lider Heydər Əliyev qısa zamanda Özünün ümummilli maraqlara
əsaslanan və ali dəyərlərə söykənən fəaliyyəti ilə ölkədə milli həmrəyliyi və inkişafı təmin etdi.
Ən əsası, Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər
nəticəsində ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitlik təmin edildi. Xüsusilə də, 1994-cü il mayın 12-də cəbhədə atəşkəsin
əldə edilməsindən sonra dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi, nizami ordu quruculuğu, eləcə də ölkə həyatının bütün
sahələrində dinamik inkişafın təmin edilməsi baxımından zəruri addımlar atıldı. Reallaşdırılan ardıcıl və sistemli
tədbirlərin nəticəsi kimi, ölkədə əmin-amanlıq yarandı, sabitlik bərqərar olundu, azad bazar iqtisadiyyatına keçidlə
bağlı özəlləşdirməyə geniş meydan verildi, genişmiqyaslı islahatlara başlandı.
Ümummilli lider Heydər Əliyev müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisidir
Müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu olan Ümummilli lider Heydər Əliyevin
xalqımız və dövlətimiz qarşısındakı misilsiz xidmətlərindən biri də uğurlu dövlət quruculuğu prosesinin əsasının
qoyulmasıdır. Bu sıraya təkmil siyasi sistemin, hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu prosesinin, siyasi
mədəniyyətin əsasının qoyulması, davamlı siyasi-hüquqi islahatların həyata keçirilməsi, eyni zamanda, milli
həmrəylik və bütövlüyü təmin edən ideologiyanın yaradılması aiddir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasətin fonunda ölkənin siyasi-hüquqi
sistemində müsbət mənada əsaslı dəyişikliklər oldu. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının
qəbul edilməsi, qarışıq seçki sistemi əsasında parlament seçkilərinin keçirilməsi dövlətin hüquqi əsaslarının
gücləndirilməsi, başqa sözlə, müasir dövlətçilik sisteminin bərqərar edilməsi üçün möhkəm hüquqi baza yaratdı.
Kütləvi informasiya vasitələri üzərində senzura aradan qaldırıldı, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqları yüksək
səviyyədə təmin edildi. Öz fəaliyyətini Azərbaycanın hərtərəfli inkişafına həsr edən Ulu öndər Heydər Əliyev,
eyni zamanda, dövlətin hüquqi bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində növbəti addımlarını atdı. Məhkəmə
islahatlarının həyata keçirilməsi, Konstitusiya Məhkəməsinin və digər mühüm təsisatların yaradılması ölkədə
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demokratikləşmə prosesinin irəliyə aparılmasında mühüm rol oynadı. Azərbaycanda hüquqi, demokratik və
dünyəvi dövlət quruldu, vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar edilməsi istiqamətində ciddi addımlar atıldı. Bu
kontekstdə Ombudsman təsisatının yaradılması, ölüm hökmünün ləğv edilməsi kimi islahat xarakterli addımlar
da xüsusi vurğulanmalıdır.
Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən dövlət quruculuğu siyasətindən bəhs edərkən
milli ideologiyanın yaradılması kimi əhəmiyyətli tarixi fakta da nəzər yetirmək lazımdır. Məlum olduğu kimi,
Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin müəllifi olduğu azərbaycançılıq ideologiyası təkcə bu
dövlətin ərazisində yaşayan şəxsləri yox, eyni zamanda, bütün dünyada məskunlaşan azərbaycanlıları əhatə edən,
dünya azərbaycanlılarını vahid mərkəzdə birləşdirən milli məfkurəyə çevrildi. Şübhəsiz, Ümummilli lider Heydər
Əliyevin müəllifi olduğu dövlət quruculuğu siyasətinin fonunda görülən işlərin və əldə edilən nailiyyətlərin sayını
istənilən qədər artırmaq olar. Amma təkcə sadalananlar da onu deməyə əsas verir ki, Ulu öndər Heydər Əliyev
Azərbaycanı, sözün əsl mənasında, müstəqil ölkəyə çevirdi, müstəqilliyimizi daimi və dönməz etdi.
Milli maraqlara əsaslanan uğurlu xarici siyasət Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyini möhkəmləndirdi,
ölkəmizi etibarlı tərəfdaşa çevirdi
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu müstəqil xarici siyasət
kursu sayəsində ölkəmiz beynəlxalq arenada müstəqil dövlət kimi tanındı, ikitərəfli və çoxtərəfli səmərəli xarici
əlaqələr quruldu. Başqa sözlə, Ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi və həyata keçirdiyi rasional,
praqmatik xarici siyasət kursu sayəsində beynəlxalq münasibətlərin aktoru kimi çıxış edən milli dövlətlərlə milli
maraqlara müvafiq surətdə müxtəlif sahələrdə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa əsaslanan tərəfdaşlıq münasibətləri
formalaşdırıldı və Azərbaycan etibarlı tərəfdaş kimi tanınmağa başladı. “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasından
sonra Azərbaycan iqtisadiyyatında dönüş yarandı və böyük işlərə başlandı. Daha sonra Azərbaycan neftinin dünya
bazarlarına nəqli istiqamətində müstəsna əhəmiyyət kəsb edən tədbirlər görüldü və mühüm əməkdaşlıq layihələri
gerçəkləşdirildi.
Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən xarici siyasət kursunun mühüm prioritetlərindən
birini Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları əsasında, yəni
ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməsi təşkil edirdi. Məhz Ümummilli lider Heydər Əliyevin gərgin
əməyi və ardıcıl səyləri nəticəsində bu problemin həllinə yönəlik məqsədyönlü, sistemli və davamlı addımlar
atıldı, məsələnin mahiyyəti dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırıldı. Ulu öndər Heydər Əliyev bir çox dünya
dövlətləri ilə bu mövzuda danışıqlar apararaq beynəlxalq tədbirlərdə, o cümlədən sammitlərdə Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün dəstəkləndiyi və Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin pisləndiyi qətnamələrin və bəyanatların qəbul
olunmasına nail oldu.
Bütövlükdə, Ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu praqmatik və balanslaşdırılmış xarici
siyasət kursu nəticəsində Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri genişlənməyə başladı. Nəticə etibarilə, Azərbaycan
uğurlu xarici siyasət həyata keçirərək öz beynəlxalq mövqeyini möhkəmləndirmiş oldu.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin ideyaları əsasında uğurla inkişaf edən Azərbaycan yeni zirvələr fəth edir
Bu gün müasir müstəqil Azərbaycan Ümummilli lider Heydər Əliyevin ideyaları əsasında inkişaf edir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu siyasət Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
tərəfindən uğurla davam etdirilir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan son 15 ildə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
həyata keçirilən uğurlu siyasətin nəticəsində böyük inkişaf yolu keçib. Bu hərtərəfli inkişaf bütün sahələri əhatə
etməklə yanaşı, Azərbaycanın iqtisadi gücünün artmasını təmin edib. Həyata keçirilən uğurlu siyasətin nəticəsi
kimi, ötən illər ərzində ölkəmizin valyuta ehtiyatları artıb, müxtəlif sahələri əhatə edən layihələr uğurla
reallaşdırılıb, islahatlar müvəffəqiyyətlə davam etdirilib. İqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə nail olmaq üçün
reallaşdırılan islahat xarakterli tədbirlər, eyni zamanda, yeni inkişaf perspektivlərinin meydana çıxmasını
şərtləndirib. Ötən zaman müddətində əldə edilən strateji əhəmiyyətli nailiyyətlərdən biri Azərbaycan
iqtisadiyyatının öz dinamik inkişafını davam etdirməsi olub. Həyata keçirilən iqtisadi islahatlara paralel olaraq
makroiqtisadi sabitlik qorunub saxlanılıb, iqtisadiyyatın diversifikasiyası, qeyri-neft sektorunun və regionların
inkişafı sürətlənib, sahibkarlığa dövlət dəstəyi gücləndirilib, özəl bölmənin inkişafı üçün azad rəqabət və münbit
investisiya mühiti yaradılıb, əhalinin sosial rifahı daha da yaxşılaşıb. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan
iqtisadiyyatının inkişafı ilə bağlı birmənalı şəkildə müsbət proqnozlar səsləndirilir. Başqa sözlə, ölkəmizin iqtisadi
nailiyyətləri beynəlxalq miqyasda da təqdir olunur - yüksək qiymətləndirilir. Nüfuzlu beynəlxalq reytinq
agentliklərinin hesabatlarında yer alan məqamlar ölkəmizdə həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasətin müsbət
nəticələrini əks etdirir.
Bunlarla yanaşı, milli maraqlara əsaslanan xarici siyasət kursuna malik olan Azərbaycanın müasir
beynəlxalq münasibətlər sistemində mövqeyi mütəmadi olaraq möhkəmlənir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
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ilə milli maraqlara müvafiq surətdə reallaşdırılan xarici siyasət sayəsində ölkəmiz həm ikitərəfli münasibətlər,
həm də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində səmərəli və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq əlaqələri formalaşdırıb.
Regionda sabitləşdirici aktor kimi çıxış edən Azərbaycan, eyni zamanda, beynəlxalq miqyasda əməkdaşlıq və
təhlükəsizlik məsələlərinə xüsusi diqqət yetirir. Ölkəmiz xarici siyasətində milli maraqlar və beynəlxalq hüquq
normaları ilə yanaşı, sülh, sabitlik, inkişaf, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq kimi meyarları da əsas götürür,
beynəlxalq münasibətlər sisteminə yeni və daha mütərəqqi dəyərlər təqdim edir. Bu isə daha çox regional və
qlobal inkişafa, sabitliyə, təhlükəsizliyə töhfə kimi xarakterizə edilir. Hazırda Azərbaycan beynəlxalq
münasibətlər sisteminin nüfuz və güc iyerarxiyasında davamlı yüksəlişə malikdir. Şübhəsiz, bütün bunların
əsasında güclü siyasi iradəyə söykənən müstəqil strateji kurs dayanır.
Bütövlükdə, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə daxili və xarici siyasət sahəsində görülən işlər, əldə
edilən nailiyyətlər Azərbaycan dövlətinin qüdrətinin artmasını təmin edib. Azərbaycan cəmiyyəti Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasətin fonunda əldə edilmiş möhkəm ictimai-siyasi sabitliyi və sürətli
iqtisadi inkişafı perspektiv tərəqqinin əsası kimi dəyərləndirir. Ölkə əhalisi arasında aparılan müxtəlif sosioloji
tədqiqat və sorğuların nəticələri Azərbaycanda vətəndaşların dövlət başçısının rəhbərliyi ilə həyata keçirilən
siyasətə mütləq inam və etimad bəslədiyini göstərir.
Nəticə etibarilə, Ulu öndər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu siyasət Prezident İlham Əliyev tərəfindən
müvəffəqiyyətlə davam etdirilir. Başqa sözlə, Ümummilli lider Heydər Əliyevin ideyaları əsasında uğurla inkişaf
edən Azərbaycan yeni zirvələr fəth edir.
“Yeni Azərbaycan”ın Analitik Qrupu
Yeni Azərbaycan. - 2018.- 1 sentyabr. - № 164. - S. 3.
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Heydər Əliyev Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların maraqlarını
həmişə diqqətdə saxlayırdı
Həmid Vəliyev,
BDU beynəlxalq jurnalistika kafedrasının müdiri, professor, Gürcüstanın əməkdar Jurnalisti
Əsası 1922-ci ilin martında qoyulmuş, 1938-ci ilə qədər “Yeni kənd”, həmin ildən 1945-ci ilin
yanvarınadək “Sovet Gürcüstanı” adı ilə çıxmış, respublikanın Aspindza, Adıgün, Axalsixe və digər
rayonlarının Mehseti türkləri adlanan əhalisi Mikoyanın iftirası əsasında Stalinin əmri ilə Qazaxıstanın
ilan mələyən çöllərinə sürgün edildikdən sonra “müvəqqəti” bağlanan və azərbaycanlı əhalinin uzun
mübarizəsindən sonra 1960-cı ilin avqustunda kiçik formatda 4 səhifə həcmində nəşr olunmağa başlayan
qəzetdə – Gürcüstan KP MK-nın, respublika Ali Soveti Rəyasət Heyətinin və Nazirlər Sovetinin orqanı
“Sovet Gürcüstanı” qəzetində əsas şöbənin – partiya həyatı şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləyirdim.
1969-cu il iyulun 14-ü bazar ertəsi günü növbəti nömrəmizi çapa verməyə hazırlaşırdıq ki, MoskvadanSİTA-dan, “Hamıya, hamıya” qrifi ilə təcili xəbər aldıq: “Vacib məlumat gözlənilir”. Belə hallarda çox gözləmək
lazım gəlirdi. Lap azı saat 22.00-a – Mərkəzi televiziyanın “Vremya” proqramı efirə verilənə qədər dözməli
olurduq. Bəzən bütöv səhifələri “dağıtmalı”, bəzən bir-iki səhifəni, bəzən isə birinci səhifənin xeyli hissəsini
dəyişmək lazım gəlirdi. Bu isə gecikmələrə, jurnalistlərin və mətbəə işçilərinin gecəni az qala iş başında
keçirmələrinə səbəb olurdu.
Xəbərdarlığı saat 20.00 radələrində almışdıq. Saat 21.50 dəqiqədə gözlədiyimiz informasiya gəldi və biz
onu tərcümə etdik:
“Azərbaycan KP MK-nın plenumu haqqında məlumat
Bakı, 14 iyul (SİTA). Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin plenumu olmuşdur.
Plenum təşkilat məsələsinə baxmışdır.
Plenum başqa işə keçməsi ilə əlaqədar olaraq V.Y.Axundovu Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi
vəzifəsindən və büro üzvlüyündən azad etmişdir.
Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri Heydər Əlirza oğlu Əliyev Azərbaycan KP MKnın birinci katibi və büro üzvü seçilmişdir.
Sov.İKP MK katibi İ.V.Kapitonov plenumun işində iştirak etmişdir”.
SİTA-nın göstərişinə uyğun olaraq, xəbəri qəzetimizin birinci səhifəsində yerləşdirdik. Həmin
informasiyanı gürcü dilində nəşr olunan “Komunisti” və rus dilində çıxan “Zarya Vostoka” qəzetləri də çərşənbə
axşamı nömrələrində dərc etmişdilər.
Dərhal bir ay bundan əvvəl Bakı Ali Partiya Məktəbində rəhbər partiya, sovet və kütləvi informasiya
vasitələri işçilərinin təkmilləşdirilməsi ilə məşğul olan respublikalararası kurslarda iştirak etdiyim günlər yadıma
düşdü. Gürcüstandan 42 nəfər idik. Bunların yalnız iki nəfəri azərbaycanlı idi: Gürcüstan KP MK-nın inspektoru
Həsən Hacıyev və mən. Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan və Dağıstan respublikalarının hər birindən gəlmiş
nümayəndələr də yəqin ki, elə o qədərdi. Kurslarda tanınmış alimlər, dövlət xadimləri, KİV rəhbərləri mühazirələr
oxuyurdular.
Dərs cədvəlində Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri Heydər Əliyevin mühazirə
oxuyacağı göstərilmişdi. Sərhəd və onun qorunması, ümumən dövlət təhlükəsizliyi məsələləri bütün dinləyiciləri
maraqlandırdığına görə həmin günü səbirsizliklə gözləyirdik. Nəhayət, o gün gəlib çatdı.
Kursların rəhbəri mülki geyimli, ucaboylu Heydər Əliyevlə dərs keçdiyimiz auditoriyaya daxil olub dedi:
– Yoldaşlar, Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri Heydər Əlirza oğlu Əliyev
sizə sərhədlərimizin qorunması və dövlət təhlükəsizliyi məsələlərindən danışacaq...
Komitə sədri indiyədək bizə mühazirə oxuyanların bir çoxundan fərqli olaraq konspektsiz, qovluqsuz
gəlmişdi. İlk baxışdan sadə və səmimi görünən Heydər Əliyev söhbətinin elə əvvəlindəncə səsinin ahəngi,
gətirdiyi faktların şərhində kifayət qədər səriştəlilik, hərəkətlərində yüksək mədəniyyət nümayiş etdirməsi ilə
auditoriyanı ələ aldı. Dinləyicilər–azərbaycanlılar, gürcülər, dağıstanlılar, ermənilər diqqət kəsilmişdilər. O
danışırdı: “Biz bu yaxınlaradək hansısa obyektin şəklini çəkən və ya çəkməyə cəhd göstərən adamın casus olduğu
fikrindəydik. İndi həmin adam və onu göndərənlər bilirlər ki, bu üsul bir çoxlarının asan ifşa olunması ilə
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nəticələnir. Casusu artıq qapalı obyektin şəklini çəkən görmək, necə deyərlər, dəbdən düşmüşdür. Hazırda casus
hər hansı şəhərin, elə Bakının müəyyən yerindən bir ovuc torpaq götürür, cib dəsmalına bükür və heç kəsin
diqqətini cəlb etmədən, heç kəsdə şübhə yaratmadan çıxıb gedir. İşinin səmərəsini isə sonradan görür. Bir ovuc
torpaq təmsil etdiyi ölkənin xüsusi laboratoriyasında analiz olunur, torpağın götürüldüyü ərazinin neçə
kilometrliyində hansı qapalı obyektin, hansı hərbi hissənin yerləşdiyi tam dəqiqliyi ilə müəyyənləşdirilir...”
Natiq dünyanın az qala bütün ölkələrinin sərhədlərini aşaraq fəaliyyət göstərmiş, həmişə də sudan quru
çıxmış bir çinli casusun Azərbaycanda ifşa olunub həbs edilməsi faktından və buna bənzər digər faktlardan o
qədər maraqla danışırdı ki... Söhbət ürəyə yatanda vaxt necə də sürətlə keçirmiş! Dərsin birinci hissəsi, yəni 45
dəqiqə elə bil 2-3 dəqiqə imiş. 10 dəqiqəlik tənəffüs zamanı dinləyicilər Heydər Əliyevi əhatə etdilər. Ona
sərhədlərimizin pozulması ilə bağlı suallar verildi. Əsaslandırılmış, tutarlı cavablar hamımızı heyran edirdi.
Dərsin ikinci hissəsi daha canlı keçdi. Mühazirəçi mövzuyla bağlı saysız- hesabsız misallar gətirdi, hər şeyi yerliyerində əsaslandırdı.
Heydər Əliyev axırda onu maraqla dinlədiyimizə, bu və ya digər məsələnin müzakirəsində yüksək fəallıq
və obyektivlik göstərdiyimizə görə bizə təşəkkürünü bildirdi. Azərbaycanlılar belə bir generalımızın olmasından
qürur duyduqlarını, bədnam qonşularımız isə sözün həqiqi mənasında, paxıllıqla həsəd apardıqlarını açıq-aşkar
hiss etdirirdilər.
Gürcüstan rəhbərliyində də dəyişiklik oldu. Nikita Xruşşovun bacanağı Vasili Mjavanadze Gürcüstan KP
MK-nın birinci katibi vəzifəsindən getdi. Yerinə bir müddət respublika komsomolunun rəhbəri, daxili işlər naziri,
bu ərəfədə isə Tbilisi Şəhər Partiya Komitəsinin birinci katibi işləmiş Eduard Şevardnadze gətirildi. Azərbaycanda
olduğu kimi, bu respublikada da yeni ab-hava yarandı, qanunçuluğun pozulmasına qarşı mübarizə gücləndirildi,
rüşvətxorluğu özlərinə peşə edənlərin rahatlığı pozuldu, qızıl qalstukda gəzənlər layiq olduqları yeri tapdılar –
həbsxanalara göndərildilər, Qardabani rayon partiya komitəsinin birinci katibi Tbilisi və Rustavi əhalisini təzə
tərəvəz və meyvə ilə yaxşı təmin etmədiyinə və yol verdiyi digər ciddi nöqsanlara görə vaxtilə aldığı Sosialist
Əməyi Qəhrəmanı kimi yüksək addan məhrum edildi.
Bütün sahələrdə canlanma hiss olunurdu. Hər yerdə ciddi nizam-intizam yaranırdi. Bazar ertələri saat
11.00-da birinci katibin yanında keçirilən müşavirədə mətbuat, radio və televiziya işçilərinin həftə ərzində
vəzifələri barəsində KİV rəhbərlərinə göstərişlər verilirdi. Qəzetlərdə dərc edilən, radio və televiziyada verilən
tənqidi materialların sayı çoxalmış, bunlarla bağlı görülən tədbirlərin səmərəsi yüksəlmişdi.
“Sovet Gürcüstanı” “dişli” mətbuat orqanı sırasına keçmişdi. Bununla belə, onun kiçik formatda çıxması
respublikada reallaşdırılan islahatlar, ictimai-siyasi həyatın heç vaxt olmadığı qədər canlanması ideoloji iş
sahəsində qarşıda duran vəzifələri yeni tələblər səviyyəsində işıqlandırmağa imkan vermirdi. Oxucu
konfranslarında, azərbaycanlıların yığcam yasadıqları rayonlarda keçirilən müxtəlif tədbirlərdə “Sovet
Gürcüstanı” qəzetinin formatının böyüdülməsinin zəruriliyindən danışılırdı, MK-ya, Ali Sovetin Rəyasət
Heyətinə , Nazirlər Sovetinə, habelə Moskvaya bu barədə coxlu muraciətlər olurdu.
Redaksiyanın kollektivi də qəzetin həcminin böyüdulməsi xahişi ilə vaxtaşırı E.Şevardnadzeyə müraciət
edirdi. Təəssüf ki, birinci katibin cavabı həmisə belə olurdu: “Ölkənin sellüloz-kağız sənayesi planı yerinə
yetirmədiyinə görə kağız çatışmır. Buna görə də formatın böyüdülməsi mümkün deyildir”. Bu, bir yandan doğru
olsa da, digər tərəfdən bəhanə idi. Çünki lazim gələndə kağız tapılırdı. Həftəfə bir dəfə 4 səhifədə çıxan
“Literaturuli Sakartvelo” (“Ədəbi Gürcüstan”) qəzetinin həcmini artıraraq 16 səhifə etmişdilər. Erməni qəzetinin
də böyük formatda çıxması göz qabağında idi. Əhalinin sayına gəlincə, biz onlardan çox idik. Qəzetin nəşri bərpa
olunanda tirajımız 12.000 nüsxə idi. 1977-ci idə 75 min abunəçimiz vardı. Erməni qəzetinin tirajı isə heç 37 min
nüsxə də deyildi.
Heydər Əliyevin imzası ilə göndərilən məktubun təsir gücü
Redaksiyamızdan həftədə bir dəfə eyni vaxtda rus dilini yaxşı bilən bir nəfəri MK-nın ümumi şöbəsinə
çağırırdılar. Azərbaycan dilində gəlmiş ərizələr, şikayət və təkliflər bu və ya digər ünvanlara göndərilirdi.
Vaxtaşırı MK-ya mən də gedirdim. Günlərin bir günündə Azərbaycan dilində gəlmiş məktublardan biri diqqətimi
xüsusilə cəlb etdi.
Bu, Gürcüstanın Telavi rayonunun Qaracalar kəndindən Sov.İKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd,
Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Heydər Əliyevə göndərilmiş və həmin ünvandan Heydər Əliyevin şəxsən
imzaladığı müşayiət məktubu ilə Gürcüstan KP MK-ya ünvanlanmışdı. Onlarca qaracalarlının imzaladığı məktub
makinada səliqə ilə yazılmışdı və 5 səhifə həcmində idi. Məzmunu Gürcüstanda bir çoxlarının bildiyi məsələni
əks etdirirdi. Müəlliflər kənddə hələ 1923-cü ildə Azərbaycan dilində məktəb açıldığını göstərir, sonralar, 50-ci
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illərin ortalarında bəd əməllərinin üstünün açılmasında müəllimlərin əli olduğunu təxmin edən kolxos sədri
onlardan intiqam almaq məqsədilə valideynləri dilə tutur ki, övladlarını gürcü dilində oxutdurmaq istədikləri
barəsində Maarif Nazirliyinə müraciət etsinlər. Beləliklə, yeni dərs ilində birinci sinifdə dərslər gürcücə keçilməyə
başlayır. Gürcü dilini bilməyən azərbaycanlı müəllimlər ya işsiz qalır, ya da Azərbaycan məktəbləri olan digər
rayonlara üz tuturlar.
Qəzet məsələ qaldırdı. Nəticəni çox gözləmək lazım gəlmədi. Tezliklə məlum oldu ki, Maarif Nazirliyi
Qaracalar məktəbində yeni dərs ilindən tədris Azərbaycan dilində aparılan birinci sinif açılması barəsində göstəriş
vermişdir.
Heydər Əliyevin Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü secilməsi və SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin birinci
müavini təyin edilməsi Azərbaycan xalqını, dünya azərbaycanlılarını, bütün türk dünyasini sevindirdi. Amma bizə
elə gəlıirdi ki, hamıdan çox Gürcustan azərbaycanlıları sevinirlər. Çünki onlarin problemlərinin həlli ucun əlverisli
şərait yaranmısdı. Milli şüurumuz oyanırdı. Ən əvvəl, Marneuli rayonunun gəncləri ayağa qalxdılar. İstəkləri və
dedikləri də bu oldu: “Rayonun rəhbərləri yerli kadrlardan olmalıdır. Gürcü olsa belə, adət-ənənələrimizi
bilməlidir”.
Vəziyyətin ciddi olduğunu hiss edən Gürcüstan hakimiyyəti güzəştə getmək məcburiyyətində qaldı. Təcili
surətdə Marneuli rayonunun mərkəzi qonşu kəndləri buraya daxil etməklə respublika tabeliyində şəhərə çevrildi.
Marneuli Şəhər Partiya Komitəsi və Marneuli Rayon Partiya Komitəsi yaradıldı. Şəhər partiya komitəsinin birinci
katibi vəzifəsinə gürcü, rayon partiya komitəsinin birinci katibi vəzifəsinə isə azərbaycanlı, kənd təsərrüfatı
mütəxəssisi Kamal Məmmədov seçildi. Rayon komsomol komitəsinin birinci katibi vəzifəsinə Sadaxlı kəndindən
Bəkir Dəmirçəlov gətirildi. Müxtəlif səviyyələrdə müəyyən qədər azərbaycanlı kadrlar yerləşdirildi.
1983-cü il dekabrın 3-də şənbə günü Marneuli şəhər partiya təşkilatının 2-ci konfransı keçirilirdi. MK-nın
göstərişi ilə “Sovet Gürcüstanı” qəzetinin həmin günkü nömrəsi bütünlüklə Marneuli şəhərinin həyatına həsr
edilmiş və rəngli çıxmışdı. Tirajın 500 nüsxəsi konfrans nümayəndələrinə və qonaqlara paylanmışdı. Konfransa
təhkim olunmuş Mərkəzi Komitə katibi S. Xabeişvili tədbirin acılışında ilk söz alaraq dedi: “Hörmətli
nümayəndələr və qonaqlar! Marneuli şəhərinin, Marneuli rayonunun əhalisini və onların şəxsində respublikanın
bütün azərbaycanlılarını təbrik edirəm. Mən buraya yola düşərkən Eduard Amvrosiyeviç Şevardnadze Sov.İKP
MK-ya məktub imzaladı. “Sovet Gürcüstanı” qəzeti yeni il yanvarın 1-dən böyük formatda çıxacaq”.
Salonda gurultulu alqışlar qopdu. Bəli, azərbaycanlıların, o cümlədən salondakıların çoxdankı arzusu
reallaşırdı. Bazar ertəsi məni MK-ya çağırıb kadrları seçməyi və ştat cədvəlini tərtib etməyi tapşırdılar. Onu da
dedilər ki, işə Tbilisidə yaşayıb mənzili olanları dəvət edək, çünki rayonlardan gəlməli olanlar mənzil tələb edə
bilərlər. Yeri gəlmişkən deyim ki, redaktorumuz Süleyman Süleymanov Moskvada aylıq ixtisasartırma kursunda
olduğuna görə, müavin kimi onun vəzifəsini mən icra edirdim.
Qərar gəldi. Qəzetin böyük formatda ilk nömrəsi bir sıra səbəblər üzündən yanvarın 1-də çıxmadı. Lakin
çox gözləmək də lazım gəlmədi. Mayın 1-də oxucularımız böyük formatda rəngli qəzeti gördülər...
1997-ci il fevralın 17-si idi. BDU-da Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsinin beynəlxalq
jurnalistika şöbəsində kadr hazırlığı ilə məşğul olurdum. Rektor vəzifəsini icra edən fizika-riyaziyyat elmləri
doktoru, professor Misir Mərdanov məni yanına çağırtdırıb dedi:
– Sabah Gürcüstan Respublikasının prezidenti Eduard Şevardnadze dövlətimizin başçısı Heydər Əliyevlə
bizə qonaq gələcəklər. Gürcüstan prezidentinə universitetimizin fəxri doktoru diplomu təqdim ediləcəkdir. Siz
çıxış edərək, ali qonağı gürcü dilində salamlamalısınız. Bu gün axşam saat 6-da Prezident Aparatında humanitar
siyasət məsələləri şöbəsinə getməlisiniz.
Misir müəllimin dediyi vaxtda Prezident Aparatında oldum. Şöbə müdiri ilə görüşdüm və özünü
şərqşünaslıq fakültəsinin məzunu kimi təqdim etmiş əməkdaşla onun iş kabinetinə gəldim. Təklif etdi ki,
“Azərbaycan” qəzetində çap olunmaq üçün “Xalqımızın böyük dostu” mövzusunda məqalə yazım.
Bəli, Azərbaycanda möhtərəm Prezidentimiz Heydər Əliyev kimi, Gürcüstanda da Eduard Şevardnadze
xalqın iradəsi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə gəldi. Bu elə bir vaxt idi ki, millət fəlakətə düçar olmuşdu, parçalanmışdı,
qardaş qardaşa güllə atırdı, ölkə qaçaq-quldur yuvasına çevrilmişdi, dağıntıların sayı-hesabı yox idi, ekstremist
qüvvələr millətlərarası münasibətləri pisləşdirmək üçün əllərindən gələni əsirgəmirdilər. Borçalı
azərbaycanlılarının maşında Tbilisiyə səfəri imkansız bir şeyə çevrilmişdi: ən yaxşı halda sahibi yolda maşınsız
qalırdı. İmkanlı azərbaycanlıların oğurlanması və külli miqdarda pul alındıqdan sonra azadlığa buraxılması, ikiüç nəfər maskalı silahlı quldurun iştirakı ilə günün-günorta çağı evlərin qarət edilməsi və s. adi hala çevrilmişdi...
Gürcüstanın və onun xalqının hüquqlarının Moskva qarşısında cəsarətlə, müdrikcəsinə qorunmasına dair
faktlar E.A.Şevardnadzenin dövlət işləri ilə məşğul olduğu dövrdə mühüm yer tutur.
586

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Eduard Amvrosyeviçin xalqımıza doğma münasibəti özünü bütün sahələrdə göstərirdi. O, Azərbaycan
dilində nəşr olunan “Sovet Gürcüstanı” qəzetinin fəaliyyətinə daim diqqət yetirir, onun işçilərinin sosial-məişət
ehtiyaclarına qayğı ilə yanaşırdı. 70-80-ci illərdə qəzetin 50 və 60 illik yubileylərinin yüksək səviyyədə
keçirilməsi məhz onun xidmətləri idi. Belə tədbirlər ona həm də azərbaycanlılar arasından kadrlar seçməyə imkan
verirdi. 1982-ci ildə qəzetin 60 illik yubileyində natiqləri diqqətlə dinləyən Eduard Amvrosyeviç çıxışını həm
Azərbaycan, həm də gürcü dillərində oxuyan bir gəncə xüsusi maraq göstərdi. Həmin gənc sonralar Eduard
Şevardnadzenin müşaviri olan İmir Məmmədov idi. O zaman İmir Tbilisi Dövlət Universitetinin gürcü
filologiyası fakültəsini bitirmişdi.
Yuxarıda dediyimiz kimi, “Sovet Gürcüstanı” qəzetinin formatının böyüdülməsi də Eduard
Amvrosiyeviçin adı ilə bağlıdır. Qəzet 1984-cü il mayın 1-dən Qamsaxurdiya güruhu hakimiyyətə gələnədək
böyük formatda çıxdı.
Eduard Amvrosiyeviç ikinci dəfə hakimiyyətə gələnədək Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımızın hər cür
hüquqlarının pozulduğunu hamı yaxşı bilirdi. 600 minlik əhalinin parlamentdə heç bir azərbaycanlı deputatı yox
idi. Bu cür kobud tarixi “səhvi” düzəltmək də Şevardnadzenin üzərinə düşdü və o, özünəməxsus cəsarətliliyini bir
daha nümayiş etdirdi: indi Gürcüstan parlamentinin tərkibində 4 nəfər soydaşımız təmsil olunur.
E. A. Şevardnadze böyük babası İlya Çavçavadzenin bu sözlərini daim xatırlayırdı: “Hər hansı işdə
azərbaycanlının dilindən kağız almağa ehtiyac yoxdur. O, söz verdisə, əməl edəcək”.
Bütün bu deyilənlər mənim imzamla ertəsi gün, yəni 1997-ci il fevralın 18-də “Azərbaycan” qəzetində öz
əksini tapdı. Həmin gün səhər saat 11:00-da BDU-nun Böyük akt salonunda iynə atsan yerə düşməzdi.
Universitetin tanınmış alimləri, təhsildə yüksək göstəricilərə nail olmuş tələbələr, çoxsaylı qonaqlar, Gürcüstanın
nümayəndə heyətinin üzvləri salona toplaşmışdılar. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev və Gürcüstan
Prezidenti Eduard Şevardnadze səhnədə idilər. Təntənəli yığıncağı giriş sözü ilə universitetin rektoru vəzifəsini
icra edən Misir Mərdanov açdı və bundan sonra onun rektor təyin edilməsi haqqında Heydər Əliyevin sərəncamı
oxundu.
Çıxışlar oldu. Mənə də növbə gəldi. Gürcü dilində çıxış etdim, ali qonağı salamladım. Bundan sonra
Şevardnadzenin Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımıza səmimi münasibətindən, azərbaycanlıların Gürcüstan
cəmiyyətinə inteqrasiyası üçün görülən tədbirlərdən söhbət açdım. Əlbəttə, azərbaycanlı kadrların irəli çəkilməsi
problemlərindən də danışdım və “Sovet Gürcüstanı” qəzetinin keçmiş rəhbərlərindən biri kimi bu mətbuat
orqanına dövlət səviyyəsində qayğı göstərilməsinin vacibliyini nəzərə çatdırdım. Dedim ki, həmin nəşrin bu
yaxınlarda 75-ci ildönümü tamam olur.
Dediklərimin hamısını Gürcüstan prezidentinin o vaxtkı müşaviri İmir Məmmədov tərcümə edirdi.
Bu tədbirdən cəmi bir ay sonra mənə xəbər verdilər ki, “Gürcüstan” qəzetinin yubileyi təntənəli surətdə
qeyd edilmiş və Eduard Şevardnadze həmin tədbirdə şəxsən iştirak etmişdir.
Xalq qəzeti.-2018.-5 avqust.-№173.-S.3.
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Heydər Əliyevin Azərbaycana qayıdışı və Naxçıvan dövrü fəaliyyəti
mətbuatın yaddaşında
Namiq Əhmədov
Məhz 1990-cı illərin əvvəllərində Naxçıvanın taleyi həll edilirdi. Əgər o illərdə Heydər Əliyev
Naxçıvanda olmasaydı və naxçıvanlılar ulu öndərin ətrafında sıx birləşməsəydilər, Naxçıvanın taleyi çox ağır
ola bilərdi.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Tarixdə elə fakt və hadisələr var ki, onları tale işi kimi dəyərləndirmək lazım gəlir. Xalqların və
ölkələrin həyatında elə taleyüklü məsələlər də olub ki, burada yalnız ağıl, iradə və uzaqgörənlik rol
oynamışdır. Bu baxımdan Naxçıvan diyarının, eləcə də Azərbaycanın yaxın tarixinin ən çətin günlərində
Heydər Əliyev fenomeninin oynadığı rol həm bir tale işi, həm də zəka amilinin önəmi kimi gerçəkləşmişdir.
Naxçıvanda o dönəm baş verənlər, “Azərinform”un Naxçıvan müxbiri kimi gördüklərim də sübut edir ki,
Heydər Əliyevin Naxçıvana qayıdışı tarixi bir hadisə idi. Talenin hökmü ilə doğma diyara bu gəliş çox keçmədi
ki, ümummilli liderin siyasi arenaya yenidən qayıdışına çevrildi, həm də bütün Azərbaycanın xilasına yönəlmiş
tarixi missiyanın başlanğıcı oldu. Başqa sözlə desək, dünya şöhrətli siyasət və dövlət xadiminə bütün səmimiyyəti
və sonsuz məhəbbəti ilə qucaq açan Naxçıvan dahi yetirməsini siyasi arenaya qaytarmaqla özünü də işğal edilmək,
məhv olmaq təhlükəsindən xilas etdi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ulu öndərin o zamankı xilaskarlıq missiyasının belə
dəyərləndirmişdir: “Tənəzzülə uğrayan iqtisadiyyat, sürətlə artan inflyasiya, işsizlik, ümidsizlik mühiti və digər
neqativ hallarla üz-üzə qalmış Azərbaycanı Heydər Əliyev qısa bir zamanda iqtisadi və mədəni yüksəliş yolu
tutan, xarici sərmayələrə açıq olan və böyük beynəlxalq layihələrə qoşulan ölkəyə çevirə bildi”. Bu baxımdan
siyasi analitiklərin vurğuladığı kimi, Azərbaycanın dövlətçilik tarixində misilsiz xidmətlər göstərmiş, ideyaları,
zəkası, biliyi, idarəçilik təcrübəsi ilə bu günümüzə, sabahımıza bələdçilik edən ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin siyasi fəaliyyətində 1990--1993-cü illər Naxçıvan dövrü mühüm yer tutur.
Ulu öndər Heydər Əliyevin özü də muxtar respublika sakinləri ilə görüşlərinin birində Naxçıvanın onun
taleyində və fəaliyyətində oynadığı rola toxunaraq demişdi: “Naxçıvanda doğulmağım, ərsəyə gəlməyim, təhsil
almağım mənim üçün əzizdir. Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zaman Naxçıvanda quruculuq işlərinin
görülməsindəki fəaliyyətim də mənim üçün əzizdir. Ancaq mənim üçün bunların hamısından əziz 1990-cı ildən
1993-cü ilə qədər burada sizinlə bir yerdə yaşamağım, işləməyim olubdur”.
O zamankı respublika rəhbərliyinin yönləndirdiyi rəsmi KİV xalqımızın böyük oğlunuin doğulubböyüdüyü və həmin günlərdə ağır blokada şəraitində yaşayan Naxçıvana qayıdışını qərəzli mövqedən
“dəyərləndirsə” də, yeni yaranan demokratik ruhlu, müstəqil baxış sərgiləyən dövri nəşrlər həqiqəti əks etdirməyə
çalışmışlar. “Respublika”,“Vətən səsi”, “Səs”, “Aydınlıq”, “Azadlıq”, “İki sahil”, “Ədalət”, “Yurddaş”,
“Mədəniyyət”, “Naxçıvan”, “Açıq söz”, “Dönüş”, “Dan ulduzu” kimi qəzetlərin səhifələrində Naxçıvandan
verilən materiallarda xalqın azadlıq səsi eşidilməkdə, böyük siyasətçiyə ümummilli məhəbbət və ehtiram açıq
duyulmaqda idi.
Naxçıvanla bağlı xəbərlərə qoyulan qadağalar getdikcə kəskinləşsə də, hədə və təhdidlər artsa da bu
qəzetlərin cəsarətli, fədakar nümayəndələri Naxçıvan həqiqətləri və Heydər Əliyevin fəaliyyəti ilə bağlı yazılara
və müxtəlif materiallara müntəzəm yer ayırmalarını özlərinin vətəndaşlıq və jurnalist borcu saymışdılar.
Maraqlıdır ki, keçmiş ittifaqın mərkəzi mətbuatında da Naxçıvan hadisələri gündəmdə olmuşdur. “Pravda”,
“İzvestiya” kimi mərkəzi mətbuat orqanlarının Naxçıvan reallıqlarına səhifələrində yer ayırması həm də Heydər
Əliyev dühasının qüdrətindən irəli gəlirdi. Yeri gəlmişkən qeyd edilməlidir ki, bu baxımdan Heydər Əliyevin hələ
Naxçıvana qayıdışından xeyli əvvəl “Teatralnaya jizn” (1989) yurnalı üçün Andrey Karaulova verdiyi tarixi
müsahibə bütün ittifaqda geniş əks-səda doğurmuşdu. 20 Yanvar faciəsindən dərhal sonra o zaman istefada olan
Heydər Əliyevin Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gələrək ictimaiyyət nümayəndələri
qarşısında cəsarətli və özünəməxsus çıxışı, Bakıdakı kütləvi qırğına verdiyi tarixi qiymət, onun günahkarlarının
cəzalandırılması tələbi isə bütün dünyada Kremlə qarşı ciddi ittiham kimi qarşılanmışdı.
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Bu hadisədən sonra Sov. İKP MK-nın baş təbliğat maşını olan “Pravda” qəzetində dərc olunmuş
“Əliyevçilik, yaxud xoş əyyamların xiffəti” məqaləsi əslində Heydər Əliyevə qarşı siyasi təqiblərin
başlanmasından xəbər verirdi. Bundan az sonra respublikanın avanqard nəşri olan “Kommunist” qəzetində “Bu
da tayfa oyunudur?” məqaləsinin yer almasının məqsədi də Heydər Əliyevin Azərbaycana gələn yollarının
bağlanması idi.
Nə qədər fitnə-fəsad və təcavüz cəhdləri olsa belə, ulu öndərin haqq yolunu bağlamaq mümkün olmadı.
Respublika rəhbərliyi xalqın qüdrətli oğlunun Vətənə qayıdıb Bakıda yaşamasına əngəl törətsə də, doğma
Naxçıvan öz xilaskarını qəbul etməklə, onu yenidən yüksəltdi. Onda Naxçıvan son dərəcə çətin bir şəraitdə
yaşayırdı. İqtisadiyyat tamamilə dağıdılmışdı. Əhalinin durumu olduqca pis bir həddə düşmüş, ərzaq qıtlığı
yaranmışdı. Hərc-mərclik bütün hədləri aşmışdı.
Təcavüzkar ermənilərin hücumları bölgədəki ağır situasiyanı daha da gərginləşdirdiyi bir zamanda, o
zamankı Azərbaycan rəhbərliyinin Naxçıvana ögey münasibəti də muxtar respublikanı son dərəcə acınacaqlı bir
durumla üzləşdirmişdi. Belə bir vaxtda xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyevin Naxçıvana gəlişi əsl nicat
müjdəsinə çevrilmiş, hamı onun timsalında böyük xilaskarını tapmışdı.
Beləliklə, Heydər Əliyevin Naxçıvana qayıdışı həm də bütün Azərbaycanın tarixində yeni bir eranın
başlanğıcı oldu. Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun dediyi kimi: “Moskvadan Naxçıvana qayıdış
o dövrün bəzi qəzetlərində yazıldığı kimi, əyalət mərkəzinə yox, Vətənə qayıdış idi; böyük siyasətə yenidən və
fəal şəkildə, birmənalı, ardıcıl, qətiyyətli qayıdış idi”.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, professor Əli Həsənov Naxçıvanın 1990-cı il 22 iyulu
günü haqqında sonralar belə yazırdı: “Heydər Əliyev meydana – xalqın görüşünə gəldi. Bu böyük şəxsiyyətlə
görüşə gələnlərin, onu uzaqdan müşahidə edənlərin şadlığını təsvir etmək çətindir. Heydər Əliyevin sevinc dolu
alqışlar altında etdiyi qısa çıxış xalqına sonsuz məhəbbətlə dolu böyük ürəyin səsi idi. Beləcə, bütün ömrünü
Azərbaycan xalqına xidmətdə keçirən, öz rahatlığını, dincliyini gecə-gündüz xalqının xoşbəxtliyinə sərf edən
Heydər Əliyevlə onu dünyalar qədər sevən xalqı vahid bir tam kimi birləşib-qovuşdu”.
Təbii ki, Naxçıvanda baş verənlər mətbuatın da gündəmini daha ciddi bir şəkildə tutmaqda idi. “Ulduz”
jurnalının 6-cı sayında Heydər Əliyevlə müsahibənin dərc edilməsi, ardınca “Respublika” qəzetində Azər
Abdullanın “Mən adamlara inanmışam” adlı müsahibənin və Tbilisidə çıxan “Sovet Gürcüstanı” qəzetinin
müxbirlərinə müsahibəsi xalqın, vicdanlı insanların Heydər Əliyev fenomeninə qədirbilən münasibətinin ifadəsi
idi. “Xalq qəzeti”nin müxbiri Əlipənah Bayramovun görkəmli alim Tələt Qayıbovla müsahibəsində bu fakt bir
daha öz əksini tapır: “1920-ci il aprel çevrilişindən sonra mən Azərbaycanın tarixində iki böyük şəxsiyyət
tanıyıram: Sovet İttifaqının möhkəmləndiyi dövrdə hakimiyyətə gələn Mircəfər Bağırov və bu dövlətin süqutu
ərəfəsində hakimiyyətdə olan Heydər Əliyev. Yenə də siyasi mədəniyyətimiz çatmadığı üçün özümüz tarixi
şəxsiyyətlərimizi məhv edirik” (“Xalq qəzeti”, 6 mart 1993-cü il).
Təkcə Bakıda çıxan nəşrlərin deyil, rayonlarda buraxılan qəzetlərin əməkdaşlarının da Heydər Əliyevlə
görüş və müsahibələrə can atması da xalqın ona məhəbbətindən doğurdu. Həmin dövrdə Heydər Əliyevin
fikirlərini mətbuata çıxarmaq yasaq edilmişdi. Azərbaycanın o zamankı rəhbərliyi bu böyük şəxsiyyəti tam
blokadaya almağa cəhd göstərirdi. Bununla belə, vətənsevər, cəsarətli Azərbaycan jurnalistləri görkəmli
siyasətçinin fikirlərini xalqa çatdırmaq üçün əllərindən gələni əsirgəmir, hər cür məhrumiyyətlərə dözürdülər.
Belələrindən biri də həmin vaxtlar Saatlıda çıxan “Dönüş” qəzetinin şöbə müdiri Fəxrəddin Ağamirzəyev
olmuşdur. Cəsarətli həmkarımızın Heydər Əliyevlə dəfələrlə görüşməsi və onunla keçirdiyi geniş müsahibəni
1990-cı ilin avqust ayında “Dönüş”ün ardıcıl olaraq 3 sayında dərc etdirməsi ulu öndərə xalq məhəbbətinin ifadəsi
olmaqla yanaşı, həm də o dönəmdə partiya-sovet mətbuatının nümayəndəsi olan bir müxbirin göstərdiyi
fədəkarlıq nümunəsi idi. Bu tarixi müsahibədə Fəxrəddin Ağamirzəyevin “Respublikaya qayıdandan sonra
jurnalistlərlə çoxmu görüşünüz olub? Daha çox hansı jurnalistləri maraqlandırmısınız?” sualına ulu öndər belə
cavab vermişdi: “Naxcıvana qayıdandan daha cox, əsasən Naxcıvan Muxtar Respublikasının jurnalistləri ilə
goruşum olub. Təəssuf ki, Bakıdan olan jurnalistlərin hec birisi mənim yanıma gəlməyib. Bakıdan bir-iki azad
qəzetlərin jurnalistləri gəlib mənimlə goruşublər. Ancaq rəsmi mətbuat orqanlarının jurnalistləri mənim yanıma
gəlmirlər. Mərkəzi televiziyanın “Zaman” xəbərlər redaksiyasının Azərbaycan Respublikası uzrə muxbiri Mais
Məmmədov mənə zəng etdi və catdırdı ki, Moskvadan ona gostəriş var ki, mənimlə goruşsun, mərkəzi
televiziyaya material hazırlasın. Mən də razılığımı verdim ki, gəlsin. O, dedi ki, onda sabahları mən gəlirəm
Naxcıvana, sizinlə goruşməyə. Ancaq ondan sonra o gəlmədi. Mənə belə gəlir ki, burada nəsə bir səbəb var.
Çünki, bu onun özünün təşəbbusu deyildi. Bu, mərkəzi televiziyanın təşəbbusu idi. Gəlmədi gəlməsin,eybi
yoxdur. Bundan başqa, Litvadan, Estoniyadan mənim yanımda jurnalistlər olmuşlar. Sonra Moskvadan bir-iki
jurnalist telefon vasitəsilə məndən musahibə almışdır”.
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Fəxrəddin Ağamirzəyev sonralar yazdığı “Dönüşdən Qurtuluşa” adlı kitabında o zaman Heydər Əliyevlə
görüşün çətinliklərini belə xatırlayır: “Heydər Əliyevlə görüşüb müsahibə götürmək fikrinə düşəndə tam aydınlığı
ilə dərk edirdim ki, bundan sonra məni nələr gözləyir. Ən azı, bunu həmin dövrdə mərhum Əjdər Xanbabayevin
başına gətirilənlərdən bilirdim. Həm də müsahibə alıb dərc etdirmək fikrim yaranandan uca bir zirvəyə doğru yön
aldığımı dərk edirdim”. Xoşbəxtlikdən, Fəxrəddin Ağamirzəyev tanınmış naşir Əjdər Xanbabayevin taleyini
yaşamasa da, “Dönüş” qəzetnin 1990-cı il 100, 101 və 102-ci saylarında “Heydər Əliyevlə müsahibə”ni çap
etdirəndən dərhal sonra ciddi qınaqlara məruz qaldı və işdən azad edildi. Bundan sonra isə jurnalistin özünə və
ailə üzvlərinə qarşı təqiblər başlandı, bir daha əlinə qələm almamasına hökm verildi.
İllər keçəndən sonra həmin tarixi müsahibə “Dönüşdən Qurtuluşa” kitabında yenidən çap olundu. Nəşrin
ön sözündə başı bəlalar çəkmiş yazarın o zamankı fədakarlığı belə qiymətləndirilir: “Heydər Əliyev şəxsiyyətinə
həmişə sonsuz sevgi bəsləyən Ağamirzəyevlər ailəsinin “Dönüş” qəzetində şöbə müdiri işləyən 30 yaşlı oğlu,
jurnalist Fəxrəddin Ağamirzəyev Heydər Əliyevə qarşı yönəlmiş şiddətli böhtan və təkləmə kampanyasına
dözməyərək, qarşıda onu nələr gözlədiyinin fərqinə varmayaraq, çox çətinliklə blokadada olan Naxçıvana getmiş,
ikiqat blokadada yaşayan əfsanəvi soydaşımız Heydər Əliyevlə şəxsən görüşmüş, onunla müsahibə aparmışdı.
Jurnalist aldığı geniş müsahibədə Heydər Əliyevlə bağlı həqiqətləri ortaya qoymuş, o günlərin ən vacib, bu gün
də aktuallığını itirməmiş suallarına tarixi cavablar almışdı“.
Naxçıvana gəlişindən az sonra zaman özü Heydər Əliyevi siyasi fəaliyyətin qoynuna atdı. O özü siyasətdən
tam uzaq olmaq arzusunu dəfələrlə bəyan etsə belə, xalqın milli iradəsini qəbul etməli oldu: “Doğma Vətən
torpağına heç də yenidən hakimiyyətə qalxmaq üçün yox, ancaq və ancaq respublikanın bu ağır və çətin dövründə
xalqın dərdinə şərik olmağa, vətəndaşlıq borcumu yerinə yetirməyə, azadlıq uğrunda mübarizəyə qoşulmağa
gəlmişəm”.
Naxçıvanın diqqət mərkəzində olması onu gündəlik xəbərlərin baş mövzusuna çevirməkdə idi. Naxçıvana
qayıdışdan iki ay sonra – 30 sentyabr 1990-cı ildə keçirilən seçkilərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisi
yekdilliklə ulu öndəri Azərbaycan SSR-in və Naxçıvan MSSR-in xalq deputatı seçdi. 1990-cı il noyabrın 17-də
keçirilən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin ilk sessiyası Heydər Əliyevin sədrliyi ilə fəaliyyətə
başladı. Bu sesiyada təkcə Naxçıvan deyil, bütün Azərbaycan üçün son dərəcə böyük əhəmiyyətə malik taleyüklü
qərarlar qəbul olundu.
Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının adından “Sovet Sosialist” sözlərinin çıxarılması,
Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi adlandırılması, milli istiqlal rəmzi
olan üçrəngli bayrağın Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı kimi qəbul edilməsi haqqında tarixi
qərarların qəbul olunması istər cəmiyyət, istərsə də respublika və ittifaq rəhbərliyi üçün gözlənilməz idi.
Heydər Əliyevin Ali Məclisin sədri seçilməsi muxtar respublikada vəziyyətin yaxşı bir axara düşməsinə
inam yaratmaqda idi. AMEA-nın vitse-prezidenti, Milli Məclisin deputatı, akademik İsa Həbibbəyli “Heydər
Əliyev yolu: Naxçıvan reallıqları” adlı məqaləsində yazır: ”Azərbaycanın bu diyarının – Naxçıvanın mürəkkəb
hərbi-siyasi şəraitdə işğaldan xilas olmasının ən başlıca səbəbi Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri kimi xalqı öz ətrafında birləşdirərək, region dövlətləri ilə əlaqələri möhkəmləndirərək, böyük
güclərin təcavüzünə qarşı müqavimət hərəkatına bacarıqla rəhbərlik etməsi idi“.
O zaman xarici qüvvələrin təcavüz və fitnəkarlıqları azalmadığı kimi, daxildə də ulu öndərə qarşı açıq-gizli
basqılar davam edirdi. Bu, on birinci çağırış Azərbaycan Ali Sovetinin birinci sesiyasında açıq şəkildə hiss olundu.
“Aydınlq” və “Vətən səsi” qəzetləri deputat Heydər Əliyevin sesiyadakı cıxışının tam mətnini yaymaqla xalqın
böyük siyasətciyə olan inam və etimadını təsdiqlədi. Ali Sovetin 7 mart 1991-ci il sesiyasında cıxış edən Heydər
Əliyev SSRİ-nin qorunub saxlanılması barədə referendumun əleyhinə səs verməklə, o zamankı iqtidarın bütün
planlarını alt-üst etdi. ”Səs” qəzetinin 15 mart tarixi sayında dərc edilən bu çıxış Azərbaycanın siyasi həyatında
müstəqilliyə doğru atılan addımın nümunəsi idi.
Uzaqgörən və cəsarətli siyasətçi kimi Heydər Əliyevin təklifi ilə Naxçıvan MR Ali Məclisinin ümumittifaq
referendumunda Naxçıvan MR-in iştirak etməməsi barədə qərarın qəbul edilməsi hakimiyyət--Naxçıvan
münasibətlərini daha da kəskinləşdirdi. Bu qısqanclıq 1991-ci ilin bütün siyasi hadisələrində özünü göstərmiş, o
dövrün artıq cəbhələşmiş mətbuat orqnlarında polemikalara yol açmışdı. Moskvada üzdəniraq “avqust qiyamının”
baş verməsi və onun Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən dəstəklənməsi isə Naxçıvada ciddi rezonans yaratmışdı.
Naxçıvan MR Ali Məclisinin fövqəladə sessiyası bədnam “Dövlət Fövqəladə Vəziyyət Komitəsi”nə mənfi
münasibət bildirməklə, onu dəstəkləyən yerli partiya və sovet orqanlarını ləğv etmişdi. Azərbaycan Respublikası
Ali Sovetinin növbədənkənar sesiyasında (29 avqust 1991-ci il) “Respublikada siyasi vəziyyət haqqında”
məsələnin müzakirəsi zamanı etdiyi çıxışa görə siyasi təqibə məruz qalan Heydər Əliyev 1993-cü il iyun ayının
13-dək Ali Sovetin sesiyalarında, Milli Şuranın və Milli Məclisin iclaslarında iştirak etməmişdi.
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Böyük tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyevin bu dövrdəki fəaliyyəyi Naxçıvanın gələcək taleyi və inkişafı ilə sıx
şəkildə bağlı olsa da, bütövlükdə, Azərbaycan reallıqları, ölkənin və xalqın çətin vəziyyəti, bu yöndə yolların
axtarılması onu düşündürən ümdə vəzifələrdən idi. Türkiyənin “Milliyyət” və “Hürriyyət”, Amerikanın
“Vaşinqton post” qəzetlərinin Naxcıvanda ezamiyyətdə olan müxbirləri ilə görüşündə də ulu öndər Naxçıvanın
Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu vurğulamışdı. Onun Türkiyənin “Samanyolu” telekanalına müsahibəsində
dediyi kimi, “Naxçıvan Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsidir, muxtar respublikadır. Naxçıvanın xüsusiyyəti ondan
ibarətdir ki, vaxtilə Azərbaycana qarşı ədalətsizlik edilib və Zəngəzur diyarının Ermənistana verilməsi ilə əlaqədar
Naxçıvan Azərbaycanın əsas torpağından ərazi nöqteyi-nəzərindən ayrı düşübdür”.
Prezident İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illiyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdəki
nitqində həmin tarixi proseslərin mühüm nəticələrini ümumiləşmiş şəkildə bir daha yada salması Heydər Əliyev
yolunun milli tariximizdəki rolunun əhəmiyyətinə diqqəti cəlb etmək baxımından ibrətamizdir: “Məhz 1990-cı
illərin əvvəllərində Naxçıvanın taleyi həll edilirdi. Əgər o illərdə Heydər Əliyev Naxçıvanda olmasaydı və
naxçıvanlılar ulu öndərin ətrafında sıx birləşməsəydilər, Naxçıvanın taleyi çox ağır ola bilərdi”.
Həmin tarixi proseslərin yaşandığı bütün gərginliklərin içərisində olmuş, böyük öndərin sınaqlardan çıxmış
sadiq silahdaşı, Ali Məclisin sədri Vasif Talıbov da həmin rəsmi dövlət mərasimindəki çıxışında keçilmiş 90 illik
yola mərhələlər üzrə nəzər salarkən ümummilli lider Heydər Əliyevin mühüm xidmətlərini ümumiləşmiş şəkildə
belə ifadə etmişdir: “1990-cı ilin iyul ayında Moskvadan Naxçıvana gəlməsi, burada siyasi fəaliyyət göstərməsi
muxtar respublikanı siyasi oyunlardan, ərazisini erməni işğalından, muxtariyyətini isə ləğv olunmaq
təhlükəsindən xilas etdi”.
O dövrdə, bir tərəfdən, xain ermənilərlə müharibənin davam etdirilməsi vəziyyəti çətinləşdirmişdi, digər
tərəfdən, yolların (havadan başqa) bağlanması Naxçıvanın tam blokadaya alınması ilə nəticələnmışdi. Türkiyə və
İran dövlətləri ilə diplomatik münasibətlərin qurulmasında uğurlu addımlar atılsa da, hələ ciddi çətinliklər
qalmaqda idi. İnformasiya blokadası daha ciddi fəsadları ilə gündəmdə idi. 1992-ci ilin 7 iyununda “Real” xəbərlər
agentliyinin fəaliyyətə başlaması informasiya blokadasının yarılması üçün atılan yeni bir addım oldu.
”Azərbaycan” nəşriyyatında “Real” agentliyinin hazırladığı “Naxçıvan yaşayır, döyüşür” foto-albomunun bir
neçə dildə nəşr edilərək yayımlanması Naxçıvan reallıqlarının içtimaiyyətə çatdırılmasında mühüm rol oynadı.
Bundan dörd ay sonra Bakıda “Naxçıvan” həftəlik ictimai-siyasi qəzetinin nəşrə başlaması ictimaiyyətin böyük
marağına səbəb oldu. Gərgin mübarizə və blokada şəraitində yaşayan Naxçıvan həqiqətlərinin ictimaiyyətə
çatdırılmasında mühüm rol oynayan bu qəzetə Heydər Əliyev o zaman təbrik məktubu göndərmişdi.
Bu dövrdə Azərbaycan ziyalılarının Heydər əliyevə müraciəti – sonralar “91-lərin müraciəti” adlandırılan
sənəd mətbuatda dərc olundu. Buna cavab olaraq, demək olar ki, bütün mətbuat orqanlarında Heydər Əliyevin
Azərbaycan ziyalılarına ”Yeni, Müstəqil Azərbaycan uğrunda” sərlövhəli məktubunun dərc olunması isə ciddi
əks-səda yaratmaqla, Heydər Əliyev ideyalarının möhtəşəmliyini ortaya qoydu. Bu zaman AXC Naxçıvan və
Ordubad şöbələrinin Naxçıvanda dövlət çevrilişinə cəhd göstərməsi mətbuatın gündəmini zəbt etdi.
Yerli və xarici jurnalistlər üçün 27 oktyabrda mətbuat konfransı keçirən ulu öndər Heydər Əliyev bu dəfə
də müdrik siyasəti ilə Naxçıvanda sakitliyə nail oldu. Bir gün sonra Naxçıvan Televiziyası ilə xalqa müraciət edən
Heydər Əliyev əhalini şayiələrə uymamağa, yaranmış gərginliyi aradan qaldırmaq üçün sabitliyi gözləməyə
çağırdı. Həmin gün “Naxçıvan” qəzeti isə ümummilli liderin “İnsan xalq üçün yaşayanda xoşbəxt olur” sərlövhəli
müsahibəsini dərc etdi.
Bu qayğılı və gərgin illər həm də ölkədə dərinləşməkdə olan böhranın ağırlığını və məsuliyyətini dərindən
dərk edən Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilat komitəsinin yığıncağının və təsis konfransının keçirildiyi, eləcə
də Heydər Əliyevin açıq səsvermə yolu ilə partiyanın sədri seçildiyi günləri də tarixin yaddaşına həkk edib.
Xalq qəzeti.-2018.-24 iyul.-№162.-S.3.
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Azərbaycanın siyasi tarixinin Heydər Əliyev mərhələsinin başlanğıcı
Aydınoğlu, Tahir
1970–1985-ci illər Azərbaycanın quruculuq salnaməsinə ən parlaq səhifələr kimi daxil olmuşdur.
Həmin dövrdə yaranmış iqtisadi, elmi-texniki və mədəni potensial respublikamızın tam müstəqil dövlət kimi
fəaliyyət göstərməsi üçün möhkəm zəmin yaratmışdır.
Heydər Əliyev
Ümummilli lider
Heydər Əliyev bütün dövrlərdə doğma xalqına sədaqətlə xidmət etmişdir. Ümummilli lider ictimai-siyasi
quruluşdan asılı olmayaraq bütün dövrlərdə Azərbaycanın inkişafına çox böyük töhfələr vermişdir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
1969-cu ilin 14 iyulu Azərbaycanın XX əsr siyasi tarixinə qızıl hərflərlə yazılmışdır. 27 illik dövlət
müstəqilliyimizin, qədimdən-qədim Azərbaycan torpağında sivil inkişaf və tərəqqinin bir çox əsasları məhz bu
unudulmaz tarixdən qaynaqlanır. Həmin gün taleyin hökmü ilə ümummilli lider Heydər Əliyevin respublikanın
birinci rəhbəri mövqeyinə yüksəlməsi milli dövlətçilik ənənələrinin dirçəldilməsinin, azərbaycançılıq
məfkurəsinin yeni mərhələyə daxil olmasının da başlanğıcını qoymuşdur.
Siyasi tarixçilər və siyasətçilər birmənalı olaraq təsdiqləyirlər ki, təşəbbüskar, yurdsevər və qurucu lider
kimi ulu öndər Heydər Əliyevin respublikaya birinci dəfə rəhbərlik etdiyi və Moskvada sovet dövlətinin ali
rəhbərliyində təmsil olunduğu iki onillikdə gerçəkləşdirdiyi kompleks tədbirlər Azərbaycanı geridə qalmış aqrar
əyalətdən yüksək inkişaf etmiş bir ölkə səviyyəsinə qaldıraraq dünyada tanıtmış, bütün ölçüləri ilə gələcək
suverenliyə hazırlamışdır. Milli məfkurənin dövlət ideologiyasına çevrilməsi və müasir Azərbaycan dövlətinin
yaranması və qüdrətlənməsi də məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Bütün bunları nəzərdə tutan Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev Mərkəzinin açılış mərasimindəki
çıxışında həmin dövrü belə xarakterizə etmişdir: “Heydər Əliyev bütün dövrlərdə öz xalqına sədaqətlə xidmət
etmişdir. Onun xalq, dövlət qarşısında misilsiz xidmətləri vardır. O, bütün dövrlərdə Azərbaycan xalqının rifah
halının yaxşılaşdırılmasına və Azərbaycanın inkişafına böyük səylər qoymuşdur. 1970--1980-ci illərdə onun
rəhbərliyi altında Azərbaycan Sovet İttifaqında ən geridə qalmış yerlərdən ən qabaqcıl yerlərə qədər yol
keçmişdir. Onun rəhbərliyi altında o illərdə güclü sənaye potensialı yaradılmışdır ki, bu gün də bu potensial müasir
və müstəqil Azərbaycana xidmət göstərir”.
Məhz həmin dövrdə qoyulan möhkəm təməl üzərində ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
gerçəkləşdirilmiş layihələr, tikilmiş müəssisələr bu gün xalqımıza, dövlətimizə xidmət göstərir, Azərbaycan
dinamik iqtisadi inkişafı ilə beynəlxalq münasibətlər sistemində yeri və rolunu möhkəmləndirir. Ümummilli lider
Heydər Əliyevin xalqa xidmətdə keçmiş parlaq və mənalı ömrünün önəmli fakt və hadisələri çağdaş siyasi
təqvimimizdə aktuallığı ilə daim gündəmdədir. Bu baxımdan ulu öndərin Azərbaycanda birinci dəfə siyasi olimpə
yüksəldiyi 14 iyul 1969-cu il xalqımızın tarixi taleyində oynadığı misilsiz rolu ilə həmişə xatırlanır və heç vaxt
unudulmayacaq günlərin sırasına həkk olunmuşdur.
Heydər Əliyevin 49 il əvvəl bu gün Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi seçilməsindən sonra
respublikanın iqtisadi, ictimai-siyasi, mədəni tarixində, həqiqətən, yeni bir dövr başlanmışdır. Liderlik meydanına
dərin zəkalı, yüksək enerjili, qurucu dövlət və siyasət xadimi kimi daxil olan Heydər Əliyevin ilk gündən
görünməmiş bir sərbəstliklə respublikanı idarə etməyə başlaması, nəinki Moskvada, heç Bakının özündə də rahat
qarşılanmamışdı. Yeni rəhbər neçə illərin sükunətini hərəkətə gətirmiş, milləti oyadıb fəal quruculuğa
yönləndirmiş, xalqın milli düşüncəsini silkələyib hərəkətə gətirmişdir.
Heydər Əliyevin liderlik bioqrafiyası Azərbaycanın XX əsrin son qərinəsində və XXI əsrin ilk illərində
siyasi tarixinin yönünü və məzmununu ifadə edir. Ümummilli liderin 1969-cu il iyulun 14-dən başlanan siyasi
marafonu Azərbaycanın çağdaş tarixinin ən parlaq səhifələri olmaqla, həm də bugünkü davamı ilə xalqımızı aydın
gələcəyə aparır.
Siyasi tarixçilər, haqlı olaraq, göstərirlər ki, Heydər Əliyevin dövləti idarəetmə məharətinin
formalaşmasında 50-60-cı illər həlledici rol oynamışdı. Məhz bu illərdə vəzifə pillələrində yüksəlişi, eyni
zamanda, ona imkan vermişdi ki, sovet dövlətçiliyinin həm məzmununa, həm də praktikasına dərindən bələd
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olsun. Bu isə 40 yaşlarında artıq yetkin dövlət adamı olmuş Heydər Əliyevə kifayət qədər mürəkkəb sosial-siyasi
mühitdə fəaliyyətinin strategiyası ilə taktikasını düzgün əlaqələndirmək məharəti qazandırmışdı.
Siyasi ədəbiyyatda göstərilir ki, Bakıda Azərbaycan rəhbərliyində Mircəfər Bağırovun amansız
mühakiməsindən sonra milli kadrlar artıq heç nəyi həll etməmişdilər. Dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında isə
vəziyyət, sadəcə olaraq, milli mənafelər baxımından yenə də faciəli olmuşdu. Heydər Əliyev artıq müəyyən taktiki
məqsədlərlə Moskvanın gözlərini qamaşdırmaqla kifayətlənməmiş, mənsub olduğu millət üçün çox böyük işlər
görməyə, strateji planlarını həyata keçirməyə çalışmışdı. Həmin planlardan biri, bəlkə də birincisi xalqı özünə
tanıtdırmaq, onun normal etnokulturoloji həyatını bərpa etmək olmuşdu.
Heydər Əliyev hələ Azərbaycanda birinci dəfə hakimiyyətə gəldiyi ilk illərdə bütün aydınlığı ilə
göstərmişdi ki, o, qeyri-müstəqil bir respublikanın növbəti başçısı yox, milli lideridir. Heydər Əliyevin məhz milli
lider olaraq fəaliyyətinin bir təzahürü də Azərbaycan dilinin siyasi nüfuzunun 70-ci illərdə sürətlə yüksəlməsi
olmuşdu. Həmin yüksəliş 80-ci illərdə də davam etmişdi.
Heydər Əliyev Azərbaycan tarixinin ən müxtəlif problemlərinin öyrənilməsinə, milli tarixi təfəkkürün
oyadılmasına xüsusi əhəmiyyət vermişdi. İxtisasca tarixçi olan Heydər Əliyev üçün tarix yalnız “üzü keçmişə
siyasət” olmamış, həm də millətin öz həqiqi keçmişini dərindən öyrənib gələcəyə hazırlıqlı getməsi üçün bir
məktəb, ilham mənbəyi idi. Azərbaycan xalqının mənşəyi, formalaşması, təşəkkülü kimi mühüm tarixşünaslıq
problemləri məhz 70-ci illərdə bütün elmi-ideoloji kəskinliyi ilə qoyulmuşdu. Heydər Əliyev milli dil, ədəbiyyat,
mədəniyyət və s. tarixinin problemləri ilə davamlı, dərindən maraqlanmış, mümkün olan bütün addımları atmışdı.
Heydər Əliyevi dövlət idarəçiliyi məharətinə görə sələfləri ilə müqayisə eləmək çətindir, çünki onların heç
biri bu sahədə böyük istedada malik olmamış, bir sıra hallarda isə şəraitin birbaşa əsirinə çevrilmişdir. Həmin
rəhbərlərin təcrübəsi tamamilə fərqli lider olan Heydər Əliyevə çox az şey vermişdir. O, istər dövlət təhlükəsizliyi
orqanlarında, istərsə də Azərbaycanın bilavasitə rəhbərliyində çalışdığı illərdə cəsarətli qərarlar qəbul etmiş,
həmin qərarları dönmədən, heç bir maneəyə güzəştə getmədən həyata keçirmiş, demək olar ki, bir dəfə də
sözündən, əməlindən dönməmişdir.
Özündən əvvəlki respublika rəhbərliyinin liberallığına, mərkəzdən asılılığına, şəxsi rahatlığa meyilli
olmalarına qarşı Heydər Əliyev əsl milli rəhbər obrazını qoymuş, siyasətçi özəlliyini bütün kəskinliyi ilə təsdiq
etmişdir. Heydər Əliyevin respublikada rəhbərliyə gəlməsi ilə Azərbaycan nəinki Sovet dövlətinin verdiyi
imkanlar daxilində, hətta müəyyən maneələri də dəf edərək müstəqil düşüncəyə meydan açmışdır. Ötən əsrin 7080-ci illərində Azərbaycanda gedən milli oyanış, siyasi-ideoloji dirçəliş prosesinin nəticələri özünü 80-ci illərin
sonu – 90-cı illərin əvvəllərindəki xalq hərəkatında göstərmişdir.
Heydər Əliyev daim xalqın enerjisinin, milli müstəqillik hissinin təzahürünə çalışmış, onu dünyanın inkişaf
etmiş xalqlarının səviyyəsinə çatdırmaq üçün titanik fəaliyyət göstərmişdir. Onun imzasına 60-cı illərin sonu-70-ci illərin əvvəllərindən Azərbaycanın hər yerində, iqtisadi, ictimai-siyasi, mənəvi-ideoloji həyatın, demək olar
ki, bütün sahələrində rast gəlmək mümkündür. Buna görə də 70-80-ci illərin Azərbaycanını obrazlı şəkildə
“Heydər Əliyevin Azərbaycanı” adlandırmışlar. Sovet dövləti dağıldıqda isə Azərbaycanda ən çox xatırlanan
lider, sonra isə müstəqil respublikanın dövlətçiliyini xilas etməyə və formalaşdırmağa dəvət edilən qüdrətli lider
Heydər Əliyev olmuşdur.
Göründüyü kimi, XX əsrin 70-ci illərindən etibarən Azərbaycanın siyasi həyatı və bütünlükdə
cəmiyyətimiz Heydər Əliyevin titanik səyləri sayəsində yeni impuls, miqyaslı inkişaf parametrləri kəsb edərək
özünün yüksək mərhələsinə qədəm qoymuşdur. O zamandan başlayaraq Heydər Əliyev ideyaları həyatımızın
başlıca gerçəkliyi, inkişafımızın təməl daşı olaraq qalmaqdadır. Heydər Əliyevin taleyinə Azərbaycana rəhbərlik
etdiyi bütün dövrlərdə ölkəsinin siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni intibahına nail olmaq missiyası düşmüşdür.
Tarixi inkişaf yolu keçmiş Azərbaycan iqtisadiyyatı müxtəlif dövrlərdə öz təşəkkülünün müəyyən
xüsusiyyətləri ilə səciyyələnmişdir. Təbii sərvətlərlə zəngin olan Azərbaycanda ötən əsrin 60-cı illərində
sənayenin inkişaf miqyası son dərəcə məhdud və istehsal mərhələləri yarımçıq idi. Respublika ərazisinin 90,
əhalisinin 70 faizdən artığını əhatə edən rayonlar ümumi sənaye məhsulunun 30 faizdən azını verirdi.
Kənd təsərrüfatında məhsuldar qüvvələrdən səmərəli istifadə olunmadığından aqrar sektorun inkişaf
səviyyəsi də xeyli aşağı idi. Həmin dövrdə iqtisadiyyatın digər sektorlarında da belə acınacaqlı vəziyyət hökm
sürürdü.
Mütəxəssislər göstərirlər ki, Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə Heydər Əliyevin iqtisadi
siyasətinin ana xəttini qeyri-neft sektorunun çoxşaxəli, sürətli və səmərəli inkişafı təşkil etmiş, eyni zamanda,
həmin sahələrə aid müəssisələr, əsasən, perspektivli kiçik və orta şəhərlərdə yerləşdirilmişdir. Məlumdur ki, qeyrineft sektorunun çoxşaxəli, səmərəli inkişaf etdirilməsi, emal sənayesinə aid müəssisələrin kiçik və orta şəhərlərdə
yerləşdirilməsi müasir dövrdə respublikamızda iqtisadi siyasətin prioritet istiqamətini təşkil edir. Odur ki,
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ümummilli liderimizin 70-80-ci illərdəki iqtisadi siyasətinin, bu siyasəti reallaşdırmaq üçün istifadə etdiyi üsul və
vasitələrin öyrənilməsi həm nəzəri-metodoloji, həm də praktiki baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
1969-cu il iyul ayının 14-də Heydər Əliyev Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci
katibi seçildiyi vaxt respublikamız iqtisadi durğunluq, siyasi və mənəvi tənəzzül vəziyyətində idi. Əvvəlki illərdə
öz nefti ilə SSRİ iqtisadiyyatında liderliyə malik olmuş Azərbaycan bu mövqeyini itirdikdən sonra SSRİ
hökumətinin diqqətindən kənarda qalmışdı. İqtisadiyyatın digər sahələrinin (qeyri-neft sektorunun) inkişafına
keçid lazımi səviyyədə və sürətlə təmin edilmədiyindən onun bütün sahələrində inkişaf kəskin surətdə aşağı
düşmüşdü. Sənayenin strukturunda enerji, fond və xammal tutumlu sahələr üstünlük təşkil etdiyindən və texniki
bazası köhnə olduğundan səmərəliliyi aşağı idi.
Nəticədə, Azərbaycan milli gəlirin artım sürətinə və adambaşına düşən milli gəlirə görə SSRİ-nin orta
göstəricisindən geri qalır, müttəfiq respublikalar arasında axırıncı yerlərdən birini tuturdu. İqtisadiyyatın əsas
sahələri olan sənaye və kənd təsərrüfatında bu gerilik özünü daha qabarıq göstərirdi. 1960–1969-cu illərdə
respublikada ümumi sənaye məhsulu 78 faiz artmışdı və bu göstəriciyə görə müttəfiq respublikalar arasında
axırıncı yeri tuturdu. 1966–1969-cu illərdə bu gerilik daha da artmışdı (bu müddətdə sənaye məhsulu SSRİ-də
orta hesabla 39 faiz, Azərbaycanda 26 faiz artmışdı).
Kənd təsərrüfatında gerilik daha çox özünü göstərirdi. Taxıl, pambıq, üzüm, kartof, bostan-tərəvəz
məhsulları istehsalında məhsuldarlıq müttəfiq respublikaların çoxundan geri qalırdı. Bir çox əsas kənd təsərrüfatı
məhsulunun istehsal həcmi, həm də məhsuldarlıq 1969-cu ildə 1960-cı ilə nisbətən azalmışdı. Məhsuldarlıq taxıl
istehsalında 10,4 sentnerdən 9,5 sentnerə, pambıq 16,6-dan 15,1 sentnerə, cəmi pambıq istehsalı 366 min tondan
299 min tona düşmüşdü. İstehsal olunan məhsulların keyfiyyəti aşağı idi.
Beləliklə, respublikanın SSRİ iqtisadiyyatında mövqeyi itirilmişdi. Əmək intizamı zəifləmiş, dövlət plan
tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi qarşısında məsuliyyət hissi azalmışdı. İnzibati rayonlarda və kəndlərdə işsizlik
artmaqda idi. Respublikada istehsalın sürətli və səmərəli inkişafı üçün böyük imkanların olmasına əhalinin inamı
azalmışdı.
Yaranmış sosial-iqtisadi durum Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi altında qısa müddətdə dərindən,
hərtərəfli təhlil olundu. Respublikanın imkanlarını və mənafeyini nəzərə almaqla geriliyin səbəbləri aşkara
çıxarıldı. Onların aradan qaldırılması, iqtisadiyyatın hərtərəfli inkişafı və əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsi
üçün əvvəlki dövrlərdə olduğundan tamamilə fərqlənən, yeni inkişaf strategiyası və müvafiq proqramlar işlənib
hazırlandı və mərhələ-mərhələ yerinə yetirildi.
1970–1985-ci illərdə Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafına 32 milyard rubl vəsait sərf olunmuşdu. Heç
vaxt respublikanın inkişafı üçün mərkəzi hakimiyyət bu qədər vəsait ayırmamışdı. Respublika iqtisadiyyatının
inkişafına yönəldilən bu əsaslı vəsaitin və resursların böyük miqyası, onlardan məqsədyönlü istifadə tezliklə
müsbət nəticələnmişdi.
Qısa zamanda Azərbaycanda məhsuldar qüvvələrin inkişafında son dərəcə köklü kəmiyyət və keyfiyyət
dəyişiklikləri baş vermişdi. 1985-ci ildə Azərbaycanda əvvəlki illərə nisbətən milli gəlir 2,6, sənaye məhsulu
istehsalı 2,9 dəfə, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı 2,3 dəfədən çox artmışdı. İqtisadiyyatın əsas sahəsi olan
sənayenin inkişafında hər cəhətdən böyük dəyişikliklər baş vermişdi. Respublikada mövcud olan yüzlərlə
müəssisənin yeni texnika və texnologiyalar əsasında təzələnməsi, habelə genişləndirilməsi ilə yanaşı, 218 yeni
müəssisə tikilmişdi. Eyni zamanda, həmin dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatında həlledici rol oynayan yanacaqenerji kompleksinin inkişaf miqyası genişləndirilmişdi.
Ötən əsrin 70-ci illərində Heydər Əliyevin uzaqgörənliklə müəyyənləşdirdiyi iqtisadi strategiyanın başlıca
mahiyyətini onun hərtərəfli, kompleks inkişafı təşkil etmişdi. O zamankı mürəkkəb şəraitdə hər cür maneələr dəf
edilərək Azərbaycan iqtisadiyyatının, ilk növbədə, milli mənafelərə uyğun həyata keçirilən bu inkişaf kursu,
əslində, respublikanın müstəqil təsərrüfat sisteminin yaradılması yolunda atılan cəsarətli addım olmuşdu.
Heydər Əliyevin təşəbbüsü və məqsədyönlü fəaliyyəti nəticəsində Sov. İKP MK “1976–1980-ci illərdə və
sonrakı dövrdə respublikada sənayenin ayrı-ayrı sahələrinin inkişaf etdirilməsinə dair Azərbaycan KP MK-nın
təkliflərinin nəzərdən keçirilməsi nəticəsi barəsində” qərarında Azərbaycan sənayesinin inkişafı üçün ayrılan
əsaslı vəsait qoyuluşu və maddi-texniki təchizatın miqdarı onuncu beşillikdə planda nəzərdə tutulduğuna nisbətən
böyük məbləğdə artırılmışdı.
Neft sənayesinə qoyulan vəsaitin artırılması və dövlət planında ayrılıqda göstərilməsi bir tərəfdən qeyrineft sektoruna yönəldilən vəsaiti artırmağa və onu daha sürətlə inkişaf etdirməyə, digər tərəfdən neft sənayesinin
özündə respublika iqtisadiyyatının mənafeyini nəzərə almaqla əsaslı tədbirlər həyata keçirməyə imkan vermişdi.
Heydər Əliyevin yorulmaz, fasiləsiz və məqsədyönlü fəaliyyəti, həyata keçirdiyi tədbirlər, onun təşəbbüsü
və təkidi ilə mərkəzi hökumət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 1970-1985-ci illər cəmiyyət
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həyatının bütün sahələrində (iqtisadi, mədəni, sosial, siyasi) yüksəliş və tərəqqi illəri olmuşdu. Azərbaycan
iqtisadiyyatı bütün öz varlığı tarixində ən yüksək inkişaf səviyyəsinə çatmışdı. Başlıcası isə Azərbaycan İttifaq
əmək bölgüsündə öz layiqli yerini tutmuşdu. Elektrik enerjisi, neft-mədən avadanlıqları, kimya sənayesinin bir
çox məhsulları, üzüm şərabı, meyvə-tərəvəz konservi, pambıq mahlıcı, ipək sap, yaşıl çay, xalça və xalça
məmulatları, mineral sular, fermentləşmiş tütün və i.a. istehsalına görə keçmiş İttifaq əmək bölgüsündə mühüm
yer tuturdu. Azərbaycan SSR-də iqtisadiyyatın bütün sahələri sürətlə inkişaf etdirildi, artım sürətinə görə o, SSRİ
respublikaları arasında qabaqcıl mövqeyə çıxdı.
1970–1982-ci illərdə respublikamızın iqtisadiyyatının inkişaf etməsinə əvvəlki 50 ildə olduğundan 1,4 dəfə
çox əsaslı vəsait qoyulmuşdu. Bakıda məişət kondisionerləri zavodu, “Ozon” Elm-İstehsalat Birliyi, elektronhesablama maşınları zavodu, dərin özüllər zavodu, tikiş və ayaqqabı fabrikləri, Şirvanda (Əli Bayramlıda) məişət
cihazları zavodu, Sumqayıt kompressor zavodu, üst trikotaj fabriki, Gəncə əlvan metal emalı zavodu, Naxçıvan
şüşə qablar zavodu, Mingəçevirdə Azərbaycan DRES, Yevlaxda yunun ilkin emalı fabriki və digər şəhərlərdə
tikilən onlarca iri sənaye müəssisələri, elektrotexnika, cihazqayırma, radiotexnika zavodları, pambıqtəmizləmə,
çay emalı müəssisələri, şərabçılıq və meyvə-tərəvəz konserv istehsalı zavodları məhz Heydər Əliyevin müntəzəm
apardığı təşkilatçılıq işinin məhsulu idi.
Həmin dövrdə respublikamızda məcmu məhsul 44 faiz, milli gəlir 39 faiz, sənaye məhsulu 50 faiz, kənd
təsərrüfatı məhsulu 34 faiz artmışdı. Sənayedə əmək məhsuldarlığının yüksəlməsi, istehsalın səmərəliliyinin
artması üçün onun texniki tərəqqinin istiqamətlərini müəyyən edən maşınqayırma, elektrotexnika, kimya,
elektroenergetika kimi sahələri daha sürətlə inkişaf etdirilirdi. Digər tərəfdən, sənayedə yeni texnika və
texnologiyanın tətbiqinə dövlət tərəfindən xüsusi qayğı göstərilirdi.
Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi illərdə sənayedə 581 adda yeni tipli maşın, avadanlıq, aparat,
cihaz nümunələri yaradılmış, 310 avtomatlaşdırılmış xətt, 1300 kompleks mexanikləşdirilmiş sex, istehsal sahəsi
və i.a. yaradılmışdır. Sənaye məhsulu 2,7 dəfə, sənayedə əmək məhsuldarlığı 2,1 dəfə artmışdı.
Respublikada kənd təsərrüfatı və onun xammalını emal edən sahələr böyük sürətlə inkişaf edirdi. 1970–
1982-ci illərdə kənd təsərrüfatı məhsulu 2,6 dəfə, əmək məhsuldarlığı 2,2 dəfə artmışdı. Pambıq, meyvə, tərəvəz
istehsalı iki dəfədən, üzüm, tütün, barama, yaşıl çay yarpağı istehsalı 2-5 dəfə artmışdı. Üzüm istehsalı 1969-cu
ildəki 272 min tondan 1980-ci ildə 1481 min tona, (1984-cü ildə 2126 min tona), pambıq istehsalı müvafiq olaraq
299 min tondan 831,2 min tona, tərəvəz 410 min tondan 850 min tona çatmışdı.
1970–1982-ci illərdə milli gəlir 2,5 dəfə, adambaşına isə 2 dəfə artmışdı. Bu göstəriciyə görə Azərbaycan
müttəfiq respublikalar arasında qabaqcıl mövqe tuturdu. Bütün bunların nəticəsi idi ki, Rusiya ilə yanaşı,
Azərbaycan da İttifaq büdcəsindən dotasiya almadan öz iqtisadiyyatını sürətlə və mənfəətlə inkişaf etdirirdi.
1970–1985-ci illərdə Heydər Əliyev iqtisadi siyasətinin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi nəticəsində
Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında əldə olunmuş nailiyyətlər, toplanmış istehsal potensialı və təcrübə
müstəqillik illərində respublika iqtisadiyyatının inkişafı və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasında mühüm rol
oynamışdır və yenə oynayır. Bu baxımdan Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə
iqtisadiyyatın, elmin, mədəniyyətin, təhsilin inkişafı sahəsində nailiyyətlər olmasaydı, Azərbaycan müstəqilliyin
birinci 5–6 ilində üzləşdiyi ağır vəziyyətdən çıxa bilməzdi.
Ulu öndər milli kadrların yetişdirilməsinə xüsusi diqqət yetirərək böyük uzaqgörənliklə ölkəmizin gələcək
müstəqillyini düşünmüş və həmin dövrdə milli kadrlara zəruri ehtiyac yaranacağını zərgər dəqiqliyi ilə
hesablamışdır.
Mədəniyyətin, elm və ədəbiyyatın inkişafı da ulu öndərin diqqət mərkəzində saxladığı sahələrdən idi.
Heydər Əliyev 70-ci illərdə Azərbaycan paytaxtında və digər şəhər və rayonlarda tanınmış mədəniyyət, ədəbiyyat
və elm xadimlərinin abidələrinin ucaldılmasına nail olurdu.
Müdrik şəxsiyyət Heydər Əliyev kommunist ideologiyasının tüğyan etdiyi bir dövrdə bu istiqamətdə hər
hansı bir addımın atılmasının milliyətçi damğası ilə nəticələnəcəyini çox yaxşı bilirdi. Ancaq xalqına, Vətəninə,
millətinə qəlbən bağlılığı onu qorxutmamış və bu ali məqsədindən çəkindirməmişdi. Ulu öndər Heydər Əliyevin
ötən əsrin 70-ci illərinin əvvəllərindən başlayaraq ana dilimizin, inkişaf etdirilməsi, rolunun artırılması,
xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinin yaşadılmasında, tariximizin düzgün istiqamətdə öyrənilməsi, xalqın azadlıq
istəyinin təcəssümü kimi ortaya çıxan ədəbi-bədii nümunələrin hücumlardan qorunması və inkişafının təmin
edilməsi istiqamətində apardığı məqsədyönlü siyasət cəmiyyətdə milli ruhun oyanışına təkan vermişdi. Müdrik
şəxsiyyət Azərbaycanın gələcək müstəqilliyi üçün zəruri olacaq sosial-iqtisadi əsasları, ilk növbədə, milli
dövlətçilik düşüncəsini aşılamışdı.
Heydər Əliyev 1969–1982-ci illərdə respublikaya rəhbərlik etdiyi zaman Azərbaycan dövlətçiliyinin
müstəqilliyinin siyasi- iqtisadi əsaslarını yaratmışdı. Heydər Əliyev öz çıxışlarında bu məsələyə münasibət
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bildirərkən demişdir: “Bütün bunların hamısı o vaxtlar Azərbaycanın gələcəyi üçün yeni-yeni mütəxəssislər
hazırlamaq məqsədi daşımışdır. Bu işə biz hələ 1970-ci ildən başlamışdıq. Mən bu gün çox böyük məmuniyyət
hissi ilə qeyd edirəm ki, bu, mənim təşəbbüsümlə olmuşdur. Mən hələ o vaxtdan ölkəmizin gələcəyi barəsində
düşünmüşəm, həmin illərdən başlayaraq gələcəyimiz haqqında düşünürdüm. Zaman keçdi, artıq biz XX əsrin son
illərini yaşayırıq. İndi isə Sizinlə görüşərək və bu problemlərlə daim məşğul olaraq Azərbaycanın XXI əsri
haqqında düşünürəm”.
Dahi rəhbər Heydər Əliyevin Azərbaycana birinci rəhbərliyi dövründə həyata keçirdiyi bütün bu əzəmətli
quruculuq işlərinin çox böyük tarixi əhəmiyyəti ondan ibarət idi ki, xalqımızda milli qürur, milli mənlik şüuru
oyanmışdı, azadlıq, müstəqillik duyğuları baş qaldırmışdı. Bu, əslində, XX yüzilliyin 70-ci illərində Azərbaycan
xalqının milli azadlıq hərəkatının yeni mərhələyə – yüksəliş mərhələsinə daxil olması demək idi. Həmin faktların
ən mühümü isə bu idi ki, dünya sosializm sisteminin və böyük Sovet imperiyasının dağıldığı dövrdə Azərbaycan
artıq öz inkişaf səviyyəsinə və çoxsahəli iqtisadiyyatına görə SSRİ-nin müttəfiq respublikaları içərisində özünü
yaşatmağa qadir ola biləcək iki respublikadan biri idi.
SSRİ-nin süqutundan sonra müstəqillik qazanmış Azərbaycanda ilk illər xaos, anarxiya, özbaşınalıq baş
alıb gedirdi. Belə bir vaxtda respublikada zəngin dövlətçilik təcrübəsi olan, xalqın inam və etibarını qazanmış bir
liderə böyük ehtiyac yaranmışdı. Xalq yeganə ümid yerini yenə də ulu öndər Heydər Əliyevdə gördü. O dövrkü
iqtidarın və Xalq Cəbhəsi liderlərinin başı hakimiyyət, vəzifə uğrunda mübarizəyə qarışdığı bir vaxtda ulu öndər
Heydər Əliyev Naxçıvandan Azərbaycan xalqının azadlıq, müstəqillik uğrunda mübarizəsinə rəhbərlik edirdi.
O dövrdə bir çox daxili və xarici amillər səbəbindən dövlət müstəqilliyimiz ilk gündən düşmən dövlətlər
tərəfindən açıq-aşkar hərbi təcavüz və siyasi təzyiqlərə məruz qalmışdı. Həm də xalqımız iqtisadi sarsıntılar,
çətinliklər girdabına düşmüşdü.
Belə bir zamanda ölkənin əsl xilası 1993-cü ildə xalqın istəyi ilə ümummilli lider Heydər Əliyevin
hakimiyyətə qayıtması oldu. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi: “Belə bir
çətin anda, çətin dövrdə xalqımızın müdrikliyi bir daha özünü göstərdi. Xalqın təkidi və tələbi ilə ümummilli
liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycana qayıtdı, xalq onu Prezident seçdi və ondan sonra ölkəmizin inkişaf dövrü
başlandı. Bütün xoşagəlməz meyillərə son qoyuldu, sabitlik, ictimai asayiş bərqərar olundu, qeyri-qanuni silahlı
dəstələr tərksilah edildi. Bir sözlə, Azərbaycan inkişaf yoluna qədəm qoydu”.
XX – XXI əsrlərin qovuşuğunda Azərbaycanın demokratik və bəşəri dəyərlərə sadiq müstəqil bir dövlət
kimi formalaşması ulu öndərin siyasi fəaliyyətinin nəticəsi, 1993-cü ilin iyununda xalqın təkidli tələbi ilə onun
hakimiyyətə qayıdışının bəhrəsidir.
Bu gün Azərbaycanda sosial-iqtisadi, ictimai-mədəni həyatın elə bir sahəsi yoxdur ki, onun inkişafı
ümummilli liderin adı ilə bağlı olmasın. Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının formalaşmasında Heydər Əliyevin
xidmətləri misilsizdir. Ulu öndər özü də ölkəmizin gələcək inkişaf kursunu böyük uzaqgörənliklə ifadə etmişdir:
"Bir Prezident kimi mən Azərbaycanın iqtisadiyyatında dövlət siyasətini artıq müəyyən etmişəm. Bu, islahatlar
yoludur, islahatlar vasitəsilə istehsalın artırılması, inkişaf etdirilməsi, mülkiyyətin özəlləşdirilməsi, özəl bölmənin
inkişafına geniş yer verilməsi, bazar iqtisadiyyatı, insanlara sərbəstlik verilməsi, sahibkarlığa, təşəbbüskarlığa
şərait yaradılmasıdır. Bu, dövlət siyasətimizin əsas prinsipləridir”.
Unudulmaz rəhbər müstəqil dövlətimizi xalqımıza ən böyük töhfəsi kimi əmanət qoymuşdur. O, bu tarixi
sərvətin qorunub zənginləşdirilməsini ən etibarlı varisi, layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevə etibar etdi.
Bundan sonrakı 15 il müstəqil Azərbaycanın ən yeni tarixində yeniləşmə və hərtərəfli tərəqqi dövrü kimi uğurla
davam etməkdədir.
Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi: “Ümummilli lider Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində
Azərbaycan beynəlxalq təcriddən çıxdı. Bu gün Azərbaycan beynəlxalq aləmdə çox görkəmli yer tutur,
beynəlxalq təşkilatların üzvüdür, onlarda fəal iştirak edir. Bütün dövlətlər tərəfindən tanınır. Azərbaycanın böyük
hörməti var. Artıq demək olar ki, regional məsələlərdə Azərbaycanın sözü həlledici sözdür. Azərbaycanın iştirakı
olmadan bölgədə heç bir regional layihə keçirilə bilməz. Beləliklə, Azərbaycan region üçün mərkəzə çevrilibdir.
Bizim nüfuzumuz artır, gücümüz artır. Bu, bizə imkan verəcək ki, qarşımızda duran bütün məsələləri öz xeyrimizə
həll edək. Bütün bunlar Heydər Əliyevin xidmətləridir”.
Artıq 27 ildir ki, müstəqil Azərbaycan Respublikası dünya birliyinin fəal tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Bu
mübarizənin qalibiyyətini təmin edən əsas qüvvə isə heç şübhəsiz, ulu öndər Heydər Əliyevin şəxsiyyətində
təzahür edən milli iradə, möhtəşəm xalq ruhudur ki, Azərbaycanı hər cür iqtisadi, sosial-siyasi problemlərdən
çıxararaq gələcəyə – əbədi müstəqilliyə aparır.
Xalq qəzeti. - 2018.- 14 iyul. - № 154. - S. 4.
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Zamanın fövqündə yaşayan lider
Mübariz QURBANLI,
Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini,
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Sovet dövründə Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərdə Azərbaycan uğurla, sürətlə inkişaf
edib. 1969-cu ildə o, Azərbaycan Respublikasının rəhbəri seçiləndə Azərbaycan sovet məkanında ən geridə
qalmış respublikalardan biri idi. On üç il ərzində yorulmaz fəaliyyət nəticəsində Azərbaycan sovet məkanında
ən qabaqcıl respublikalardan birinə çevrilmişdir. Əgər sovet dövründə - 1980-ci illərdə iki donor respublika
var idisə, onlardan biri Azərbaycan idi. Məhz o illərdə Azərbaycanda sənaye inkişafı böyük templərlə təmin
olunurdu. Yüngül sənayedə, ağır sənayedə, neft sənayesində böyük işlər görülmüşdür. O vaxt yaradılmış
infrastruktur bu gün müstəqil Azərbaycanın inkişafına xidmət göstərir. Azərbaycan böyük tikinti
meydançasına çevrilmişdi.
İlham ƏLİYEV
Bəzən deyirlər ki, şəxsiyyət tarixi deyil, tarix şəxsiyyəti yaradır. Ancaq ümummilli lider Heydər Əliyevin
həyat və fəaliyyəti sübut edir ki, tarixdə ayrı-ayrı şəxsiyyətlər müəyyən xalqın taleyində həlledici rol oynaya,
taleyüklü hadisələrin axarını dəyişə bilər. Əminliklə demək olar ki, müasir Azərbaycan tarixinin keşməkeşli
səhifələrində ulu öndər Heydər Əliyev fenomeninin xalqımızın taleyində oynadığı müsbət rol danılmazdır.
Hər bir xalqın milli-etnik soy-kökünə qayıdışı, əsrlər boyu nəsillərdən-nəsillərə ötürdüyü milli-mənəvi
dəyərlər sisteminə əsaslanaraq öz identikliyini qoruması, ilk növbədə, o xalqın yetişdirdiyi tarixi şəxsiyyətin, daha
doğrusu, liderinin cəsarətli addımları sayəsində mümkündür. XX əsrdə Azərbaycan xalqının yetirdiyi nadir
şəxsiyyət - Heydər Əliyev də bu il 100 illiyini qeyd etdiyimiz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan
sonra milli dövlətçilik düşüncəsini ötən əsrin 70-ci illərinin əvvəllərindən başlayaraq müstəqil Azərbaycan kimi
əzəmətli reallığa qovuşdurmuşdur. 1969-cu il iyulun 14-də Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə gələn ümummilli
lider ilk gündən sovet rejiminin bütün ideoloji-siyasi baryerlərinə sinə gərərək xalqımızın milli özünüdərki üçün
zəruri addımları atmağa, cəmiyyəti bütün istiqamətlərdə yüksəlişə hazırlamağa başlamışdır. Ulu öndər xalqda
milli heysiyyəti gücləndirmək, onu öz soy-kökünə qaytarmaq, zəngin ədəbi irsini, mədəniyyətini, incəsənətini,
adət-ənənələrini yaşatmaq, ana dilini inkişaf etdirmək üçün təxirəsalınmaz tədbirlərin həyata keçirilməli olduğunu
çox yaxşı bilir və bu yöndə atdığı hər addımla həyatına təhlükələr yarana biləcəyini də çox gözəl anlayırdı.
Ümummilli lider cəmiyyətdə milli məfkurənin güclənməsi, milli dövlətçilik şüurunun yenidən
formalaşması üçün hər bir azərbaycanlının yüksək təhsil almasını, elmi yenilikləri mənimsəməsini son dərəcə
vacib amil hesab edirdi. Buna görə də, əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycan tarixində ikinci milli maarifçilik
hərəkatı məhz onun adı ilə bağlıdır. Ulu öndərin rəhbərliyi altında təhsilin milliləşdirilməsi, dilimizin inkişafı,
ictimai elmlərin milli xarakterinin qorunması istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilmişdir. Böyük strateq
illər sonra - 1998-ci ilin 31 avqustunda 1970-1987-ci illərdə Azərbaycandan kənarda təhsil almış mütəxəssislərin
ümumrespublika toplantısındakı nitqində həmin dövrü xarakterizə edən məqamlara toxunaraq demişdi: “Mən
1969-cu il iyulun 14-də Azərbaycana rəhbər seçiləndən sonra dərhal, birinci növbədə, təhsil məsələləri ilə məşğul
olmağa başladım. Bilirsiniz ki, mən o vaxta qədər də dövlət işində işləmişdim. Azərbaycanda təhsilin, xüsusilə
ali təhsilin vəziyyəti məni daim maraqlandırmışdı və mən bu barədə xeyli məlumatlara malik idim... Araşdırmalar
apararkən mənə aydın oldu ki, Azərbaycandan kənarda respublikamızın özündə hazırlana bilməyən ixtisaslar üzrə
ali təhsil almaq üçün respublikaya 50 nəfərlik limit verilib... Mən dərhal maraqlandım ki, bəs siz kimləri
seçmisiniz, kimləri oxumağa göndərirsiniz? Siyahını aldım, çox təəssüfləndim. Onların əksəriyyəti azərbaycanlı
deyildi. Sonrakı illərdə də bu məsələ bir az çətin idi. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda bir çox millətlərin nümayəndələri
vardır. O vaxt mən iki-üç ildən sonra hər il respublikadan kənarda oxumağa göndərilənlərin 97-98 faizinin
azərbaycanlılardan ibarət olmasına nail oldum”.
Ulu öndərin kadrları adlandıra biləcəyimiz həmin insanlar Azərbaycanın inkişafına istər o dövrdə, istərsə
də bu gün öz töhfələrini vermişlər. Bu mənada hərbçi kadrları xüsusi qeyd etmək lazımdır. XX əsrin əvvəllərində
azərbaycanlı hərbi kadrların olmaması və ya az olması onu düşündürən vacib məsələlərdən idi və Moskvanın
bütün etirazlarına baxmayaraq, Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyi yaratmağa nail oldu. 2003-cü ilin aprel
ayında liseyin 30 illik yubileyində Heydər Əliyev deyirdi: “Bu məktəbi yaradanda heç ağlıma gətirə bilməzdim
ki, 30 ildən sonra mən yenə də bu məktəblə bir yerdə onun yubileyini keçirəcəyəm. Ancaq bu, mənə qismət olub
və çox şadam ki, həqiqətən, belə şərəfli iş mənə nəsib olub. 1972-1973-cü illərdə məktəbə daxil olmuş gənclər,
598

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

uşaqlar indi burada çıxış edirlər. İndi onlar generallar, polkovniklərdir. Korpusa komandanlıq edirlər, böyük hərbi
hissələrə komandanlıq edirlər. Mənim arzum bu idi. Mən bu arzuma çatmışam. Ona görə də özümü çox xoşbəxt
hiss edirəm”.
Milli-mənəvi dəyərlərimizə qəlbən bağlı olan ulu öndər fürsət düşdükcə, ana dilinin təbliğinə və
yayılmasına geniş diqqət yetirirdi. O, həmin dövrdə bütün qəlibləri, ideoloji-siyasi sədləri aşaraq rəsmi çıxışlarının
böyük əksəriyyətini Azərbaycan dilində edir və bunu bütün rəhbər vəzifəlilərdən tələb edirdi. Bu, Heydər Əliyevin
milli təfəkkür və iradənin daşıyıcısı, əzmkar müdafiəçisi olduğunun, dövlətçilik rəmzlərinə və atributlarına
münasibətinin bariz nümunəsi idi. 1978-ci ildə Azərbaycan SSR-in Konstitusiya layihəsi qəbul edilərkən, ulu
öndərin Azərbaycan dilinin bu ali sənəddə dövlət dili kimi təsbitlənməsi və qorunub saxlanması istiqamətində
göstərdiyi prinsipiallığı da xüsusi vurğulamaq lazımdır. Mərkəzin nümayəndələri dəfələrlə Bakıya səfər edərək
onu bu məsələ ilə bağlı fikrindən daşındırmağa səy göstərsələr də, məqsədlərinə nail olmamışdılar.
Bu qəbildən olan çoxsaylı faktlar sübut edir ki, o, millətinin gələcəyini düşünən böyük lider olaraq bütün
şüurlu həyatını canından artıq sevdiyi Azərbaycanın tərəqqisinə, inkişafına həsr etmişdir. Tarixin ən çətin
sınaqlarından keçməklə əxz etdiyi milli dövlətçilik ənənələrini məhz ümummilli liderin rəhbərliyi altında vahid
sistem halına salan xalqımız eyni zamanda, özü üçün davamlı milli inkişaf yolunu müəyyənləşdirmişdir. O zaman
ən geridə qalmış respublikalardan biri sayılan Azərbaycanı qısa vaxt ərzində keçmiş İttifaqın ən qabaqcılları
səviyyəsinə qaldıran, sürətli inkişafını təmin edən ulu öndərin gördüyü böyük quruculuq işlərinə nəzər saldıqda
onun uzaqgörənliyinə heyrət etməmək olmur. Azərbaycan xalqının tükənməz gücünə, zəngin potensialına
dərindən inanan böyük strateq bugünkü müstəqilliyimizin iqtisadi, siyasi, mənəvi əsaslarını hələ o illərdə
yaratmağa başlamışdı. Onun respublikaya rəhbərlik etdiyi sovetlər dönəmində Azərbaycan neft və pambıq
xammalı mənbəyindən o dövr üçün ən müasir texnologiyaların geniş tətbiq olunduğu yüksək sənaye
respublikasına çevrilmişdi. Respublikanın hər yerində böyük abadlıq işləri aparılmış, yeni zavod və fabriklər,
elektrik stansiyaları, su kəmərləri, meliorasiya qurğuları, ölkəmiz üçün tamamilə yeni müəssisələr istifadəyə
verilmiş, ən əsası, bu sahələrdə işləyə bilən güclü kadr potensialı yetişdirilmişdi. Bununla yanaşı, ölkəmizin elmi,
mədəniyyəti, incəsənəti də yeni inkişaf səviyyəsinə qaldırılmış, Azərbaycanın zəngin tarixi bütün dünyaya
tanıdılmışdı. Bütün bu işləri görməklə ulu öndər həm də xalqın özünə, öz gücünə, qüdrətinə inamını bərpa etmişdi.
Çünki o, xalqının gücünə və qüdrətinə inanır, həyatının mənasını isə doğma Vətəninə xidmətdə görürdü: “Biz
nadir irsin varisləriyik. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu irsə layiq olmağa çalışaraq böyük bir tarixi keçmişi,
zəngin mədəniyyəti, yüksək mənəviyyatı olan ölkəmizin həm dünəninə, həm bugününə, həm də gələcəyinə dərin
bir məsuliyyət hissi ilə yanaşmalıdır”.
Ümummilli liderin fəaliyyətinin əsasını milli-mənəvi, dini dəyərlərimizə sıx bağlılığı, Azərbaycan və dünya
tarixini mükəmməl bilməsi, xüsusi xidmət orqanlarında çalışarkən xalqımıza qarşı yönəlmiş siyasəti aydın görüb
dərindən araşdırması təşkil etmişdir. Və bu amillər onun millətsevərlik, müstəqil dövlətçilik baxışlarının
formalaşmasında çox böyük rol oynamışdır. Heydər Əliyev xarakterinə görə praqmatik, dərin bilikli, məntiqli,
cəsarətli, həyata keçirməyə çalışdığı ideyaları uğrunda əzmlə mübarizə aparan prinsipial rəhbər olmaqla yanaşı,
milli ruhlu, millətini, xalqını, Vətənini sonsuz məhəbbətlə sevən lider idi.
Onun hakimiyyətə gəldiyi ilk gündən gördüyü çox mühüm, gələcəyə hesablanmış addımlarından biri də
azərbaycanlılar arasında milli birlik yaratması, hakimiyyət strukturlarına əsasən azərbaycanlıları yerləşdirməsi
idi. Ötən əsrin 70-ci illərində gedən iqtisadi tərəqqinin, yeni zavod və fabriklərin tikintisinin bir mühüm cəhəti də
Bakı şəhərinin böyüməsi və onun əhalisinin tərkibində azərbaycanlıların tam əksəriyyət təşkil etməsi idi. Yeni
tikilən sənaye müəssisələrinə və zavodlara lazım olan işçi qüvvəsi paytaxta bölgələrdən gəlir və Bakı getdikcə
milli şəhərə çevrilirdi. Azərbaycanı müstəqilliyə doğru aparmaq üçün ulu öndərin qarşısında duran əsas
məqsədlərdən biri də iqtisadiyyatı müstəqil ölkə kimi yaşaya biləcək səviyyəyə qaldırmaq idi. Ona görə də 19691982-ci illəri bugünkü müstəqilliyin iqtisadi əsaslarının yaradılması mərhələsi adlandırmaq olar. Bu illərdə ulu
öndərin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən iqtisadi və sosial siyasət, bunun sayəsində respublika iqtisadiyyatının bütün
sahələrinin, xalqın həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə yalnız xalq təsərrüfatının, dövlət idarəçiliyinin və ictimaisiyasi həyatın dərin bilicisi kimi müvəffəq olmaq mümkün idi. Elə bu uzaqgörənliyinə və dərin siyasi baxışlarına
görə onu Kremldə çox məsul bir vəzifəyə təyin etmişdilər. Heydər Əliyev keçmiş SSRİ rəhbərliyində təmsil
olunan ilk azərbaycanlı, ilk müsəlman idi. Moskvada çalışdığı illər xüsusi tədqiqat və başqa bir geniş söhbətin
mövzusudur, ancaq bir məqamı xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, o dövrdə də Heydər Əliyev doğma Azərbaycanını
və xalqını bir an belə unutmadı. Doğma Vətəninin inkişafı və çiçəklənməsi, əhalisinin rifah halının, həyat
səviyyəsinin daha da yüksəlməsi üçün əlindən gələni əsirgəmədi. Bu illər ərzində əldə edilməsi çox çətin olan
nailiyyətləri gerçəkləşdirdi. Bütün bunları həyata keçirməyə onun Vətənə, xalqa, doğma el-obaya, torpağa hədsiz
məhəbbət və sədaqəti, qurub-yaratmaq amalı kömək etmişdir. Heydər Əliyev qısa vaxtda bütün Sovet İttifaqında
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özünə böyük rəğbət qazana bilmiş, öz işgüzarlığı, prinsipiallığı, qayğıkeşliyi ilə insanların qəlbində öz yerini
tutmuşdu.
Ümummilli liderin Sov. İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini
vəzifəsində işlədiyi illərdə Azərbaycanın şöhrəti daha da artdı, azərbaycanlılara qarşı münasibət getdikcə
yaxşılaşdı. Təbii ki, bütün bunlar ölkəmizə qarşı məkrli niyyətlər həyata keçirmək istəyən düşmənlərimizin əlqolunu bağlamışdı. Moskvada fəaliyyət göstərdiyi illərdə ulu öndər beynəlxalq aləmdə də görkəmli ictimai-siyasi
xadim kimi tanınmış, onun böyük siyasi iradəyə və idarəçilik bacarığına malik olması dünyanın məşhur
siyasətçiləri və dövlət xadimləri tərəfindən etiraf edilmişdir. Çünki Heydər Əliyev hansı sahəyə rəhbərlik ediretsin, hansı vəzifədə olur-olsun, həmin sahəyə yeni ruh, yeni nəfəs gətirirdi. Bu, hər şeydən əvvəl, onun fövqəltəbii
zəkasından, təşkilatçılıq qabiliyyətindən, şəxsi keyfiyyətlərindən irəli gəlirdi. O deyirdi: “Vəzifə insana heç bir
şey vermir, sadəcə olaraq səlahiyyət verir, qalan hər bir şey onun ağlından, zəkasından, biliyindən,
mədəniyyətindən asılıdır”. Lakin Heydər Əliyevin bu istedad və bacarığına qısqanclıqla yanaşanlar, onu gözü
götürməyənlər də az deyildi. Xüsusilə, Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin baş qaldırmasında və 20
Yanvar faciəsinin törədilməsində bilavasitə günahkar olan Mixail Qorbaçovun ona qarşı tutduğu mövqe olduqca
sərt idi. O zaman M.Qorbaçov və onun ən yaxın ətrafı Heydər Əliyevə, hətta ailə üzvlərinə, o cümlədən Moskva
Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunu müvəffəqiyyətlə bitirərək 23 yaşında elmi dərəcə almış, həmin institutda
dərs deyən oğlu İlham Əliyevə qarşı çirkin böhtan kampaniyasına start verdilər. Daim təqib və nəzarət altında
olmasına baxmayaraq, Azərbaycan xalqının vətənpərvər övladı Heydər Əliyev öz çiyinlərinə düşən böyük
məsuliyyəti dərk edən siyasi xadim kimi 1990-cı ilin qanlı Yanvar hadisələrinin ertəsi günü bütün dünyaya səs
salan çıxışı ilə baş verənlərin əsl səbəbkarlarını və günahkarlarını sərt ittiham etdi. Onun bu çıxışını xalqdan
gizlətməyə çalışanlar çox idi, ancaq xalq hər şeydən xəbərdar oldu və böyük xilaskarının yenidən respublikaya
qayıtmasını, bəlalardan qurtulmaq missiyasının ona həvalə olunmasını tələb etməyə başladı. 1990-cı il iyulun 20də böyük çətinliklə Azərbaycana qayıdan Heydər Əliyev sonralar xatırlayırdı: “Moskvada məni təqib edirdilər...
Hətta yanvar hadisələrindən sonra hərəkətlərimə görə mənə qarşı repressiya planları hazırlanmışdı və onları
həyata keçirmək istəyirdilər. Bakıya gələndə xalq tərəfindən mənim gəlişim böyük ruh yüksəkliyi ilə qəbul
olundu, lakin hakimiyyətdə olan ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən Bakıda yaşamağıma imkan verilmədisə də, mən
Naxçıvana gələndə Naxçıvan ayağa qalxdı, Naxçıvan məni qucaqladı, bağrına basdı. Görünür, mənim Naxçıvana
gəlməyim taleyin işi imiş”.
Hər bir dövlətin tarixində çətin, milli müstəqilliyini itirmək təhlükəsi ilə üzləşdiyi məqamlar olmuşdur.
Ancaq ən ekstremal siyasi şəraitdə cəmiyyətin həmrəyliyinə nail olmuş şəxsiyyətlərin sayəsində dövlətlər öz
varlığını qorumuşlar. 1991-1993-cü illərdə respublikamızda cərəyan edən mürəkkəb proseslər - siyasi böhranın,
anarxiya mühitinin dərinləşməsi, xalqın canı, qanı bahasına əldə etdiyi dövlətçiliyin itirilməsi təhlükəsinin
yaranması bu reallığı bir daha təsdiqlədi ki, yalnız böyük dəstəyə malik liderlər xalqlarının müstəqilliyinə etibarlı
təminat yarada, onu qoruyub saxlaya bilərlər. Ulu öndər Heydər Əliyev belə nüfuzlu şəxsiyyət olaraq özünün
parlaq zəkası ilə Azərbaycanı olduqca mürəkkəb zamanın dalğaları arasından salamat çıxarıb ona həm bölgədə,
həm də dünyada layiqli yer qazandırmışdır. Böhranlı bir dövrdə - 1993-cü ilin iyununda xalqın çağırışına cavab
verərək hakimiyyətə qayıdan ümummilli lider respublikamızı üzləşdiyi bir çox faciələrdən qurtarmış, müdrik və
uzaqgörən addımları ilə onu davamlı, sabit inkişaf yoluna çıxarmışdır. Heydər Əliyevin Ali Sovetin sədri seçildiyi
günün - 15 iyun tarixinin Qurtuluş salnaməsi kimi qeyd olunması da tarixi proseslərin obyektiv məntiqi
nəticəsidir. 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra irəli sürdüyü dövlətçilik
konsepsiyası mahiyyət etibarilə Azərbaycanın tarixi ənənələrini və müasir Avropa dəyərlərini birləşdirən yeni
inkişaf modeli idi. İctimai-siyasi sabitliyi və sosial-iqtisadi inkişafı bu modelin əsas dayağına çevirən ulu öndər
cəmiyyətdə dayanıqlı milli birliyə nail olmaq üçün hər şeydən öncə, insan hüquq və azadlıqlarının maksimum
təminatı məsələsinə xüsusi diqqət yetirmişdir. O, müdrikliklə bəyan edirdi ki, siyasi sabitlik yaratmadan yeni
idarəetmə sisteminə keçidi reallaşdırmaq, bazar iqtisadiyyatı və demokratiya kimi fundamental prinsiplərin
tətbiqinə nail olmaq mümkün deyil. Azərbaycanda milli dövlətçiliyin prioritet inkişaf istiqamətlərini
müəyyənləşdirərkən xalqın milli mentalitetinin səciyyəvi cəhətlərini də nəzərə alan ümummilli lider Heydər
Əliyev özünün zəngin iqtisadi bilik və təcrübəsi əsasında ölkənin yeni dövr üçün iqtisadi tərəqqi xəritəsini
hazırlamışdır.
Ulu öndərin Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində mühüm addımlarından biri
də cəmiyyətin vahidliyinin, bütövlüyünün təmin olunması, milli ideologiyanın sistem halında təqdim edilməsi idi.
O, böyük müdrikliklə cəmiyyətin vahidliyini təmin edərək, onun müxtəlif istiqamətlər - sosial bərabərsizlik,
regional faktor, dini və milli mənsubiyyət amili baxımından parçalanmasına imkan verməmişdir. “Hər bir insan
üçün milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Həmişə fəxr etmişəm və bu gün də fəxr edirəm ki, mən
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azərbaycanlıyam” - deyən ümummilli lider dünya azərbaycanlılarını azərbaycançılıq ideologiyası ətrafında
səfərbər etmişdir. Bu gün azərbaycançılıq ideologiyası milli həyatın ahəngdarlığının, konfessiyaların dinc yanaşı
yaşamasının, ölkədə yaşayan bütün etnosların qardaşcasına qarşılıqlı əlaqəsi və təsirinin çoxəsrlik ənənəsi, onların
ümumi taleyi və gələcək müstəqil Azərbaycanın bütövlüyü, inkişafı və firavanlığı uğrunda birgə mübarizəsinin
ümumi tarixi təcrübəsidir. Milli-mənəvi dəyərlərin qorunması məsələsi də ulu öndər Heydər Əliyevin
fəaliyyətində aparıcı xətt kimi özünü göstərmişdir. Ulu öndər istər ailədə, istər hansısa dar çevrədə, istərsə də
dövlət idarəçiliyində və cəmiyyətdə daim milli-mənəvi, əxlaqi dəyərlərə sadiq qalmışdır. İdarəçiliyinin bütün
mərhələlərində qanunçuluğa, hüquq qaydalarına, ədalətə bağlı olması da, əslində, onun zəngin mənəviyyatından
irəli gəlirdi. Böyük strateq həmişə vurğulayırdı ki, Azərbaycan xalqının əsrlər boyu əldə etdiyi milli-mənəvi
dəyərlər mədəniyyətdən, əxlaqdan, adət-ənənələrdən və digər insani keyfiyyətlərdən ibarətdir. Onun müasir
Azərbaycanda dövlət-din münasibətlərinin formalaşmasında həyata keçirdiyi din siyasətinin əsasında da məhz bu
dayanır. Ümummilli liderin hakimiyyətə yenidən qayıdışından sonra ölkədə dini fəaliyyət sahəsində sabitliyə nail
olunması, konfessiyalar arasında dözümlülük mühitinin qorunub-saxlanılması və möhkəmləndirilməsi
istiqamətində gördüyü böyük işlər dini etiqad azadlığına geniş imkanlar açdı və nəticədə dini icmaların normal
fəaliyyəti üçün hüquqi-mənəvi şərait yaradıldı. Bu gün Azərbaycanda mövcud olan dini dözümlülük və tolerantlıq
dinə münasibətdə dövlət siyasəti kimi səciyyələndirilir. Bu siyasət dünya ölkələri tərəfindən məqbul bir model
kimi qəbul olunur və bəyənilir. Hətta Azərbaycanın təcrübəsindən, modelindən istifadə etmək istəyən Qərb
dövlətləri də az deyil. Bütün bunlar həm də ulu öndər Heydər Əliyev siyasətini layiqli formada davam etdirən
Prezident İlham Əliyevin uğurlarının nəticəsidir. Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən sosial-iqtisadi
siyasət, əldə edilən uğurlar, ictimai-siyasi həyatdakı sabitlik din sahəsində də özünü göstərir. Xüsusilə, böyük
tarixə malik məbədlərimizin bərpası və xalqımızın istifadəsinə verilməsi sahəsində ardıcıl tədbirlərin həyata
keçirilməsi milli-mənəvi dəyərlərimizə olan böyük xidmətdir. Digər tərəfdən, mədəni irsimizin qorunmasına,
tarixi abidələrimizin bərpasına böyük önəm verən, beynəlxalq aləmdə milli, dini dəyərlərimizin təbliği sahəsində
məqsədyönlü işlər görən, Azərbaycan mesenatlığının dirçəldilməsində layiqli nümunə göstərən ölkənin Birinci
vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti ölkəmizdə dinə olan
dövlət qayğısının əyani təzahürüdür.
Azərbaycanın Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan sürətli inkişafının bu gün də yüksək dinamika ilə davam
etməsi, o dövrdən başlayan yüksəliş strategiyasının böyük zaman kəsiyini əhatə edən dövlətçilik konsepsiyasını
yerinə yetirdiyini qətiyyətlə sübut edir. Ümummilli lider Heydər Əliyev həmişə Azərbaycan xalqının mənafeyini
düşünən şəxsiyyət olub, bu istiqamətdə apardığı ardıcıl və məqsədyönlü siyasət onun bütün fəaliyyətinin əsasını
təşkil edib. Bu gün Azərbaycanda həyata keçirilən böyük tədbirlər məhz Heydər Əliyevin ölməz ideyalarının
həmişəyaşar, əbədi olduğunu bir daha sübut edir. Ulu öndərin uzaqgörənliyi, müdrikliyi və fədakarlığı bu
şəxsiyyəti təkcə Azərbaycan xalqının deyil, bütün dünya azərbaycanlılarının liderliyinə yüksəldib, ömür yolu isə
Vətənə xidmətin parlaq nümunəsinə çevrilib. Bütün həyatını xalqına və Vətəninə həsr etmiş ümummilli lider
Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının tarixinə müstəqilliyimizin memarı və qurucusu kimi daxil olub. Ulu öndərin
yorulmaz, çoxşaxəli və zəngin fəaliyyəti Azərbaycanı sürətli inkişaf yoluna çıxarıb və şübhə yoxdur ki, yaxın
illərdə ölkəmiz dünyanın inkişaf edən güclü dövlətlərindən birinə çevriləcək.
...İllər, əsrlər keçsə də, müdrik şəxsiyyət Heydər Əliyevin xidmətləri qədirbilən xalqımızın yaddaşında
əbədi qalacaq, xatirəsi hər zaman dərin hörmət və ehtiramla yad ediləcəkdir. Çünki Azərbaycan xalqı müdrikdir
və o, qazanılan bütün nailiyyətlərimizin, doğma yurdumuzun adının yüksəkliklərə ucaldılmasının, sabitliyin,
əmin-amanlığın, tərəqqi və inkişafın memarının ümummilli lider Heydər Əliyev olduğunu bilir. Məsəl var, dağın
əzəməti ondan uzaqlaşdıqca daha aydın görünər...
Azərbaycan. - 2018.- 14 iyul.- № 154. - S. 1,3.

601

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Siyasi liderliyin Heydər Əliyev örnəyi
Ziyafət Həbibova,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru,
siyasi elmlər doktoru
Azərbaycanın ali qanunvericilik orqanı xalqın müxtəlif təbəqələrinin arzu və istəklərini nəzərə alaraq
Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtdığı 15 İyunu – Milli Qurtuluş Günü elan etmişdir. Milli Məclisin 1997-ci il
27 iyun tarixli qərarında deyilir: “Azərbaycan xalqının azadlığının, müstəqil dövlətçiliyinin müqəddəratının
həll edildiyi ən ağır günlərdə Heydər Əliyevin öz xalqının iradəsinə tabe olaraq ölkə rəhbərliyinə qayıtması,
əslində, onun müstəqil Azərbaycan Respublikasını, Azərbaycan xalqını, milli azadlıq hərəkatında qazanılmış
tarixi nailiyyətləri məhv olmaqdan xilas etmək kimi çox çətin və şərəfli bir missiyanı könüllü olaraq öz üzərinə
götürməsi idi. Bu, sözün əsl mənasında, “ömrümün qalan hissəsini də xalqıma bağışlayıram” – deyib meydana
atılan böyük ürəkli Vətən oğlunun öz xalqı, öz Vətəni qarşısında misilsiz fədakarlığı idi”.
Həmin vaxtdan bu günə qədər Azərbaycan xalqı iyunun 15-ni əziz bayram kimi qeyd edir və Azərbaycan
dövlətinin qurtuluşunun başlanğıcı kimi dəyərləndirir. Ötən illərdə ümummilli liderimizin həyata keçirdiyi şərəfli
xilaskarlıq missiyası xalqımızın və bütün dünyanın gözü qarşısında reallaşdırılmış, Azərbaycan məhv olmaq
təhlükəsindən qurtularaq gələcəyə inamla baxan güclü bir dövlətə çevrilmişdir. Bu illərdə Heydər Əliyevin gərgin
zəhmət, əzm və siyasi iradə sayəsində reallaşdırdığı nəhəng işlər öz miqyasına görə insanı heyrətə gətirir.
Azərbaycançılıq, müstəqillik və dövlətçilik amalları naminə milli həmrəylik yaradılması istiqamətində ardıcıl
addımlar atılmışdır. Dünyanın müxtəlif qitələrinə səpələnmiş soydaşlarımızın tarixi Vətənlə əlaqələrini
gücləndirmək, onların dil, əqidə və əməl birliyini möhkəmləndirmək məqsədilə Bakıda Dünya azərbaycanlılarının
qurultayları keçirilmişdir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycanın Prezidenti kimi fəaliyyətini təhlil edərkən, öncə “Əliyev
fenomeninin sirri nədədir?” – sualını cavablandırmaq lazım gəlir. Onun ən mühüm özəlliyi insanların
ehtiyaclarını anlayan və xalqın layiqli həyat yaşaması üçün ağır məsuliyyəti yüklənmiş həqiqi dövlət adamı
olmasıdır. Azərbaycan xalqının ən böyük şansı Heydər Əliyevin siyasi üfüqdə tam zamanında parlamasındadır.
O günlər respublikamız həyatının yeni mərhələsinə qədəm qoymaq ərəfəsindəydi. 1993-cü ilin iyununda
xalqın tələbi ilə Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlməsəydi, Azərbaycanın müasir durumunu təsəvvür etmək
doğrudan da çətin idi. Məhz onun sayəsində baş qaldırmış separatçı qüvvələr, Azərbaycan dövlətçiliyinə,
müstəqilliyə, ərazi bütövlüyunə qəsdlər törədən cinayətkar ünsürlər zərərsizləşdirildi, dövlət ilə xalqın birliyi,
yekdilliyi təmin edildi. Qısa müddətdə müstəqil Azərbaycan siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni sahələrdə böyük
nailiyyətlər qazandı. Respubilikamızda dövlət müstəqilliyinin bütün atributları bərqərar edildi. 25 ildir ki,
Azərbaycan xalqı bu hadisənin sevinci, firavanlığı ilə yaşayır.
Heydər Əliyev respublikaya rəhbərlik etməyə başlayan gündən ölkədə köklü islahatlara start verildi. 1995ci ildə müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası qəbul olundu. O, dəqiq bilirdi ki, bəşəriyyət tarixinin yeni
mərhələsinə uyğunlaşmaq üçün ölkənin tamamilə dəyişməsi zəruridir.
Ulu öndər şəxsiyyəti o qədər mürəkkəb və çoxşaxəlidir ki, bu, birmənalı qiymətləndirilə bilməz. Əksinə
olsaydı, müasir nəsillər Heydər Əliyev fenomenini öyrənməyə ehtiyac duymazdılar. Öz mənəvi inkişafı və digər
insani keyfiyyətləri sayəsində ulu öndər zamanın fövqündə dayanır və baş verəcəkləri öncədən hesablaya bilirdi.
Əslində, Heydər Əliyevin siyasi liderlik modeli Azərbaycan Respublikasının sərhədlərini aşaraq müasir qlobal
lider tipinin formalaşmasına yol açıb. Obrazlı desək, ulu öndər əsrlər və qitələr miqyasında düşünürdü. Heydər
Əliyev hələ illər öncə bu gün XXI əsrin prioriteti kimi müəyyənləşdirilən “Davamlı inkişaf məqsədləri”ndə yer
alan hədəfləri coğrafi baxımdan kiçik Azərbaycan miqyasında gündəmə gətirmişdi. Belə qlobal düşüncə tərzi ulu
öndərin intellektual gücü və liderlik potensialının ən bariz təzahürüdür. Və bunun sayəsində Heydər Əliyev böyük
beynəlxalq nüfuza və reytinqə malik idi. O, siyasi filosof, əqli və intellektual novator cəsarətini özündə birləşdirən
müasir qlobal lider idi.
Bəlli olduğu kimi, çağdaş dünyada vasitə qıtlığı yoxdur. Əksinə, maddi resursların həddən artıq olması
fonunda biz ara-sıra daha çox xroniki məqsəd və strateji düşüncə qıtlığı ilə üzləşirik. Və bu boşluğu zamanında
öz yenilikçi ideyaları ilə Heydər Əliyev doldurmuşdu. Ulu öndər XXI əsrin həqiqi lideri kimi bir neçə ölçüdə
fərqlənməyə müvəffəq oldu. O, ilk öncə uzaqgörən strateq kimi siyasi proseslərin axarında hərəkət etməyib, onları
yönləndirir və gələcəyi idarə edirdi. Bunun sayəsində Azərbaycan postsovet məkanında strateji planlaşdırma
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modelini sınayan ilk dövlət oldu və uzunmüddətli prioritetərini düzgün müəyyənləşdirərək bütün dünyanın
diqqətini özündə cəmləyə bildi.
Heydər Əliyev bacarıqlı idarəçi kimi təkcə gələcəyi görməklə kifayətlənməyib, prioritet məqsədlərə çatmaq
üçün əməli tədbirlər gerçəkləşdirirdi. O, fövqəladə bacarığı sayəsində siyasi prosesləri dərhal konstruktiv
dəyişikliklər məcrasına yönəldə bilirdi. Təsadüfi deyil ki, onun adı siyasi brendə, qəbul etdiyi strateji qərarların
keyfiyyət nişanına çevrilib. Üçüncüsü, o, heç şübhəsiz, cəsarətli novator idi. Onun təşəbbüslərinin diapazonu
olduqca genişdir və Heydər Əliyev yeni qlobal imkanları aşkarlayıb onlardan faydalanmaqla modernləşmənin
öncülü rolunda çıxış edirdi. Onun ideyalarının bir çoxu zamanı qabaqlayırdı. Heydər Əliyev Azərbaycandan
kənarda da çoxları üçün etimadın qarantı idi. O, Qərblə də, Şərqlə də eyni məcrada dialoq qururdu və “dürüst
siyasi düha” imici qazana bilmişdi. Müdrik dövlət adamı kimi Heydər Əliyev təhsilli nəsli ölkənin gələcəyi hesab
edirdi. O, öz komandasına güclü, enerjili idarəçiləri cəlb etməkdən çəkinmirdi. Onun ən böyük uğuru, dövlət
başçısı kimi uzaqgörənliyi özünə layiqli davamçı, Azərbaycana yeni təfəkkürə malik həqiqi lider və gələcəyi
proqnozlaşdıran, yönləndirən əsl rəhbər yetişdirə bilməsindədir.
Xarizmatik şəxsiyyət olan Heydər Əliyev, həmçinin nadir inandırma qabiliyyətinə malik idi. 90-cı illərdə
yüksək qeyri-müəyyənlik və siyasi risk şəraitində Azərbaycan lideri gələcəyin aşkar obrazını yarada və bu
gələcəyin konturlarını cıza bilmişdi. Dünya miqyaslı siyasətçi həm də dünyanın vətəndaşı sayılırdı. O, qlobal
dünya ilə ayaqlaşmaq zərurətini yaxşı dərk edirdi, ancaq Azərbaycanın dünyaya bərabərhüquqlu üzv kimi
inteqrasiyasına üstünlük verirdi. Ulu öndərin liderlik modeli Azərbaycana uğurlu dövlət statusu qazanmaq və
beynəlxalq siyasətin bərabərhüquqlu aktoru olmaq şansı qazandırdı.
Məhz ümummilli liderin ikinci dəfə hakimiyyətə gəlişindən sonra Azərbaycan demokratik prinsiplərə
əsaslanan dövlət quruculuğu sahəsində qətiyyətli addımlar atdı. O, orta statistik azərbaycanlını “cəngəllik”
qanunlarına dayanaraq yaşamaq aqibətindən xilas etdi, sosium daxili mənəviyyat aşınmasının qarşısını aldı, saxta
liderlərin siyasi anatomiyalarını, zərərli “siyasi layihələri”nin iflasını səciyyələndirən amilləri ortaya qoydu.
Azərbaycan kütləvi inamsızlıq, permanent sosial kataklizmlər dönəmini məhz onun sayəsində adlaya bildi. Bir
sözlə, ulu öndər Azərbaycanın uğur strategiyasının konturlarını cızdı. Azərbaycanın sərhədləri daxilində bütün
yeni mədəni və intellektual dəyərlər üçün açıq, yeni səviyyədə bir toplumun formalaşmasına müvəffəq oldu.
Azərbaycançılığı həmin toplumun həyat tərzində, əxlaqında əsas ideyaya çevirdi.
“Mənim xalqım –Azərbaycan xalqı indi azaddır. İndi müstəqil Azərbaycan var, heç kəsdən asılı olmayan,
müstəqil yaşayan dövlət vardır. Xalqımız bu müstəqillik yolunda daha böyük nailiyyətlər əldə edəcəkdir. Çünki
azad xalq həmişə öz imkanlarından istifadə edə bilər. Bütün çətinliklərin hamısı keçib gedəcəkdir, Azərbaycan
bir müstəqil dövlət kimi möhkəmlənəcəkdir, Azərbaycanın böyük iqtisadi gələcəyi göz qabağındadır.
Azərbaycanda demokratiya qələbə çalacaqdır, Azərbaycan demokratik, hüquqi dövlət kimi dünya birliyində
həmişə yaşayacaqdır” – deyən Heydər Əliyevin dövlət idarəçiliyindəki zəngin təcrübəsi və siyasi uzaqgörənliyi
müstəqillik yoluna qədəm qoymuş ölkəmizin mövqelərini möhkəmləndirdi. Böyük tarixi şəxsiyyət, məşhur
siyasətçi, mahir diplomat və dövlət xadimi Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub saxlanılması və
möhkəmləndirilməsi, ölkəmizi inkişaf etmiş dövlətlər cərgəsinə qoşmaq üçün bütün imkanlardan istifadə etdi.
Azərbaycançılıq ideyasının yüksəldilməsi, milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması və daha da inkişafı ulu öndərin
xüsusi diqqqət yetirdiyi sahələrdən idi.
Gənc müstəqil dövlət, xüsusən Azərbaycan kimi xarici təcavüzə, böyük dağıntılara və itkilərə məruz qalmış
ölkə müstəqilliyə nail olduqdan sonra iqtisadiyyatını öz daxili imkanları hesabına vaxtında inkişaf etdirə bilməzdi.
Bu baxımdan Azərbaycana xarici investisiyanın cəlb olunması əsas məqsədlərdən biri idi. İqtisadi yüksəlişin
həlledici şərti hesab olunan investisiya qoyuluşu sahəsində mühüm nailiyyətlər əldə olundu. Kapital qoyuluşunun
artmasında ölkəmizə xarici kapital axını həlledici rol oynayır. Ölkə iqtisadiyyatına böyük həcmdə xarici
investisiya yönəldilmişdir. Xarici investisiya qoyuluşunda “Əsrin müqaviləsi” və ondan sonrakı neft kontraktları
mühüm rol oynayır. Bu müqavilələrin məntiqi sonucu kimi Azərbaycanda yalnız neft sektoruna deyil,
iqtisadiyyatın digər sahələrinə xarici investisiya qoyuluşu xeyli artmışdır.
Yuxarıda sadalananlar Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında göstərdiyi xidmətlərin yalnız bir
qismidir və bütün bunlar Azərbaycanın gələcək inkişafının – XXI əsrdə inkişafının əsas meyillərini müəyyən edir.
İftixarla qeyd etmək lazımdır ki, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev XX əsrdə qazanılan müvəffəqiyyətlər
əsasında XXI əsrin inkişaf meyillərini də uzaqgörənliklə göstərmişdir. Onun “Azərbaycan XXI əsrin və üçüncü
minilliyin ayrıcında: yeni 2001-ci il, yeni əsr və üçüncü minillik münasibətilə Azərbaycan xalqına müraciəti”,
ondan sonrakı başqa çıxış və nitqləri keçən əsrin tarixi salnaməsi olmaqla, həm də XXI yüzilliyin siyasi və sosialiqtisadi inkişafının bitkin konsepsiyası və aydın proqramıdır. Heydər Əliyev həmin müraciətində deyirdi: “Sizi
əmin edirəm ki, Azərbaycan dövləti indiyə qədər olduğu kimi, bundan sonra da Azərbaycan dövlətçiliyinin,
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müstəqilliyinin, Azərbaycan xalqının milli azadlığının keşiyində daim duracaq və bu müstəqilliyi cəsarətlə
qoruyub saxlayacaqdır. İnanıram ki, müstəqil Azərbaycan Respublikası XXI əsrdə həyatın bütün sahələrində
geniş inkişaf edən, çiçəklənən bir ölkə kimi böyük uğurlar qazanacaqdır”.
Azərbaycanın mövcud uğurları və tərəqqi perspektivləri bu fikirləri bir daha təsdiqləyir. Hazırda ulu
öndərimizin müdrik siyasi kursu onun ən layiqli siyasi varisi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən
uğurla, yaradıcılıqla davam etdirilir. Böyük sürətlə yeniləşən Bakı şəhəri və regionlarımız, xüsusi templə dəyişən
və inkişaf edən Azərbaycan iqtisadiyyatı, həyata keçirilən möhtəşəm layihələr və digər uğurlarımız məhz Heydər
Əliyev siyasi kursunun davam etdirilməsinin real bəhrələri, sanballı töhfələridir.
Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də təsdiqlənən uğurlarının təməlində, heç şübhəsiz, ölkədə
reallaşdırılan çoxşaxəli, səmərəli və innovativ iqtisadiyyatın formalaşmasına əsaslanaraq sosial sahədə önləyici
inkişaf trendinin təmin olunması, əhalinin rifahının qabaqcıl beynəlxalq standartlara çatdırılmasına yönəlik siyasi
kurs, strategiya və uğurlu idarəçilik dayanır. Azərbaycan Respublikasının konseptual inkişaf istiqamətlərinin
meyar göstəriciləri 1993-cü ildən başlayaraq formalaşıb, inkişaf edib və təcrübə ilə zənginləşib. Ulu öndər Heydər
Əliyevin rəhbərliyi ilə başlanan islahatlar istiqamətindəki fəaliyyət, hazırda möhtərəm Prezident İlham Əliyevin
uğurlu siyasəti ilə yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. Sosial-iqtisadi sahələrdə əldə olunan uğurlar beynəlxalq
reytinq agentliklərinin (“Fitch Ratings”, “Moody’s”, “Standard & Poor’s”) Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə bağlı
ildən-ilə yaxşılaşan qiymətləndirmələrində də öz əksini tapmışdır. Dünya Bankı və Beynəlxalq Maliyyə
Korporasiyası tərəfindən hazırlanan “Doing Business” hesabatında Azərbaycan mövqeyini yaxşılaşdırmış, Dünya
İqtisadi Forumunun “Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı”nda Müstəqil Dövlətlər Birliyi və region ölkələri arasında lider
mövqeyinə yüksəlmişdir. “2017-2018 Qlobal Rəqabətlilik Hesabatın”da Azərbaycanın iki pillə irəliləməsi də
ölkədə iqtisadi islahatların düzgün istiqamətindən xəbər verir.
XXI əsrdə də Azərbaycanın inkişaf kursu Heydər Əliyevin Azərbaycanı dünyada tanıdan, onu daha aydın
sabahlara aparan, Vətənə, xalqa xidmət kursunun davamıdır. Azərbaycanı gələcəyə aparan, müasir tarixin liderləri
sırasına çıxaran inkişaf konsepsiyasında müasir dövrümüzün əsas çağırışlarından biri məhz insan inkişafı
istiqamətindədir: artıq ölkədə “bilik iqtisadiyyatına” keçidin əsası qoyulub, bunun üçün həlledici olan insan
potensialının adekvat inkişafı zamanında ön plana çəkilib. Bu isə iqtisadi modelin formalaşdırılmasında müvafiq
tələblər irəli sürməklə bərabər, təhsil sisteminin də kökündən dəyişdirilməsinə, əlavə təhsil, həyat boyu təhsil kimi
komponentlərin əhəmiyyətinin artırılmasına gətirib çıxarıb, eyni zamanda, əsas missiyası yaradıcılığın,
innovasiyaların stimullaşdırılmasına və bazarın tənzimlənməsinə dəstək olan əqli mülkiyyətin əhəmiyyətini
yüksəldib.
Bəlli olduğu kimi, innovativ cəmiyyətin qurulması kreativ düşünə bilən, yüksək intellektual səviyyəyə
malik, problemlərin həllinə köklənmiş və generasiya etməyə hazır mütəxəssislərin formalaşdırılmasını zəruri edir.
Bu gün dünyanı heyran qoyan inkişafın Azərbaycan modelinin baş tutmasının kökündə zamanında müstəqil
dövlətimizin memarı, ulu öndər Heydər Əliyevin bu zərurəti düzgün dəyərləndirməsi durur. Bunun nəticəsidir ki,
hazırda Azərbaycanda dövlət idarəçiliyi cəmiyyət qarşısında duran dövlət vəzifələrini yüksək səviyyədə yerinə
yetirir. Lakin dövlət idarəçiliyinin kadr potensialının inkişafı istiqamətində təkmilləşdirilməsinə ehtiyac da
getdikcə artır. Çünki bu dövlətin gələcək uğur və inkişaf perspektivləri, qazanılmış nailiyyətlərin davamlı olması
ilk növbədə onu yönləndirəcək yeni idarəetmə paradiqmasına, müasir sosial reallıqlara cavab verən kadrların
yetişdirilməsinə bağlıdır. Həmin kadrlar həyatda və idarəetmədə köklü dəyişikliklərə hazır olmalı, bir çox hallarda
dəyişiklikləri qabaqlamalı, bir növ “dəyişikliklərin bələdçisi” rolunda çıxış etməlidirlər. Bu işin həlli
istiqamətində ulu öndər Heydər Əliyevin yaratdığı və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 22
sentyabr 2017-ci il tarixli fərmanına əsasən, dövlət idarəçiliyi və icra hakimiyyəti orqanları üçün müvafiq
ixtisaslar üzrə mütəxəssis hazırlığını və əlavə təhsili həyata keçirən aparıcı tədris, metodik, elm və analitik
informasiya mərkəzi olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının
qarşısında da mühüm vəzifələr durur. Dövlət qulluqçularının təhsili prosesinin yüksək səviyyədə təşkili üçün
Azərbaycan Respublikasının birinci Vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım
Əliyevanın təşəbbüsü və Heydər Əliyev Mərkəzinin dəstəyi ilə akademiyanın nəzdində Heydər Əliyev Dövlət
İdarəçiliyi Məktəbi fəaliyyətə başlayıb. Bu məktəb akademiyada ümummilli lider Heydər Əliyevin zəngin irsinin,
dövlətçilik təcrübəsinin dərindən öyrənilməsinə, həmin təcrübədən idarəetmə kadrlarının hazırlanmasında istifadə
edilməsinə, regional kadrların işlərindən ayrılmadan distant hazırlığının həyata keçirilməsinə, onlayn ölkələr və
regionlararası tədbirlərin keçirilməsinə imkan yaradır. Başlıca məqsəd ölkənin insan resurslarının, ilk növbədə
idarəetmə kadrlarının rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsidir.
Bu arada bir fakta nəzər salmaq yerinə düşür: hazırda G 7 ölkəni və Azərbaycanda əhalinin orta yaş
göstəricilərinin müqayisəli təhlili ölkəmizdə insan potensialının inkişafı baxımından bizə üstün tarixi imkanlar
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qazandırır. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda bu göstərici Almaniya, Böyük Britaniya, Yaponiya və Fransa
kimi dünyanın demoqrafik baxımdan “qocalmaqda” olan aparıcı dövlətlərinin göstəricisindən üstündür.
Göründüyü kimi, Azərbaycanın “innovativ sıçrayışı” üçün zəmin hazırlayacaq gənc insan potensialı var. Onların
formalaşması, həm də həyatdan dərs almaları üçün ulu öndər Heydər Əliyevin timsalında həqiqi lider və əsl rəhbər
örnəyi də var. Azərbaycanın sabahı naminə bu şansın dəyərləndirilməsi ölkənin ən yeni tarixinin, bu şanlı tarixi
yazanların daha parlaq qələbələrinə yol açacaq.
Xalq qəzeti. - 2018.- 30 iyun. - № 142. - S. 3.

605

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Qurtuluş epopeyasının qəhrəmanı
Nizami Cəfərov,
Milli Məclisin deputatı, AMEA-nın həqiqi üzvü
Azərbaycan xalqının taleyində böyük əhəmiyyət daşıyan elə günlər var ki, həmin zaman onun gələcək
həyatını müəyyən edən mühüm başlanğıcların əsası qoyulub. Dövlətçilik tariximizə qızıl hərflərlə yazılmış belə
günlərdən ən önəmlisi hər il ölkəmizdə ümummilli bayram – Milli Qurtuluş Günü kimi qeyd edilən 1993-cü
ilin 15 iyun günüdür. Bu tarixi gün Azərbaycan xalqı üçün, sadəcə, təqvim bayramı deyil, milli varlığımızın
təsdiqi ilə bağlı müstəsna önəm daşıyan bir ildönümüdür.
Doğrudan da, milli dövlətçilik təqvimimizdə 15 İyun xalqımız üçün əsl Qurtuluş tarixidir. Bu tarixi yaradan
isə daim xalqına arxalanan və özü də ona arxa olan, Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub saxlanmasında,
möhkəmlənməsində, əbədiləşdirilməsində müstəsna rol oynayan fenomen bir siyasətçi, nadir bir dövlət xadimi–
çoxminillik tariximizin ilk ümummilli lideri Heydər Əliyevdir. Bu mühüm tarixi gün xalqımızın yaddaşına Milli
Qurtuluş Günü kimi həkk olmuş və 1997-ci ildən rəsmi bayram kimi qeyd edilir.
Zəruri Qayıdışdan ümummilli Qurtuluşa
Gəlin bu şanlı tarixə –1993-cü ilin böhranlı yayında ümummilli liderin hakimiyyətə Qayıdışını
zəruriləşdirən Qurtuluş missiyasının qısa xronikasına bir daha nəzər salaq. XX əsrin sonlarında yenidən
müstəqillik qazanmaq kimi tarixi fürsət əldə edən Azərbaycan çox keçmədi ki, müxtəlif daxili və xarici amillərin
məhvedici təsiri ilə suverenliyini bu dəfə də itirmək təhlükəsi ilə üzləşdi. Ölkədə şiddətlənən siyasi böhran,
kəskinləşən vətəndaş qarşıdurması, təhdidedici xarici təcavüz 1993-cü ilin iyununda son həddə çatdı, respublikanı
xaos və anarxiya bürüdü. Vətəndaş müharibəsi dərəcəsinə yüksəlmiş qarşıdurma nəinki dövlət müstəqilliyimizi,
hətta milli varlığımızı belə birbaşa hədəfə aldı.
Göründüyü kimi, 1991--1993-cü illər ölkəmizin müasir tarixində hərc-mərclik, özbaşınalıq, avantürist
eksperimentlər dövrü kimi xatırlanır. Bütün bunlar isə yeni yaradılmış müstəqil dövlətə liderlik etməyə qadir
olmayan, siyasi hadisələrə qiymət verə bilməyən, gələcəyi görməyə zəkası çatmayan, adi vəziyyətdən belə çıxış
yolu tapmayan şəxslərin ölkə rəhbərliyini zorla zəbt etməsindən irəli gəlirdi. Hadisələri düzgün qiymətləndirə
bilməyən o vaxtkı iqtidar əhali arasında gündən-günə nüfuzunu itirir, baş vermiş proseslərdən düzgün nəticə
çıxara bilmirdi.
Ümummilli lider Heydər Əliyev sonralar müstəqilliyimizin həmin mərhələsini belə xarakterizə etmişdi:
“Azərbaycan böyük təhlükə qarşısında idi. Çünki Azərbaycanın müstəqil yaşamasının əleyhinə olan həm
daxildəki qüvvələr güclü idi, həm də Azərbaycan kimi böyük coğrafi-strateji əhəmiyyətə, zəngin təbii sərvətlərə
malik olan ölkənin tam müstəqil olması başqa ölkələrdə bəzi dairələri qane etmirdi. Ermənistanın etdiyi təcavüz
və bunun nəticəsində Azərbaycanın zəifləməsi, məğlubiyyətə uğraması, ikinci tərəfdən də daxildə hakimiyyət
çəkişməsi 1992-ci ilin iyun ayında hakimiyyətə gəlmiş qüvvələri bir ildən sonra hakimiyyətdən saldı, xalq özü
saldı”.
O günlərdə və aylarda Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən davamlı işğalı,
getdikcə gərginləşən siyasi vəziyyət, əhalinin gündən-günə ağırlaşan sosial durumu ölkəni bu bəlalardan xilas edə
biləcək, xalqı öz arxasınca aparmağa qadir liderə ehtiyac olduğunu şərtləndirirdi. Cəmiyyətin bütün təbəqələri
əmin idi ki, müstəqilliyini yenicə bərpa etmiş ölkəni düşdüyü ağır və dözülməz vəziyyətdən çıxarmağa qadir
yeganə şəxsiyyət yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevdir. Əslində, bu tarixi diktənin arxasında yurdsevər
insanların ürəyinin səsi, xalqın ümumi iradəsi dayanırdı. Bununla xalqımız Heydər Əliyevin ətrafında sıx birləşib
gələcək taleyini özü həll etməyə qərar verdi.
Beləliklə, 1993-cü il iyunun 9-da ulu öndər Heydər Əliyev xalqın çağırışına səs verərək Bakıya qayıtdı.
Tarixi xilaskarlıq missiyasını öz üzərinə götürən ulu öndər ölkəmizi 73 il əvvəl Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini
çökdürmüş xəyanətkarlıqdan daha dəhşətli olan bir aqibətdən xilas etdi. Həmin gün, sözün həqiqi mənasında,
ölkəmizin taleyində dönüş məqamı oldu, milli qurtuluş yoluna üz tutuldu.
O günlərdə yaranmış mürəkkəb hərbi-siyasi böhrandan çıxış yolu kimi, iyunun 15-də Naxçıvan Muxtar
Respublikası parlamentinin sədri Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçildi. Ulu öndər
böyük risklərə baxmayaraq, “Mənim həyatım da, fəaliyyətim də yalnız və yalnız Azərbaycanın müstəqilliyinin
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qorunub saxlanmasına, ölkəmizin bu ağır vəziyyətdən qalxmasına həsr olunacaqdır”-- deyə qurtuluş missiyasını
rəsmi şəkildə qəbul etdi. Böyük rəhbər Heydər Əliyevin bu xilaskarlıq missiyası impulsiv, epizodik hadisə deyildi.
Məhz bu missiya Azərbaycanın gələcək tarixinin, xalqın taleyinin müəyyənləşdirilməsində həlledici rol oynadı.
O böhranlı günlərdə Azərbaycanı Heydər Əliyev xilas etdi. Onu bir dövlət kimi məhv olmaqdan Heydər
Əliyev qurtardı. Biz bu həqiqəti söylədikdə nəzərimizdə, nə qədər qüdrətli olursa-olsun, təsadüfi bir xilaskar
obrazı canlanmır-- Azərbaycanın qurtuluşu Heydər Əliyevin şəxsində təzahür edən böyük bir milli, ictimai-siyasi
enerjinin fəaliyyəti nəticəsində mümkün ola bilərdi və belə də oldu.
Heydər Əliyevin Azərbaycanın xilası üçün gördüyü işlərin miqyasını müəyyənləşdirmək yox, ancaq
təsəvvür etmək mümkündür. Bu, epik bir miqyasdır – bu fəaliyyət xalqın yalnız bu gününü müəyyən etmir, onun
gələcəyinə əhəmiyyətli təsir göstərir ki, bu mənada Azərbaycanın qurtuluşu bu günlə məhdudlaşmayan, gələcəyə
getdikcə tarixi məzmunu daha yaxşı dəyərləndiriləcək bir hadisədir.
Bu taleyüklü məqamda ümummilli lider problemlərin həlli üçün ölkədə vətəndaş həmrəyliyini, sabitliyi son
dərəcə vacib sayırdı: “Əgər respublikada ictimai-siyasi sabitlik olmasa, sağlam ictimai-siyasi mühit olmasa, heç
bir sosial-iqtisadi proqramdan, yaxud problemlərin həll edilməsindən söhbət gedə bilməz”. Heydər Əliyev bu
xilaskarlıq missiyası ilə ölkəmizin müstəqilliyini qorudu, respublikada tüğyan edən ictimai-siyasi böhranı aradan
qaldırdı və inkişafın təməlini qoydu.
Bununla da ölkədə uzun illər davam edən gərginlik və qarşıdurma çox keçmədi ki, səngidi, müstəqil
Azərbaycan dövləti vətəndaş müharibəsindən və parçalanma təhlükəsindən xilas oldu.
1993-cü il oktyabrın 3-də xalqımız böyük əksəriyyətlə ümummilli lider Heydər Əliyevi müstəqil
dövlətimizin ilk həqiqi lideri kimi ölkə Prezidenti seçdi. Belə bir fəlakət dönəmində məhz ümummilli liderin
böyük siyasi-diplomatik, nəhəng zehni-əməli potensialı Azərbaycanın müstəqilliyinin qarantına çevrildi. Həqiqi
xalq rəhbərinin şəxsiyyəti, onun özünəməxsus idarəetmə qabiliyyəti, xarizması, qətiyyəti, uzaqgörənliyi böhrana
son qoydu, xalqımız Azərbaycanın müstəqilliyi və azərbaycançılıq ideyaları ətrafında birləşdi.
Böyük öndərin müdrikliyi və qətiyyəti sayəsində Azərbaycan müstəqil, demokratik, hüquqi və dünyəvi
dövlət kimi inkişaf etməyə başladı. Respublikanın qarşısında duran problemlər mərhələlərlə həll olundu, əminamanlıq, siyasi sabitlik yarandı. İctimai-siyasi, sosial-iqtisadi, elmi və mədəni həyatda əsaslı dönüş başlandı,
xalqımızın bütövlüyü, həmrəyliyi, milli birliyi təmin edildi. Əsası islahatlar yolu ilə əldə edilən dirçəliş tezliklə
ölkəni yeni inkişaf yoluna çıxardı.
Tarixin yaddaşı – yaddaşın tarixi
Bu yaxınlarda xalqımız müasir müstəqil dövlətimizin sələfi olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100
illiyini möhtəşəm təntənələrlə qeyd etdi. Yubiley əlamətdarlığı bundan sonra da ilboyu müxtəlif səviyyələrdə
müvafiq tədbirlərlə davam edəcək. Bir əsrlik bu şanlı tarixə davamlı, geniş və dərindən nəzər salınması ötən
dövrün məhrumiyyətlərinə, dərslərinə və nailiyyətlərinə bugünümüzün, indiki nəsilin baxışına zəruri bir aydınlıq
və zənginlik gətirir.
Bu baxımdan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Vətənimizin nəinki tarixi coğrafiyasına, hətta onun beşdən
birində qurulmuş Azərbaycan dövlətinə nəzarət etmək, müxtəlif etnosları bir cəmiyyət halında birləşdirmək, bütöv
bir sosium formalaşdırmaq gücündə olmamışdı. O, daha çox milli dövlətçilik təfəkkürünün metaforik təzahürü
olmuşdu. Azərbaycan SSR də, əslində, həmin metaforanın davamı sayıla bilər.
XX əsrin ortalarında ölkədə milli dövlətçilik təfəkkürünün çiçəklənməsi üçün yenidən tarixi şərait
yetişməyə başlayanda rəmzi funksiya daşıyan yerli rəhbərlər həmin prosesin lazımi intensivlikdə getməsinə, milli
dövlətçilik təfəkkürü olan kadrların formalaşdırılmasına diqqət yetirməyə qadir olmamışdılar. Yalnız yurdsevər,
xalqın köklü maraqlrına bağlı lider kimi yetişmiş Heydər Əliyevin 1969-cu ildə respublikada rəhbərliyə gəlməsi
ilə Azərbaycanda nəinki sovet dövlətinin verdiyi imkanlar daxilində, hətta müəyyən maneələr dəf edilərək
müstəqil düşüncəyə meydan açıldı.
Heydər Əliyev sovet epoxasının son onilliklərində xalqın enerjisinin, milli müstəqillik hissinin təzahürünə
çalışır, onu dünyanın inkişaf etmiş xalqlarının səviyyəsinə çatdırmaq istəyirdi. Və bütün bunları böyük bir
cəsarətlə, gördüyü işin düzgünlüyünə tarixi bir inamla edirdi. Azərbaycanın sovet dövrü rəhbərləri içərisində
Heydər Əliyev qədər böyük idarəçilik təcrübəsinə və istedadına malik ikinci bir şəxsiyyət olmamışdır. Onun
imzasına 60-cı illərin sonu –70-ci illərin əvvəllərindən Azərbaycanın hər yerində, sosial-iqtisadi, siyasi- mənəvi
həyatın bütün sahələrində rast gəlmək mümkündür. O zamankı Azərbaycanı ən müxtəlif baxımlardan “Heydər
Əliyevin Azərbaycanı” adlandırmaq üçün hər cür əsas var.
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Ötən əsrin 70-80-ci illərində Azərbaycanda gedən milli oyanış, siyasi-ideoloji dirçəliş prosesinin nəticələri
özünü 80-ci illərin sonu– 90-cı illərin əvvəllərində ərazi bütövlüyümüzün qorunması zəminində kükrəyən xalq
hərəkatında göstərəndə – nəhayət, sovet dövləti dağılanda Azərbaycanda ən çox xatırlanan, müstəqil
respublikanın dövlətçiliyini formalaşdırmağa dəvət edilən, istedadına istinad olunan şəxs də yalnız Heydər Əliyev
oldu.
Ulu öndər Azərbaycan xalqına yalnız mötəbər Milli idarəedici, mahir Dövlət qurucusu kimi yox, tarix kimi
də lazım idi. 80-ci illərin sonu – 90-cı illərin əvvəllərində xalqın fəhmi, ənənəvi olaraq, istinad edəcəyi, üzərində
yüksələcəyi bu tarixi də axtarırdı. Həmin tarixin xronologiyası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətindən başlasa da,
cümhuriyyətin təcrübədən deyil, “nəzəriyyə”dən ibarət olması bu irsə əsaslanmağa imkan vermirdi.
Xalq hərəkatı stixiyası, müxtəlif xarakterli münaqişələrin təşkili ilə hakimiyyətə gələn qüvvələrin dövlət
idarəçiliyi sahəsində təcrübəsizliyi ortaya çıxanda isə Azərbaycanın məhz “Heydər Əliyevin Azərbaycanı” olduğu
bütün aydınlığı ilə təzahür etdi. Bəzən hansısa siyasi tarixçi, publisist 1993-cü ilin iyun hadisələrini Heydər
Əliyevin hakimiyyətə gəlməsində xüsusi amil kimi təqdim etməyə cəhd göstərir. Lakin bununla razılaşmaq
çətindir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə gəlişi 90-cı illərin ilk aylarından artıq reallıq
idi. Bir-birinin ardınca baş verən hadisələrin inersiyası, get-gedə güclənən xaos “ölkənin sahibi”ni tələb edirdi.
İctimai harmoniya və müstəqil dövlət qurucusu
Ümummilli lider Heydər Əliyevin yaratdıqları xalqın gözləri qarşısında dağıldıqca ictimai harmoniya və
müstəqil dövlət qurucusuna meyil də güclənirdi. Ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı, ilk növbədə,
milli Qurtuluşun gerçəkləşdirilməsi ilə tarixləşdi. qayıdışdan sonra ölkədə baş vermiş sosial-iqtisadi və siyasi
inkişaf dövlətimizin möhkəmlənməsində, sivil dünyaya sıx inteqrasiya prosesinə qoşulmasında və xalqımızın
strateji mənafelərini təmin edən modern cəmiyyətin qurulmasında həlledici rol oynadı.
Böyük islahatçı liderin həyata keçirdiyi təxirəsalınmaz sosial-iqtisadi, siyasi və mənəvi tədbirlərin nəticəsi
kimi, bir tərəfdən, müstəqil dövlətin ordusu formalaşdırıldı, Azərbaycanın milli mənafelərini qorumağa qadir olan
nizami silahlı qüvvələr yaradıldı, torpaqlarımızın müdafiə olunması ilə bağlı mühüm addımlar atıldı, digər
tərəfdən, bütün siyasi və diplomatik vasitələrin işə salınması ilə 1994-cü ilin may ayında həyati əhəmiyyət kəsb
edən atəşkəs əldə edildi. Atəşkəsin həyati əhəmiyyəti onda idi ki, məhz bu müqavilədən sonra ölkəmizin dünya
birliyinə inteqrasiyası sürətləndi, Azərbaycanın öz iqtisadi potensialından səmərəli istifadə edərək dünya bazarına
daxil olmasına şərait yaradan beynəlxalq müqavilələr, razılaşmalar və s. əldə edildi.
Ölkə daxilində yaranmış nisbi sabitlikdən, həmçinin beynəlxalq aləmdə Azərbaycana münasibətdə artan
inam və maraqdan istifadə edilərək, 1994-cü ilin sentyabrında “Əsrin müqaviləsi” imzalandı. Onun
gerçəkləşdirilməsi məhz ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən işlənib hazırlanan və müstəqil Azərbaycanın iqtisadi
inkişaf konsepsiyasının əsasını təşkil edən neft strategiyasının tam miqyasda həyata keçirilməsinə meydan açdı.
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə respublikamız qədim İpək Yolunun bərpası, Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-TbilisiƏrzurum neft və qaz xətlərinin çəkilişi kimi qlobal layihələrin fəal iştirakçısına və təşəbbüskarına çevrildi.
Həqiqi xalq rəhbəri Heydər Əliyev Azərbaycanı qüdrətli, nüfuzlu, demokratik dövlət kimi görmək istəyirdi,
onun hər addım və hərəkətləri məhz buna yönəlmişdi. Məhz ümummilli liderin uzaqgörən siyasəti nəticəsində
1995-ci ilin noyabrında demokratik, hüquqi dövlətin təməlini təşkil edən Konstitusiya qəbul olundu. Beləliklə,
ölkədə daha genişmiqyaslı islahatların aparılması üçün normativ-hüquqi bazanın formalaşdırılmasına başlandı.
Ulu öndərin Azərbaycana ikinci dəfə rəhbərliyinin 10 ilində həyatın bütün sahələrində tərəqqi və dirçəliş
baş verdi. Heydər Əliyev dühasının öz xalqına töhfəsi olan bu nailiyyətlər Azərbaycanı məhv olmaqdan qurtardı,
müstəqilliyimizi daimi, əbədi, sarsılmaz, dönməz etdi. Bütün bunlar 1993-cü il 15 iyun tarixinin nailiyyətləridir.
Heydər Əliyevin xalqımız və tariximiz qarşısında ən böyük xidmətləri kəskin geosiyasi ziddiyyətlərin mövcud
olduğu bir şəraitdə Azərbaycan dövlətçiliyini xilas etməsində, ölkəmizi parçalanıb yox olmaq təhlükəsindən
qurtarmasında idi. Dövlətimizin yaşadılması isə azadlığımızın, müstəqilliyimizin qorunub saxlanması, ümummilli
qurtuluş deməkdir.
Ümummilli lider – ümumdünya siyasətçisi
Dünya miqyaslı siyasətçi və dövlət xadimi Heydər Əliyev heç bir işini yarımçıq qoymurdu. O, hansı işə
başlayırdısa, yüz ölçüb bir biçib, öz ideyalarını tələsmədən və gecikmədən həyata keçirirdi. Bu, ən müxtəlif
sahələrə aid olan məsələlərdə – cəmiyyətdə möhkəm intizam yaradılmasından, insanların önəmli ideyaların
gerçəkləşdirilməsinə mütəşəkkilliklə səfərbər edilməsindən başlanmış, təsərrüfat həyatının qaydaya salınmasına
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və davamlı nailiyyətlər qazanılmasınadək zəruri olan bütün amillərdə özünü göstərirdi. Bu, ancaq böyük dövlət
adamlarına aid xüsusiyyətdir. Heç də təsadüfi deyil ki, nadir liderlərdən olan Heydər Əliyev bu fəaliyyət
tipologiyası ilə dünyanın ən böyük dövlət xadimləri ilə müqayisə olunur.
Azərbaycan tarixində çox nadir şəxsiyyətlər, dövlət xadimləri tapmaq mümkündür ki, onların fəaliyyətini
Heydər Əliyevin milli dövlətçiliyin inkişafı sahəsindəki xidmətləri ilə müqayisə etmək mümkün olsun. XI-XII
əsrlərdə Azərbaycan dövlətçiliyində böyük bir inkişaf, mədəniyyətində əhatəli bir intibah baş vermişdi. Atabəy
dövlət xadimləri mədəniyyətin inkişafına nə qədər böyük diqqət göstəriblərsə, Heydər Əliyevin də bu sahədəki
fəaliyyətini elə həmin dövrlə və ya Səfəvilər dövründə Şah İsmayıl Xətainin gördüyü işlərlə müqayisə etmək olar.
Yəni Heydər Əliyevin fəaliyyəti bu səviyyələrdə müqayisə edilə bilər.
Heç də təsadüfi deyil ki, Heydər Əliyev bu fəaliyyət tipologiyası ilə dünyanın ən böyük dövlət xadimləri
ilə də müqayisə olunur. Azərbaycan dövlətinin yaranması, müstəqilliyinin möhkəmlənməsi, sadəcə, bir dövlət
başçısı kimi Heydər Əliyevin fəaliyyətinin yox, həm də Heydər Əliyevin mübarizəsinin, cəsarətinin, böyük siyasi
iradəsinin nəticəsidir.
Xalqımızın qüdrətli oğlu, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin ömür
yolunu və xalqımız qarşısında misilsiz xidmətlərini Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi Mustafa Kamal Atatürkün
tarixi fəaliyyəti ilə də müqayisə edirlər. Heydər Əliyevin özü isə Atatürkün xidmətlərindən danışarkən demişdir
ki, Türkiyə Cümhuriyyəti Atatürkün, sadəcə, fəaliyyətinin nəticəsi deyil, həm də Atatürkün mübarizəsinin,
cəsarətinin nəticəsi idi. Eynilə, Azərbaycan dövlətinin yaranması, müstəqilliyinin möhkəmlənməsi, sadəcə, bir
dövlət başçısı kimi Heydər Əliyevin fəaliyyətinin yox, həm də onun mübarizəsinin, cəsarətinin, böyük siyasi
iradəsinin nəticəsidir.
Bənzərsiz tarixi şəxsiyyət olan Heydər Əliyevin yenilməz iradəsi, uzaqgörənliyi, fədakarlığı onu bütün
dünya azərbaycanlılarının lideri edib, ömür yolu doğma Vətənə xidmət nümunəsinə çevrilib. Bütün şüurlu
həyatını canından artıq sevdiyi xalqına, ölkəsinə həsr etmiş bu müdrik siyasət və dövlət xadimi çağdaş tariximizdə
müstəqilliyimizin memarı və qurucusu kimi yer tutub. Heydər Əliyev fenomeninə məxsus iti zəka, müdriklik,
uzaqgörənlik və əzmkarlıq ona əvəzsiz ümummilli lider mövqeyi qazandırıb. Çoxşaxəli və zəngin fəaliyyəti,
misilsiz insani keyfiyyətləri sayəsində o, zəmanəmizin əbədiyaşar dahisinə, ümumdünya siyasətçisinə çevrilib.
Yetkinlik, müdriklik mücəssəməsi olan Heydər Əliyev hər dövrü, hər mərhələsi məktəb olan, həqiqətən,
qeyri-adi bir ömür yaşamış, yalnız mənsub olduğu Azərbaycan xalqının, türk xalqlarının deyil, ümumən dünya
xalqlarının təsəvvüründə özünün mükəmməl obrazını, aydın cizgiləri ilə seçilən möhtəşəm portretini yaradıb.
“Azərbaycanı Heydər Əliyev xilas etdi. Onu bir dövlət kimi məhv olmaqdan Heydər Əliyev qurtardı”-- dedikdə
bizim nəzərimizdə, nə qədər qüdrətli olursa-olsun, təsadüfi bir xilaskar obrazı canlanmamalıdır. Azərbaycanın
qurtuluşu Heydər Əliyevin şəxsində təzahür edən böyük bir milli, ictimai-siyasi enerjinin fəaliyyəti nəticəsində
mümkün ola bilərdi və belə də oldu.
Əfsanəvi lider – gerçək varis
Ümummilli lider Heydər Əliyevin həyatının son illərində və aylarında Azərbaycan cəmiyyətini, eləcə də
ölkəmizi diqqət mərkəzində saxlayan beynəlxalq dairələri bu dövlətə yaxın gələcəkdə kimin rəhbərlik edəcəyi,
ulu öndərin hakimiyyət irsini və siyasi kursunu kimin davam etdirəcəyi ciddi düşündürürdü. İki əsrin və minilliyin
qovşağında bu barədə düşünəndə hamının ağlına, birinci növbədə, ümummilli liderin ən yaxın silahdaşı və ən
sadiq məsləkdaşı, onun həyat və mübarizə yolunun ən istedadlı yetirməsi yeni tipli siyasi xadim İlham Əliyev
gəlirdi.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin timsalında rəhbərin öz xalqının arzu-ideallarına sadiqliyinə inanan xalq
romantik ideallarını belə gerçəkləşdirmiş əfsanəvi liderin ətrafında görünməmiş bir vüsət və coşqu ilə səfərbər
olunmuş, mərkəzəqaçma impulsu ilə toparlanmışdı. Bu, xalqın tarixi arzu-istəklərindən yoğrulmuş liderin--xalqa
xidmət arealının hüdudsuzluğu ilə ucalmış Heydər Əliyevin şəriksiz və misilsiz qələbəsi idi. Həmin qələbə isə ulu
öndərin gerçək siyasi varisi kimi qəbul edilən İlham Əliyevin qarşısında yüksək fəaliyyət perspektivləri, yeni
siyasi-iqtisadi, mənəvi-ideoloji üfüqlər açırdı. Azərbaycan dövlətçiliyi uğrunda mübarizənin gənc qəhrəmanına
belə geniş meydan, təbii ki, hava-su kimi lazım idi.
Xalq 1993-cü ildə Heydər Əliyevi yenidən özünün alternativsiz rəhbəri kimi ali hakimiyyətə tələb edəndə
nə qədər ağıllı, təkidli hərəkət etmişdisə, üçüncü minilliyin üçüncü ilində İlham Əliyevin şəxsində öz yeni
Prezidentini – yeni liderini seçəndə də o səviyyədə mübarizlik və müdriklik göstərdi.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin yeni lideri İlham Əliyevin əsaslı və zəruri islahatları ölkənin real iqtisadi,
sosial, siyasi vəziyyətini dəqiqliklə nəzərə almaqla yanaşı, cəsarətliliyi ilə də seçildi. Onun məhz yenilikçi
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idarəetmə texnologiyalarına ardıcıl, inamlı müraciətinin nəticəsidir ki, respublikanın iqtisadi inkişafı indiyə qədər
görünməmiş bir sürət və miqyas almış, ölkədə sağlam siyasi- mənəvi, sosial- iqtisadi əhval- ruhiyyə güclənmişdir.
Bu gün ən qərəzkar, dağıdıcı bir müxalif qüvvə belə dövlət başçısı İlham Əliyevin qazandığı çoxspektrli uğurları
görməmək, yaxud inkar etmək gücündə deyil.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölkəyə rəhbərlik etdiyi 15 illik bir müddətdə xalqın böyük etimadını
qazanaraq bir daha sübut etdi ki, Azərbaycanı həm daxili, həm də beynəlxalq miqyasda yalnız o təmsil edə bilər.
İlk gündən hər bir azərbaycanlının prezidenti olacağını vəd edən, verdiyi sözü uğurla yerinə yetirən dövlət başçısı
İlham Əliyev öz fəaliyyəti ilə ümummilli liderin başladığı işi davam etdirməyə qadir olduğunu sübut etməklə
yanaşı, həm də özünü yeni zamanın modern lideri kimi göstərdi.
Təbii ki, bütün bu nailiyyətlər və bundan sonrakı dövrlərdə qazanacağımız uğurlar da ulu öndər Heydər
Əliyevin yaratmış olduğu möhkəm bünövrəyə söykənir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin ideyaları çağdaş
tərəqqinin yollarına gur işıq salır. Prezident İlham Əliyevin bu siyasəti uğurla həyata keçirməsi nəticəsində
Azərbaycan dünyanın dinamik inkişaf edən, modernləşən, beynəlxalq miqyasda nüfuzu gündən-günə artan
dövlətinə çevrilib. Ötən dövr ərzində möhtəşəm iqtisadi uğurlara imza atılıb. Bunu təkcə Azərbaycan vətəndaşları
deyil, bütün dünya təsdiq edir. Azərbaycana gələn hər bir şəxs ölkəmizdə gedən inkişafa heyran qalır.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin tarixən, özünüdərk və təkamül məfkurəsi kimi formalaşmış
azərbaycançılıq baxışlarını dövlət ideologiyası səviyyəsinə qaldırmış ulu sələfinin ideya- nəzəri irsini müstəqil
dövlətin rəhbəri kimi İlham Əliyev yeni məzmun və çalarlarla zənginləşdirir. Ölkə rəhbəri ümummilli lider
Heydər Əliyev tarixi ənənələrə istinad edərək, multikulturalizmi Azərbaycan dövlətinin siyasəti səviyyəsinə
yüksəltməklə bu bəşəri dəyərin geniş perspektivlərini, potensial imkanlarını da müəyyənləşdirib. Beynəlxalq
“dialoq”lar mərkəzinə çevrilən Azərbaycan indiyə qədər görünməmiş miqyasda müxtəlif ideyaların,
ideologiyaların diskussiyasına inamla münsiflik edir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin fəaliyyəti, onun Azərbaycan dövlətçiliyi, xalqımız qarşısındakı xidmətləri o
qədər zəngindir ki, bunu təhlil etməklə, yazmaqla, araşdırmaqla sonuna gedib çıxmaq mümkün deyil. Zaman
keçdikcə, biz ümummilli liderimizin fəaliyyətinin məntiqini, mahiyyətini daha yaxşı dərk etməyə başlayırıq. Bu
gün Heydər Əliyev siyasətini Prezident İlham Əliyev uğurla davam etdirir. Qazanılan bu uğurlar bütün sferalarda
özünü göstərir. Təbii ki, bütün bu uğurlar və bundan sonrakı dövrlərdə qazanacağımız uğurlar ulu öndər Heydər
Əliyevin qoymuş olduğu möhkəm bünövrəyə söykənir.
Xalqımızın dövlətçilik şüurunun inkişafında müstəsna rol oynamış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini
qoruyub saxlamaq mümkün olmasa da, əsrin sonlarına yaxın nail olduğumuz dövlət müstəqilliyi məhz Heydər
Əliyev dühasının köməyi ilə xilas edildi. Azərbaycanın ikinci dövlət müstəqilliyi 1991-ci il oktyabrın 18-də elan
olunsa da, onun əsl tarixi məhz 1993-cü il iyunun 15-dən başlanır.
Azərbaycanın qurtuluşunun yekunu, yaxud nəticəsi qurtuluşun Azərbaycanıdır. O Azərbaycan ki, müxtəlif
nəsillərdən olan azərbaycanlılar onu arzulamış, onun qurulması uğrunda mübarizə aparmışlar. Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin 1993-cü il 15 iyun tarixli iclasındakı çıxışında Heydər Əliyev həmin mübarizənin
tarixi mahiyyətini ifadə edərək demişdir: “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi 1918-ci ildə yaranmış
ilk Azərbaycan Demokratik Respublikasının ənənələri əsasında müasir tələblərlə, dünyada gedən proseslərlə bağlı
olaraq təmin olunmalıdır. Bu sahədə mən daim çalışacağam və heç kəsin şübhəsi olmasın ki, ömrümün bundan
sonrakı hissəsini harada olursa-olsun, yalnız və yalnız Azərbaycan Respublikasının müstəqil dövlət kimi inkişaf
etməsinə həsr edəcəyəm”.
Bu sözlərin deyilməsindən əsrin dörddə biri qədər zaman keçir, lakin dahi mütəfəkkir, dövlət qurucusu,
həqiqətən, müstəqil Azərbaycan dövlətinin bir əsrdən də artıq vaxt tələb edən əsaslarını yaratmış, onun
demokratik inkişaf yolunu istiqamətləndirmişdir. Heydər Əliyevin zəkası öz nuru ilə yalnız bu gün deyil, sabah
da müstəqil respublikanın gələcəyini işıqlandıracaq, ona müasir dünyanın üzvü, tərkib hissəsi olmaq üçün hər cür
stimul verəcəkdir.
Xalq qəzeti. - 2018.- 23 iyun. - № 137. - S. 3.
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Milli dövlətçiliyimizin xilaskarı
İsmayıl Hacıyev,
AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik
Siyasət, dövlətçilik sənəti incəsənətə bənzər. İncəsənətdə olduğu kimi, siyasət sahəsində də çox zəhmət
çəkməklə, xüsusi məktəblər qurtarmaqla dahilik zirvəsinə qalxmaq mümkün deyil. Bunun üçün həm də fitri
istedad, xüsusi qabiliyyət lazımdır. İncəsənət aləminin Motsart, Bethoven, elə bizim Üzeyir bəy kimi dahiləri
öz ölməz əsərlərini fitri istedadları sayəsində yaratmışlar. Siyasət dünyasının Bismark, Lloyd Corc, Atatürk,
Ruzvelt və Çorçill kimi nəhəng simaları da bütün digər xüsusiyyətləri ilə yanaşı, həm də fitri istedadları, xüsusi
qabiliyyətləri ilə fərqlənmişlər. Adı zəmanəmizin dövlətçilik və siyasət tarixinə əbədi yazılan, bu sahədə Allah
vergisinə malik olan “dünya siyasətinin patriarxlarından biri”, “siyasət qrossmeysteri”, “dahi siyasətçi”,
“siyasət nəhəngi” epitetləri ilə adlandırılan dövlət xadimlərindən biri də Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
zirvəsinə yüksəlmiş Heydər Əliyevdir.
Tarix boyu bir çox insanlar hakimiyyətə can atmış və bəzi hallarda da buna nail olmuşlar. Lakin
hakimiyyətə gələnlərin heç də hamısı ondan ölkənin və xalqın mənafeyinə uyğun, düzgün istifadə edə
bilməmişlər. Məhz bunları nəzərdə tutaraq böyük fransız mütəfəkkiri Pol Anri Holbox yazırdı: “Hakimiyyət
yalnız o vaxt böyük nemət olur ki, onu əldə edən adama təbiət və tərbiyə alicənablıq, qüvvətli ruh, geniş ürək,
dərin ağıl, böyük təcrübə vermiş olsun”.
Təbiət və tarixsə öz varlığında bu kimi keyfiyyətlərin üzvi bir vəhdət halında birləşdiyi fenomenal
şəxsiyyətləri nadir hallarda yetirir. Müasir dünya siyasətinin patriarxlarından olan Heydər Əliyev kimi. Məhz bu
keyfiyyətlərin sayəsindədir ki, o, hakimiyyətini səlahiyyətlərinin gücü ilə yox, şəxsiyyətinin qüdrəti ilə həyata
keçirir, qarşısındakını zəkası və uzaqgörənliyi ilə əfsunlayırdı.
Tarixdə şəxsiyyətlərin böyük və inkaredilməz rolu vardır. Bunu böyük tarixi şəxsiyyətlər dəfələrlə qeyd
etmişlər. Böyük Plutarx yazırdı: “Azadlıq bərabərdir xalq, üstəgəl şəxsiyyət. Şəxsiyyətsiz azadlıq xəyaldır”.
Bismark isə deyirdi: “Şəxsiyyəti olmayan xalqın azadlıq uğrunda mübarizəsi ağlasığmazdır. Xalq öncə
şəxsiyyətin ətrafında birləşir, yalnız bundan sonra ideyalar haqqında düşünməyə başlayır”.
Misilsiz dövlət xadimi kimi ən mürəkkəb, ən ağır, hətta çıxılmaz hesab olunan vəziyyətlərdən Vətən üçün,
doğma xalqdan ötrü heç kəsin gözləmədiyi ən yaxşı çıxış yolu tapmaq bacarığı Uca Yaradanın ona bəxş etdiyi
vergidir. O, nəinki “Azərbaycanı və ya Amerikanı, bütün dünyanı idarə edə bilən dövlət xadimi, “zəmanəmizin
görkəmli liderlərindən biri” olmuşdur. Onun siyasəti, dahiliyi, böyüklüyü, cəsarəti, qətiyyəti, uzaqgörənliyi,
əzəməti, qüruru həmişə xalqımıza mənəvi dayaq olmuş, ona beynəlxalq aləmdə böyük hörmət, nüfuz, şan-şöhrət
gətirmiş, “dünya xalqlarının məhəbbət və hörmətini qazandırmışdır”. O, “XX əsrin görkəmli liderlərindən biri
kimi tutduğu bütün vəzifələrdə özünü beynəlxalq miqyaslı siyasətçi, zəkalı rəhbər kimi göstərmişdir”. Böyük
Nəsirəddin Tusi yazırdı ki, “hökmranlıq o adama yaraşır ki, cəmiyyət xəstələndikdə onu müalicə edə bilsin. Çünki
hökmdar ölkənin həkimi yerində olmalıdır”. Sokrat isə qeyd edirdi ki, “dövlətə təcrübəli, səriştəli adamlar başçılıq
etməlidirlər. Gəmini müəyyən biliyə, təcrübəyə və vərdişlərə malik olan adamlar idarə edə bildiyi kimi, dövləti
də o qəbildən olan adamlar idarə etməlidirlər”. Ulu öndərin özü isə bununla əlaqədar olaraq göstəriridi ki,
“idarəçilik təcrübəsi olmayan adam dövlətə rəhbərlik edə bilməz.
Ulu öndər Heydər Əliyev respublikaya rəhbərlik etdiyi ötən əsrin 70-80-ci illərində, eləcə də 90-cı illərdə
və XXI əsrin əvvəllərində özünü görkəmli dövlət xadimi, fenomenal qabiliyyətə və yüksək intellektə malik olan
bir insan, uca şəxsiyyət, bütün sahələrə dərindən bələd olan rəhbər, uzaqgörən siyasi xadim kimi göstərmişdi.
Dünyanın az-az dövlət xadimlərinə müyəssər olan keyfiyyətlər bu qüdrətli dövlət xadimində tamamilə
cəmlənmişdi. Təsadüfi deyildir ki, Heydər Əliyev fenomeni hələ həmin illərdə dünya ictimai-siyasi fikrinin diqqət
mərkəzində idi. Dünyanın çoxsaylı siyasətçilərindən, dövlət xadimlərindən Heydər Əliyevin fərqi onda idi ki, o,
bütün istiqamətlərdə düşünmək qabiliyyətinə və peşəkarcasına fikir söyləmək imkanlarına malik idi. Dünya
siyasətçiləri arasında bu cür “dünyəvi düşüncə tərzi”nə malik olan siyasətçilər çox azdır. Elə bu səbəbdəndir ki,
ən böyük siyasət korifeyləri bu dahi şəxsiyyətə böyük hörmət hissi ilə yanaşmış, ona qibtə ilə baxmış, ilk
söhbətlərindən və tanışlıqlarından onu özlərinə dost hesab etmişlər: “Sizə həqiqətən qibtə edirəm”, “Mən Sizi
müəllimim hesab edirəm”, “Mənim üçün xüsusilə böyük məmnunluqdur ki, bizim strateji, siyasi əhəmiyyət
verdiyimiz bir ölkə Sizin kimi dünya şöhrətli şəxsiyyətlər tərəfindən idarə olunur” və sair.
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...Qüdrətli siyasət və dövlət adamı olan ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanımızın ən çətin anlarında
xilaskarlıq missiyasını öz üzərinə götürmüş və dövlətçiliyimizi məhv olmaqdan xilas etmişdir. Ötən əsrin 90-cı
illərində də belə olmuşdur. Hakimiyyət iddiası ilə zor gücünə hakimiyyətə gələn səriştəsiz “bəylər” ölkəni
acınacaqlı vəziyyətə salmış, siyasi, iqtisadi, hərbi böhranla üz-üzə qoymuş, vətəndaş müharibəsinə rəvac vermiş,
qardaş qanı tökülməsinə səbəb olmuş, bundan istifadə edən məkrli düşmənlərimiz isə torpaqlarımızın bir hissəsini
işğal etmiş, yüz minlərlə vətəndaşımız və soydaşımızı qaçqın və köçkün həyatına düçar etmişdir. Ölkə əhalisinin
tam əksəriyyəti nicat yolunu ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə gəlməsində görmüşdür.
Faciələrin miqyasına, münaqişələrin mürəkkəbliyinə görə 1993-cü il Azərbaycan dövləti üçün ən ağır dövr
idi. Baş verən hadisələr xalqımızın tarixində böyük faciə idi. Ən böyük faciə isə belə adamların hakimiyyətdə
olması, lakin dövlətçilikdən baş çıxarmaması idi. Ölkədə özbaşınalıq, lidersizlik və dəhşətli bir hərc-mərclik hökm
sürməkdə idi. Bu hadisələr bir daha göstərdi ki, müdriklər duran yerdə hakimiyyəti nadanlara vermək özü də
cinayətdir. Bu, hakimiyyət kürsüsü xatirinə bir ölkəni, bir milləti fəlakətə sürükləməyə bərabərdir.
Heydər Əliyev bütün ömrünü siyasi işdə, vəzifə pillələrində keçirmiş, Sovetlər Birliyi kimi dünyanın
nəhəng imperiyasının rəhbərlərindən biri olmuşdu. Odur ki, onun Bakıya dəvət olunması artıq zərurətə
çevrilmişdi. Əslində, məqsəd Azərbaycan dövlətçiliyini xilas etmək yükünü onun çiyinlərinə qoymaqdan ibarət
idi. Dünənə qədər ulu öndərin hətta kölgəsini belə “qılınclayanlar” indi onun kölgəsinə sığınmağa məcbur idilər.
Təbii ki, bütün bunlar Heydər Əliyevə bəlli idi və o, qiyamçılarla, ölkənin yaxın, uzaq düşmənləri ilə özünəməxsus
bir üsulla mübarizəyə atıldı.
Tarixi reallıq onu təsdiq edir ki, Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişini nə sabiq prezident və onun
komandası, nə sabiq spiker və onun komandası, nə sabiq baş nazir və onun komandası, nə o dövrdə hökm sahibi
olan sabiq daxili işlər naziri və onun “boz qurd”ları, nə də yalnız şəxsi mənafelərə qulluq edən deputatlar həll
edirdilər. Bu taleyüklü məsələni xalq həll edirdi. Xalq isə deyirdi: “Heydər baba, qurtar Azərbaycanı bu bəladan!”
Heydər Əliyev şəxsiyyətinə hər hansı problemin həlli zamanı onlarca variantı saf-çürük edərək, ən düzgün
nəticəni çıxarması xarakterikdir. O səbəbdəndir ki, bu dahi şəxsiyyət əvvəlcə Gəncəyə gedib oradakı vəziyyətlə
yerində tanış olduqdan sonra vətəndaş qarşıdurmasını böyük məharətlə və uzaqgörənliklə aradan qaldırdı. Sonra
isə müdrikcəsinə və siyasi ustalıqla o vaxt Azərbaycanda mövcud olan başıpozuq silahlı dəstələrin tərksilah
edilməsinə nail oldu. Müstəqilliyimiz üçün çox təhlükəli olan separatçılıq meyillərini aradan qaldırdı və Cənub
bölgəsini ayırmaq istəyənləri zərərsizləşdirdi. Ulu öndər zəngin idarəetmə və dövlətçilik təcrübəsinə arxalanaraq,
hər şeydən əvvəl, ölkədə özbaşınalığa son qoydu, haqq-ədalətin bərpasına, xalqın öləziyən ruhunun özünə
qayıtmasına, müharibədə atəşkəsə nail oldu, tarixi şansımız olan müstəqilliyimizi qorudu. Müstəqilliyimizi əldən
almaq üçün iki dəfə daxili və xarici qüvvələr (1994-cü ilin oktyabr və 1995-ci ilin mart aylarında) cəhd göstərdilər.
Cəhdlərin hər ikisi Heydər Əliyevin polad iradəsi ilə qarşılaşdı və qarşısı alındı. Ulu öndərin Vətənimizdə son bir
neçə yüz il ərzində eşidilməmiş sərt bəyanatı səsləndi: “Əgər kimsə Azərbaycanın dövlətçiliyinə xəyanət
edəcəksə, mən son damla qanıma qədər mübarizə aparacağam. Azərbaycanın dövlətçiliyinin, müstəqilliyinin
keşiyində bir vətəndaş kimi, bir prezident kimi də durmuşam, duracağam və bu yolda hər dəqiqə, hər gün şəhid
olmağa hazıram”.
Azərbaycana düşmən kəsilən qüvvələr Heydər Əliyevlə zor müstəvisində danışmağın faydasız olduğunu
anlayaraq, yumşaq taktika seçməyə məcbur oldular. Dövlət başçımız Azərbaycanın müstəqilliyini qəbul etmək
istəməyənlərə: “Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi dönməzdir, əbədidir, sarsılmazdır”, şüarını təkrar-təkrar
söylədi. Özünün uğurlu siyasəti ilə vətəndaş müharibəsinin qarşısını aldı, dünya dövlətlərinin haqq işimizi
dəstəkləməsinə nail oldu.
Ulu öndərin hakimiyyətə qayıdışı ilə Milli Qurtuluşumuzun əsasını qoydu. 1993-cü ilin 15 iyunu
Azərbaycan tarixinə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil oldu.
Prezident Heydər Əliyevin qədirbilən xalqımız və tariximiz qarşısında ən böyük xidməti bundan ibarətdir
ki, o böyük düha torpaqlarımıza yiyələnmək üçün ən kəskin geopolitik ziddiyyətlərin mövcud olduğu bir şəraitdə
Azərbaycan dövlətçiliyini xilas etdi, Azərbaycanı parçalayıb yox etmək təhlükəsindən qurtardı. Dövlətimizin
qorunub saxlanması isə azadlığımızın, müstəqilliyimizin qorunub saxlanması deməkdir.
Əgər 1993-cü il iyunun 15-də xalqın istəyi və tələbi ilə dövrümüzün müdrik şəxsiyyəti, təcrübəli və
qətiyyətli dövlət xadimi Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı gerçəkləşməsəydi, indi biz müstəqil, qüdrətli,
yeniləşən və demokratikləşən Azərbaycan dövlətindən danışa bilməzdik. Bu qayıdış Azərbaycanın müstəqilliyini
dünya müstəvisində reallığa çevirdi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, ulu öndər Heydər
Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə milli birliyin təmin edildiyi günü xalq öz xilaskarının şərəfinə Azərbaycanın ən
yeni tarixinə Milli Qurtuluş Günü kimi yazmışdır: “...1993-cü ildə Azərbaycanda yaşanan böhran, əslində, gənc
Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinə son qoya bilərdi. Biz bu acı tarixi artıq bir dəfə – 1920-ci ildə
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yaşamışdıq. O vaxt da cəmi iki il ərzində Azərbaycan müstəqil respublika kimi yaşaya bildi, ondan sonra süqut
etdi. 1993-cü ildə eyni vəziyyət təkrarlana bilərdi. Məhz Heydər Əliyevin fəaliyyəti nəticəsində bunun qarşısı
alındı, böhrana son qoyuldu, bütün qanunsuz silahlı birləşmələr tərksilah edildi və ölkə inkişaf etməyə başladı.
1993-2003-cü illər bizim hamımızın yaxşı xatirindədir: sabitlik və inkişaf illəri, Azərbaycanın dirçəliş illəri,
Azərbaycanın xarici mövqelərinin möhkəmlənməsi illəri, neft müqaviləsinin imzalanması illəri. Bu gün
Azərbaycanın uğurlu inkişafında o vaxt Heydər Əliyev tərəfindən atılmış addımlar müstəsna rol oynayır”.
1993-cü ilin 15 iyununda gənc və kövrək, ancaq gerçək müstəqillik tariximizin əsası qoyulmuşdur. Bu
baxımdan 15 iyun 1993-cü il Azərbaycan tarixində böyük tarixə bərabər gün kimi səciyyələndirilməlidir. Milli
Qurtuluş Günü kimi qeyd etdiyimiz 15 iyun Milli Məclisin qərarı ilə 1997-ci il iyunun 27-də rəsmiləşdirildi.
Həmin tarixi qərarda deyilir: “Azərbaycan xalqının azadlığının, müstəqil dövlətçiliyinin müqəddəratının həll
edildiyi ən ağır günlərdə Heydər Əliyevin öz xalqının iradəsinə tabe olaraq ölkə rəhbərliyinə qayıtması, əslində,
onun müstəqil Azərbaycan Respublikasını, Azərbaycan xalqını, milli azadlıq hərəkatında qazanılmış tarixi
nailiyyətləri məhv olmaqdan xilas etmək kimi çox çətin və şərəfli bir missiyanı könüllü olaraq öz üzərinə
götürməsi idi. Bu, sözün əsl mənasında, "ömrümün qalan hissəsini də xalqıma bağışlayıram" deyib meydana atılan
böyük ürəkli Vətən oğlunun öz xalqı, öz Vətəni qarşısında misilsiz fədakarlığı idi”.
Ulu öndər Heydər Əliyev siyasi hakimiyyətə qayıdışı ilə Azərbaycanı məhv olmaqdan xilas etdi,
müstəqilliyimizin və ərazi bütövlüyümüzün qorunub saxlanılmasına real zəmin yaratdı.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov bu barədə danışarkən demişdir:
“...Müstəqil Azərbaycan öz nicatını görkəmli siyasətçi Heydər Əliyevin hakimiyyətə QAYIDIŞINDA tapdı.
Keçdiyimiz zaman məsafəsi xalqın düzgün qərar qəbul etdiyini, saysız-hesabsız problemlər məngənəsində sıxılan
ölkəmizin ən ağır və məsul dövründə onu qurtuluş yolu ilə aparmağa qadir olan yeganə şəxsiyyətin məhz Heydər
Əliyev olduğunu bir daha sübut etdi. Heydər Əliyevin Naxçıvandan Bakıya, böyük siyasətə QAYIDIŞI şərəfli
xilaskarlıq missiyasına – Azərbaycanı Azərbaycana qaytarmaq məramına xidmət edir”.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin gərgin işi, zəhməti nəticəsində Azərbaycan dövləti müxtəlif beynəlxalq
təşkilatlara üzv oldu, dünyanın aparıcı dövlətləri, eləcə də qonşu dövlətlərlə diplomatik əlaqələri genişləndirdi,
onlarla əməkdaşlıq etməyə başladı. Dünyada Azərbaycanın rolu və nüfuzu artdı, ölkəmiz beynəlxalq
münasibətlərdə söz sahibinə çevrildi. Demokratik inkişaf yolu ilə irəliləyən Azərbaycan bölgədə iqtisadi tərəqqiyə
imkan verən addımlar atdı. Demokratik şəkildə keçirilən parlament və prezident seçkiləri, hüquqi və iqtisadi
islahatlar Azərbaycanın müstəqillik və demokratiya yolunda inamla irəlilədiyini bir daha təsdiq etdi. “Əsrin
müqaviləsi” imzalandı, cəbhədə atəşkəs əldə olundu, Milli Ordu quruculuğuna xüsusi diqqət yetirildi. İlk milli
Konstitusiyamız qəbul edildi, əsaslı məhkəmə-hüquq islahatları aparıldı. Ölkədə ictimai-siyasi sabitlik bərqərar
edildi, sosial-iqtisadi inkişaf üçün əsaslı islahatlara başlandı, qanunçuluq möhkəmləndirildi. Dövlət quruculuğu
tədbirləri genişləndirildi. Beləliklə, ulu öndərin qətiyyətli fəaliyyəti, uzaqgörən siyasəti nəticəsində Azərbaycanın
müstəqilliyi möhkəmləndirildi və rəvan inkişaf yoluna çıxarıldı. Bu yolda da çox böyük uğurlar əldə edildi.
Ümummilli liderin milli maraqlara əsaslanmaqla həyata keçirdiyi çoxşaxəli siyasət strategiyası bu gün onun
layiqli siyasi varisi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən inamla və yüksək səviyyədə davam etdirilir.
Ölkə başçısının qloballaşan dünyanın tələblərinə uyğun yeni keyfiyyətdə davam etdirdiyi siyasi xətt Azərbaycan
dövlətçiliyinin inkişafına, ölkənin milli maraqlarının müdafiəsinə və iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsinə misilsiz
töhfələr verib. Ulu öndər tərəfindən müəyyən edilən siyasi kursun Prezident İlham Əliyev tərəfindən daha da
zənginləşdirilməsi nəticəsində Azərbaycan bütün sahələrdə yüksək sürətlə inkişaf edir, dünya dövlətləri arasında
öz yerini daha da möhkəmləndirir. Respublikamız dünyanın inkişaf etmiş dövlətlərindən birinə, Cənubi Qafqazın
isə lider dövlətinə çevrilib.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında respublikamızın çox geniş quruculuq və abadlıq işlərinin
aparılması, ölkəmizin dinamik inkişafı, sürətli tərəqqisi, həyata keçirilən irimiqyaslı layihələr, Azərbaycanın
hərtərəfli yeniləşməsi və tranzit ölkəyə çevrilməsi Vətənimizin beynəlxalq aləmdə rolunun artmasına, nüfuzunun
yüksəlməsinə səbəb olmuşdur. Bütün bunlar Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi inkişaf yolunun alternativsizliyini
tam dolğunluğu ilə təsdiq edir.
Milli Qurtuluş Günü Azərbaycanın dövlətçilik tarixində mühüm mərhələ təşkil edir. Qədirbilən xalqımız
bu günü hər zaman əziz tutur, onu hər il böyük sevinc və fərəh hissi ilə qeyd edir. Çünki ulu öndər Heydər Əliyevin
xilaskarlıq missiyası nəticəsində Azərbaycan düşdüyü çətin və böhranlı vəziyyətdən, dünyanın siyasi xəritəsindən
silinmək təhlükəsindən qurtulmuşdur. Milli Qurtuluş Günü Azərbaycanın gələcək inkişafı üçün zəmin
yaratmışdır. Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin sözləri ilə desək “müasir tariximiz 1993-cü ildən başlayır. O ildən
Azərbaycan böyük və uğurlu yol keçmişdir, dövlətçiliyin əsasları qoyulmuşdur. Ulu öndərin xalq qarşısında
göstərdiyi xidmətlər misilsizdir. Azərbaycan xalqı Heydər Əliyev siyasətini qəlbində yaşadır və yaşadacaqdır”.
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Heydər Əliyev və azərbaycançılıq məfkurəsi
Etibar Nəcəfov,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının millətlərarası münasibətlər,
multikulturalizm və dini məsələlər şöbəsinin müdiri, fəlsəfə elmləri doktoru, professor
Ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqımızın istəyi ilə Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıdışı
azərbaycançılıq ideyasının inkişafının tarixində keyfiyyətcə yeni bir mərhələnin başlanmasına səbəb oldu.
Azərbaycan xalqının tarixinə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil olan bu tarixi hadisədən sonra xalqımızın
dövlətçilik ənənələri inkişaf etdirildi, ilk dəfə olaraq azərbaycançılıq məfkurəsi siyasi mərhələdən iqtisadi
mərhələyə qədəm qoydu. Multikulturalizm azərbaycançılıq ideologiyasının tərkib hissəsi kimi özünün yüksək
zirvəsinə çatdı.
Azərbaycan xalqının siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni yüksəlişinə rəvac verən azərbaycançılıq ideologiyası
milli azadlıq uğrunda mübarizəsi tarixinin əsasını təşkil edir. Başqa sözlə, Azərbaycan xalqının milli azadlıq
uğrunda mübarizəsi tarixi azərbaycançılıq məfkurəsinin formalaşması və sonrakı inkişafı ilə bağlıdır.
XX əsrin əvvəllərində yaşamış tanınmış türk sosioloqu Ziya Göyalpa görə, Şərq xalqlarının milli hərəkatı
ardıcıl olaraq üç mərhələdən keçir: mədəni, siyasi və iqtisadi mərhələlərdən. Şərq xalqlarının milli hərəkatı onların
mədəni oyanışından başlayaraq, siyasi hərəkat formasını qəbul edir və daha sonra iqtisadi proqramların tərtib
olunması mərhələsinə keçir.
Azərbaycançılıq məfkurəsi XIX əsrin ikinci yarısında artıq dəyişilmiş yeni şəraitdə xalqımızın siyasi,
iqtisadi, sosial və mədəni yüksəlişi ideyası kimi formalaşmağa başlamışdır. O vaxt çar Rusiyasının tərkibində olan
Azərbaycan xalqı digər qeyri-rus, xüsusilə də müsəlman xalqları kimi hökumət tərəfindən aparılan ruslaşdırma
siyasətinə məruz qalır, hüquqları pozulur və o, hər cür ayrı-seçkiliklə üzləşirdi. Həmin dövrdə xalqımızın milli
azadlıq uğrunda mübarizəsi Azərbaycanda milli ideyanın formalaşmasının əsas hərəkətverici qüvvəsinə çevrildi.
Ziya Göyalpın Şərq xalqlarının milli hərəkatının inkişaf mərhələlərinə dair fikrinə uyğun olaraq,
azərbaycançılıq özünü ilkin olaraq XIX əsrin ikinci yarısında meydana gəlmiş mədəni hərəkat kimi göstərdi. O
vaxtdan başlayaraq Azərbaycan ədəbiyyatının, incəsənətinin və maarifçilik hərəkatının görkəmli xadimləri
mədəni azərbaycançılıq hərəkatına rəhbərlik edirdilər. Mədəni hərəkatın başında Cəlil Məmmədquluzadə, Seyid
Əzim Şirvani, Mirzə Ələkbər Sabir, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Nəcəf bəy Vəzirov kimi milli ədəbiyyatımızın
görkəmli nümayəndələri dururdular. Onlar Mirzə Fətəli Axundzadənin başladıği ənənəni davam etdirərək, dini
fanatizmi, xalqın inkişafına mane olan köhnə adət-ənənələri tənqid edir, xalqı elmə və təhsilə yiyələnməyə
çağırırdılar. Onların fəaliyyəti nəticəsində azərbaycançılıq ideyasının ilk mərhələsi olan mədəni azərbaycançılıq
öz tarixi missiyasını yerinə yetirirdi. Bu, özünü Azərbaycan xalqının milli şüurunun formalaşması prosesinin
başlanmasında büruzə verirdi. Azərbaycan xalqı öz etnik-mədəni birliyi, milli maraqları uğrunda mübarizəyə
qoşulmasının zərurətini tədricən dərk edirdi.
Azərbaycançılıq ideologiyasının mədəni sahədən siyasi sahəyə keçməsi, başqa sözlə desək, siyasi
azərbaycançılığın formalaşması Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd Ağaoğlu, Əlimərdan bəy Topçubaşov,
Məmmədəmin Rəsulzadə kimi görkəmli şəxsiyyətlərin nəzəri və siyasi fəaliyyətləri ilə bağlı idi. Onların ictimaisiyasi fəaliyyətinin nəticəsində 28 may 1918-ci il tarixində müsəlman Şərqində ilk parlamentli respublika olan
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradıldı.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xalqımızın milli azadlıq uğrunda mübarizəsi tarixinin mühüm
mərhələlərindən biri oldu. AXC-nin yaradılması uzun illər xalqımızın azadlıq uğrunda apardığı mübarizəsinin
məntiqi və qanunauyğun nəticəsi idi. Bu, həm də siyasi azərbaycançılıq məfkurəsinin inkişafında keyfıyyətcə yeni
bir mərhələ oldu.
Bu mərhələ, həmçinin azərbaycançılıq ideologiyasının iqtisadi mərhələyə keçməsi üçün lazımi şərait
yaratdı. Lakin 28 aprel 1920-ci ildə Azərbaycanın bolşevik Rusiyası tərəfindən işğal olunması səbəbindən bu
keçid baş tutmadı. Azərbaycançılıq ideologiyasının inkişafının qarşısı müvəqqəti olaraq alındı. Azərbaycan
xalqının tarixinin yeni mərhələsi – sovet dövrü başlandı.
Sovet dövrü ərzində Azərbaycan xalqı imperiya əsarəti altında müəyyən iqtisadi, elmi-texniki, sosialmədəni inkişaf yolu keçsə də, onun milli mədəniyyəti Moskva tərəfindən təzyiqə məruz qalırdı. Bolşeviklər
cəmiyyətin bütün sahələrində ruslaşdırma siyasətini həyata keçirirdilər. Onlar bəzi demokratik və beynəlmiləl
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şüarlarla, həmçinin milli regionlara özünüidarəetmə və mədəni muxtariyyət verməklə, öz siyasətinin mahiyyətini
ört-basdır etməyə müvəffəq olsalar da, bu siyasət gerçəklikdə totalitar millətçiliyin formalarından biri idi.
Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının milli siyasətinin əsas vəzifələrindən biri bütün milli regionların
siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni sahələrində islahatlar keçirilməsi idi. Hətta sovet dövrünün ilk illərində
bolşeviklərin milli siyasəti “korenizatsiya” (milli mədəniyyətin inkişafı) siyasəti əsasında həyata keçirilirdi. Bu
siyasətin mahiyyəti haqqında görkəmli amerikalı azərbaycanşünas alim Tadeuş Svyatixovski deyir: “Bu siyasət
(korenizatsiya siyasəti) milli kadrların rəhbər partiya və dövlət vəzifələrinə irəli çəkilmələri ilə yanaşı, qeyri-rus
xalqların dillərinin rus dili ilə tam bərabərliyini müdafiə edir, həmçinin, sovet hakimiyyətinin milli regionlarda
mövqeyini möhkəmləndirir, müxtəlif xalqları sovet hakimiyyətinə dəstək olmalarına yönəldirdi.” Qeyd etmək
lazımdır ki, bu siyasətin nəticəsində əvvəllər geridə qalmış milli regionlar sosial-iqtisadi, mədəni sahələrdə
mühüm nailiyyətlər əldə etdilər. Bu isə öz növbəsində ruslaşdırma siyasəti üçün əlverişli şərait yaradırdı.
Siyasi sahədə ruslaşdırma siyasətinin əlamətləri özünü mərkəz ilə müttəfiq respublikalar arasında olan
əlaqələrin xüsusiyyətlərində büruzə verirdi. Müttəfiq respublikaların fəaliyyəti mərkəzin tam nəzarəti altında idi.
Milli maraqları müdafiə edən hər bir təşkilatın fəaliyyətinin qarşısı alınırdı.
İqtisadi sahədə ruslaşdırma siyasətinin əlamətləri iqtisadiyyatın ifrat mərkəzləşdirilməsində və xüsusi
mülkiyyətin qadağan olunmasında görünürdü. Müttəfiq respublikalar arasında əmək bölgüsünə əsaslanan vahid
iqtisadi kompleksin fəaliyyətini təmin etmək, milli regionları bir-birindən və xüsusilə mərkəzdən asılı vəziyyətdə
saxlamaq üçün Kreml bir regionda olan müəssisənin fəaliyyətini digər regionlardakı müəssisələrin fəaliyyətindən
asılı vəziyyətə qoyur və beləliklə də totalitar dövlətin iqtisadi bazasını yaradır və möhkəmləndirirdi.
Mədəniyyət sahəsində ruslaşdırma siyasətinin həyata keçirilməsi digər sahələrdən daha çətin idi. Bu,
mədəniyyət sahəsinin insanın daxili aləminə, tarixi ənənələrinə, milli və mənəvi dəyərlərinə yaxın olması ilə izah
olunurdu. Lakin mədəniyyət sahəsində ruslaşdırma siyasətinin həyata keçirilməsi mərkəz üçün daha vacib bir
məsələ idi. Çünki digər sahələrdə bu siyasətin uğurla həyata keçirilməsi xeyli dərəcədə mədəniyyət sahəsindəki
vəziyyətdən asılı idi.
Lakin sovet hökumətinin ruslaşdırma siyasəti Azərbaycan xalqının milli azadlıq uğrunda mübarizəsini,
azərbaycançılıq ideologiyasının qarşısını ala bilmədi. 1969-cu il iyulun 14-də Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə
gəlişi azərbaycançılıq məfkurəsinin inkişafına, ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqının milli azadlıq uğrunda
mübarizəsi tarixinin yeni mərhələsinin başlanğıcına səbəb oldu. Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə
gəlişi xalqımızın həyatının bütün sahələrində möhtəşəm tərəqqinin başlanğıcı kimi tarixə həkk olundu. Bununla
əlaqədar ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev qeyd edir: “Sovet dövründə Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik
etdiyi illərdə Azərbaycan uğurla, sürətlə inkişaf edib. 1969-cu ildə o, Azərbaycan Respublikasının rəhbəri
seçiləndə Azərbaycan sovet məkanında ən geridə qalmış respublikalardan biri idi. Bunu sosial-iqtisadi göstəricilər
də təsdiq edir. On üç il ərzində yorulmaz fəaliyyət nəticəsində Azərbaycan sovet məkanında ən qabaqcıl
respublikalardan birinə çevrilmişdir. Əgər sovet dövründə - 1980-ci illərdə iki donor respublika var idisə, onlardan
biri Azərbaycan idi. Azərbaycan ümumittifaq xəzinəsinə daha çox vəsait verirdi, nəinki alırdı. Məhz o illərdə
Azərbaycanda sənaye inkişafı böyük templərlə təmin olunurdu. Yüngül sənayedə, ağır sənayedə, neft sənayesində
böyük işlər görülmüşdür. O vaxt yaradılmış infrastruktur bu gün müstəqil Azərbaycanın inkişafına xidmət
göstərir. Kənd təsərrüfatına böyük diqqət göstərilirdi. Azərbaycan böyük tikinti meydançasına çevrilmişdi. Yəni,
1982-ci ilin sosial-iqtisadi göstəricilərinə nəzər salsaq görərik ki, doğrudan da Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 13
il ərzində böyük işlər görülmüşdür və Azərbaycan, qeyd etdiyim kimi, qabaqcıl yerlərdə idi”.
Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə gəlişi yeni tarixi şəraitdə Azərbaycan xalqının milli azadlıq hərəkatının
başlanması üçün əlverişli şərait yaratdı. Heydər Əliyevin göstərişi və rəhbərliyi ilə dil, ədəbiyyat, incəsənət, elm,
təhsil sahələrində böyük işlər görülməyə başlandı. Ulu öndər Azərbaycan xalqının milli azadlıq uğrunda tarixini
və görkəmli tarixi şəxsiyyətlərin fəaliyyətlərini işıqlandırmaqla, milli-mənəvi dəyərlərimizi təbliğ etməklə
Azərbaycan xalqının milli şüurunun inkişafı, azadlıq uğrunda mübarizəsi üçün zəruri addımlar atdı. Ədəbiyyat və
incəsənət xadimlərimiz bu şəraitdən istifadə edərək əsərlərində xalqımızın müstəqillik uğrunda mübarizəsi
ideyasını təbliğ edirdilər. Bu, xalqın milli azadlıq uğrunda hərəkatının başlanmasına təkan verir və onun müstəqil
dövlət yaratmaq istəyini artırırdı.
Səksəninci illərin ikinci yarısında Sovet İttifaqında aparılan yenidənqurma siyasəti digər sovet
respublikaları kimi, Azərbaycan üçün də müstəqillik üçün əlverişli imkanlar açdı. Lakin keçmiş İttifaq
respublikalarının əksəriyyəti yenidənqurma siyasətinin yaratdığı bu şəraitdən müstəqil dövlət yaratmaq məqsədilə
istifadə etdiyi halda, Ermənistan bundan qonşu dövlətin ərazilərini zəbt etmək üçün yararlanırdı. Ermənistan
ölkəmizə qarşı torpaq iddialarını qaldıraraq, Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Dağlıq Qarabağı öz tərkibinə
qatmaq tələbi ilə Kremlə müraciət etdi. Ermənilərin bu hərəkəti nəinki Azərbaycana qarşı yönəlmişdi, ermənilərin
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özləri üçün də təhlükəli idi. Çünki Ermənistanın Azərbaycana qarşı torpaq iddiaları ermənilərin milli hərəkatını
təcavüzkar bir qüvvəyə çevirdi. Bundan başqa, ermənilərin Azərbaycana qarşı torpaq iddiaları digər qeyri-rus
respublikalarında başlanan milli azadlıq hərəkatlarını amansızlıqla yatırtmaq üçün Kremlə fürsət verirdi.
Beləliklə, ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarında Azərbaycan xalqının milli azadlıq hərəkatı qarşısında iki çətin
məsələ dururdu. Birincisi, Ermənistanın hərbi təcavüzündən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qorumaq. İkincisi,
sovet imperiyasına qarşı mübarizədə dövlət müstəqilliyini bərpa etmək. Bu iki mühüm məsələni həll etmək üçün
elə bir siyasi qüvvə tələb olunurdu ki, o, yeni tarixi şəraitdə Azərbaycan xalqının milli azadlıq hərəkatına başçılıq
etməyə, onu lazımi istiqamətə yönəltməyə qadir olsun. Bu tarixi zərurətə cavab olaraq 1988-ci ilin sonlarında
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi (AXC) yaradıldı.
Lakin AXC Azərbaycan xalqının milli azadlıq hərəkatına rəhbərlik etmək iqtidarında deyildi. 1992-ci ildə
dövlət çevrilişi nəticəsində hakimiyyətə gəlmiş AXC-Müsavat hakimiyyəti anarxiya şəraiti yaradaraq ölkəni
vətəndaş müharibəsinə sürüklədi. Cəmiyyətin bütün sahələrini dərin böhran bürümüşdü. Ermənistanın
Azərbaycana hərbi təcavüzü ilə yanaşı, bir sıra xarici dövlətlərin dəstəyi ilə ölkənin şimal və cənub bölgələrində
separatçı hərəkatlar baş qaldıraraq respublikadakı böhranlı vəziyyəti daha da pisləşdirmişdi. Yaranmış şəraitdə
Azərbaycan bir müstəqil dövlət kimi yox olmaq təhlükəsi ilə üzləşmişdi. Belə bir acınacaqlı vəziyyətdə
Azərbaycan xalqının yeganə çıxış yolu Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışına nail olmaq idi.
Xalqımızın israrlı təkidi ilə ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə ikinci dəfə gəlişi Azərbaycanı bir
müstəqil dövlət kimi yox olmaq təhlükəsindən qurtardı, onu düşdüyü siyasi, sosial-iqtisadi böhran vəziyyətindən
çıxararaq və bütün sahələrdə inkişafının əsasını qoydu.
Ümummilli liderin hakimiyyətə qayıdışı ilə azərbaycançılıq ideologiyası tarixində keyfiyyətcə yeni bir
mərhələ başlandı. Bu mərhələ azərbaycançılıq məfkurəsinin tarixi inkişafının zirvəsini təşkil edir.
Azərbaycançılıq məfkurəsinin parlaq daşıyıcısı kimi ulu öndər Heydər Əliyev öz müdrik siyasəti, dönməz əqidəsi
və tarixi uzaqgörənliyi sayəsində milli dövlətçilik ideyasının gerçəkləşdirilməsinə, müasir Azərbaycan dövlətinin
qurulmasına və xalqımızın müstəqillik arzusuna çatmasına nail oldu. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan öz dövlət
müstəqilliyini 18 oktyabr 1991-ci ildə bərpa etdi. Lakin tarixi hadisələrin sonrakı gedişatı göstərdi ki, xalq əsl
müstəqilliyə 15 iyun 1993-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra nail oldu.
Bununla əlaqədar Prezident İlham Əliyev qeyd edir: “1993-cü il tariximizdə dönüş nöqtəsi olmuşdur. Əslində,
bizim müstəqil tariximiz o ildən başlamışdır”.
Müasir tariximizə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil olmuş 1993-cü ilin 15 iyun tarixində ümummilli lider
Heydər Əliyevin xalqımızın istəyi ilə siyasi hakimiyyətə qayıdışı nəticəsində Azərbaycan bir müstəqil dövlət kimi
öz dövlətçiliyini qoruyub saxlayaraq və yeni tarixi şəraitdə inkişaf etdirərək, demokratik inkişaf və hüquqi dövlət
quruculuğuna başladı, milli ideologiya olan azərbaycançılığı qəbul etdi. İlk dəfə olaraq azərbaycançılıq
ideologiyası siyasi mərhələdən iqtisadi mərhələyə keçdi. Bu, özünü milli iqtisadiyyatın qurulmasında büruzə
verdi.
Akademik Ramiz Mehdiyev “Qlobal transformasiyalar dövründə Azərbaycanın milli ideyası” adlı
kitabında 1828-ci ildən müasir dövrədək Azərbaycanın milli ideyasının meydana gəlməsinin və formalaşmasının
tarixində səkkiz mərhələnin olduğunu göstərir. Hər bir mərhələnin başlanğıcını mühüm bir tarixi hadisə təşkil
edir. Azərbaycanın milli ideyasının formalaşması tarixinin yeddinci mərhələsi 1993-2003-cü illəri –ümummilli
lider Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövrünü əhatə edir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan milli
ideyasının formalaşması sahəsində gördüyü işi yüksək qiymətləndirən akademik Ramiz Mehdiyev yazır: “Bu
mərhələdə milli ideya dövlət və milli müstəqillik ideyasında öz əksini tapır. Heydər Əliyevin siyasəti nəticəsində
“millət” məfhumunun strukturuna özünüidentifikasiyanın bütün kollektiv formaları daxil edilmişdir: etnik, dini,
sosio-mədəni, iqtisadi, siyasi və s. Azərbaycan ideyası Azərbaycanda yaşayan və Azərbaycanı öz Vətəni hesab
edən bütün etnik qrupların ideyasına çevrilir”.
Belə olan bir şəraitdə azərbaycançılıq ideyası tək Azərbaycan türklərinin deyil, ölkənin ərazisində yaşayan
bütün digər xalqların inkişafına yönələn bir ideya kimi özünü göstərir. Başqa sözlə desək, azərbaycançılıq
ideologiyası birləşdirici ideya kimi özünü büruzə verir. Azərbaycançılığın birləşdirici mahiyyətinə dair
ümummilli lider Heydər Əliyev deyirdi: “Ərazimizdə yaşayan azərbaycanlı da, ləzgi də, avar da, kürd də, talış da,
udin də, kumık da, başqası da — bütünlükdə hamısı azərbaycanlıdır”. Lakin ulu öndər ölkəmizdə yaşayan bütün
xalqları azərbaycanlı hesab etməklə, onların etnik kimliyinin yox olmasının tərəfdarı deyildi. Əksinə, ümummilli
lider Heydər Əliyev ölkədə yaşayan hər bir xalqın etnik, dini mənsubiyyətinin, dilinin, mədəniyyətinin
qorunmasının tərəfdarı idi.
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Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışı azərbaycançılıq məfkurəsini birləşdirici bir
ideya kimi göstərməklə yanaşı, ilk dəfə olaraq multikulturalizmi onun tərkib hissəsi kimi təqdim etdi.
Multikulturalizm bu ideologiyanın cəmiyyətdə geniş yayılmasını təmin edərək onu daha da möhkəmləndirdi.
Məlum olduğu kimi, “multikulturalizm” məhfumu cəmiyyətdə mövcud etnik, irqi, dini və mədəni
müxtəlifliyə münasibətdə dövlətin apardığı konkret siyasəti – müxtəlifliyin qorunmasını ehtiva edir. Cəmiyyətdə
məskunlaşmış milli azlıqların nümayəndələrinin etnik-mədəni dəyərlərini qorumaqla multikulturalizm siyasəti
azərbaycançılığın sosial bazasını daha da möhkəmlədir, bu ideologiyanın ölkədə yaşayan bütün xalqların və etnik
qrupların ideologiyasına çevirir. Azərbaycan xalqının siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni yüksəlişini təmin etməklə
azərbaycançılıq məfkurəsi multikulturalizm siyasətindən mühüm bir vasitə kimi geniş istifadə edir.
Bir siyasət modeli kimi multikulturalizm ötən əsrin 60-cı illərində Kanadada meydana gəlmişdir.
Multikulturalizm siyasətinin meydana gəlməsindən əvvəl etnik, irqi, dini və mədəni müxtəlifliklə üzləşən
dövlətlər bu müxtəlifliyi əsasən iki siyasət modeli, assimilyasiya və ya izolyasiya vasitəsilə tənzimləməyə
çalışıblar.
Assimilyasiya siyasəti milli azlıqların mədəni-etnik dəyərlərini titul (əsas) etnosun mədəniyyətinə qatmaqla
cəmiyyətdəki etnik, irqi, dini və mədəni müxtəlifliyin ləğv edilməsini nəzərdə tutur.
İzolyasiya siyasəti isə milli azlıqların mədəni-etnik dəyərlərinin titul etnosun etnik-mədəni dəyərləri ilə hər
hansı bir əlaqəsinin qarşısını almaqla milli azlıqların cəmiyyətə inteqrasiya olmalarına imkan vermir. İzolyasiya
siyasəti 2 formada özünü büruzə verir:
1. Milli azlıqların ölkəyə daxil olub orada məskunlaşmasına mane olur.
2. Cəmiyyətdə artıq məskunlaşmış müəyyən qrup adamların assimilyasiyasına mane olmaq məqsədilə
onları təcrid edir. İkinci halda bu siyasət aparteid adlanır.
Tarixi hadisələrin gedişatı etnik-mədəni müxtəlifliklərin tənzimlənməsinə yönələn bu iki siyasət modelinin
səmərəsizliyini göstərdi. Belə ki, müasir ictimai inkişafda mədəniyyətin aparıcı rol oynadığı bir dövrdə
assimilyasiya siyasətinin düzgün olmadığı kimi, qloballaşma, mədəniyyətlərin qovuşduğu bir şəraitdə izolyasiya
siyasətinin də yanlışlığı müəyyən edildi. Etnik, irqi, dini və mədəni müxtəlifliyin tənzimlənməsinə yönəlmiş
assimilyasiya və izolyasiya siyasətlərinin iflasa uğraması ötən əsrin 60-cı illərində əvvəlcə Kanadada, sonra isə
Avropanın bir sıra çoxmədəniyyətli ölkələrində multikulturalizm siyasətinin meydana gəlməsinin başlıca
səbəblərindən biri olmuşdur.
Multikulturalizm assimilyasiya siyasətindən fərqli olaraq milli azlıqların etnik-mədəni dəyərlərinin ləğv
edilməsinin qarşısını almaqla, bu dəyərləri qorumaqla yanaşı, izolyasiya siyasətindən fərqli olaraq, milli azlıqların
etnik-mədəni dəyərləri ilə titul etnosun etnik-mədəni dəyərlərinin bir-birinə qarşılıqlı təsir etmələri üçün lazımi
şərait yaradır və milli azlıqların yaşadıqları cəmiyyətə inteqrasiya olmaları üçün əlverişli imkanlar təklif edir.
Başqa sözlə desək, multikulturalizm milli azlıqların etnik-mədəni dəyərlərini nə assimilyasiyaya uğradır, nə də
ki, onların bu dəyərlərinin inkişafını cəmiyyətin inkişafından təcrid edir. Multikulturalizm titul etnos ilə milli
azlıqların etnik-mədəni dəyərlərinin inkişafına eyni şərait yaratmaqla onların mədəniyyətlərinin qarşılıqlı təsiri
üçün zəmin hazırlayır.
Azərbaycanda etnik-mədəni müxtəliflik multikulturalizm siyasəti vasitəsilə tənzimlənir. Ölkəmizdə bu
siyasətin tətbiq olunması ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Çoxmədəniyyətli Azərbaycan
cəmiyyətindəki etnik-mədəni müxtəlifliyin tənzimlənməsində multikulturalizm siyasətini assimilyasiya və
izolyasiya siyasətlərindən üstün tutan ulu öndər Heydər Əliyev multikulturalizmə cəmiyyətdəki
çoxmədəniyyətliliyi, etnik-mədəni müxtəlifliyi xarakterizə edən pozitiv hadisə kimi yanaşırdı. Ümummilli lider
cəmiyyətdəki etnik-mədəni müxtəlifliyin qorunmasına yüksək önəm verərək deyirdi: “Dövlət, ölkə nə qədər çox
xalqı birləşdirsə, bir o qədər zəngin olur, çünki onların hər biri ümumdünya mədəniyyətinə və sivilizasiyasına öz
töhfəsini verir... Azərbaycan əhalisinin çoxmilli tərkibi bizim sərvətimizdir, üstünlüyümüzdür. Biz bunu
qiymətəndiririk və saxlayacağıq. Çalışacağıq ki, bu sərvətimiz əbədi olsun”.
Düzdür, tarix boyu elə dövlətlər olub və hazırda da var ki, onlar məqsədyönlü şəkildə cəmiyyətdəki etnikmədəni müxtəlifliyin artmasının qarşısını almağa çalışırlar. Bu dövlətlər etnik-mədəni müxtəlifliyin artmasını öz
milli təhlükəsizliyinə təhdid hesab edirlər. Belə dövlətlər cəmiyyətdəki etnik-mədəni müxtəlifliyin tənzimlənməsi
siyasətinə bu müxtəlifliyin ləğv olunması siyasətini qarşı qoymuşlar. Misal kimi belə dövlətlərdən Ermənistanı
göstərmək olar. Ermənistan rəhbərliyi ölkədə hələ 1930-cu illərdə faşist, irqçi Qaregin Njde və Ayk Asatryan
tərəfindən irəli sürülmüş “Tseqokron” (erməni dilindən tərcümədə “qəbiləyə sitayiş” mənasını verir) adlı irqçi
nəzəriyyəni geniş şəkildə təbliğ edir. 2004-cü ildə İrəvanda “Qaregin Njde və onun təlimi” adlı kitab nəşr
edilmişdir. 2016-cı ilin mayın 28-də Yerevanın mərkəzində Ermənistanın ovaxtkı prezidenti Serj Sarkisyanın
618

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

iştirakı ilə nasist canisi Qaregin Njdenin heykəli açılmışdır. Müasir dövrdə Ermənistan rəhbərliyi məqsədyönlü
şəkildə irqçilik, nasist ideologiyası olan tseqokronizmi təbliğ etməklə Ermənistanı monoetnik ölkəyə çevirmişdir.
Müasir dövrdə multikulturalizm siyasəti bir sıra Qərb ölkələrində iflasa uğrayarkən Azərbaycan
Respublikası bu siyasət vasitəsilə cəmiyyətdəki etnik-mədəni müxtəlifliyin tənzimlənməsi sahəsində böyük
nailiyyətlər əldə etmişdir. Bunun əsas göstəricisi burada etnik, dini və irqi zəmində heç bir qarşıdurmanın,
münaqişənin olmamasıdır. Azərbaycan Respublikası, hətta multikulturalizm siyasətinin meydana gəldiyi Qərb
dövlətlərindən də səmərəli multikulturalizm modeli təklif edir. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi,
Azərbaycan dünyada artıq multikulturalizm mərkəzi kimi tanınır. Dünyada Azərbaycanın nadir rolu yüksək
qiymətləndirilir. Prezident İlham Əliyev bir neçə çıxışında Azərbaycanın multikulturalizm sahəsində təcrübəsinin
xarici ölkələrdə öyrənilməsinin vacibliyini qeyd etmişdir: “Bizim təcrübəmiz öyrənilir. Əminəm ki, başqa
ölkələrdə Azərbaycan təcrübəsi tətbiq olunduqda o ölkələrdə də dinlərarası, millətlərarası münasibətlər sağlam
zəmində öz həllini tapacaqdır”.
Xalq qəzeti. - 2018.- 15 iyun. - № 134. - S. 5.
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İnam və etimad ünvanı
Qurtuluşdan başlanan dinamik inkişaf strategiyası davamlı uğurlara təminatdır
Abel Məhərrəmov,
Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, akademik
Azərbaycanlı milli düşüncə sistemində hakimiyyətə münasibət tarixən ictimai inam amili ilə şərtlənmişdir:
insanlarımız əsrlər boyu ədalətli və sivil cəmiyyətə qovuşmağın yeganə yolunu məhz ölkəyə rəhbərlik edən liderin
və onun formalaşdırdığı komandanın fəaliyyətində axtarmış, gələcək talelərini inandıqları, etimad bəslədikləri
rəhbərə etibar etmişlər. Azərbaycan xalqı üçün məhz belə bir lider olmuş Heydər Əliyev dühası idarəçiliyin hər
iki mərhələsində dövlətçiliyin ideoloji, siyasi, hüquqi və iqtisadi əsaslarını fundamental elmi prinsiplər əsasında
müəyyənləşdirmiş, təkamülə əsaslanan tərəqqi yolunun alternativsizliyini real əməli nəticələrlə sübuta
yetirmişdir.
Müxtəlif zaman və məkanlarda yaranan hər bir əlverişli şəraitdə xalq malik olduğu mənəvi-intellektual
potensialı, zəngin mədəniyyəti və milli özünüdərk səviyyəsi ilə yüksək azadlıq idealına, tarixin yaddaşında
saxlanan milli dövlətçilik, müstəqillik ənənələrinin bərpasına can atır. Bu mənada indi mütləq əksəriyyət etiraf
edir ki, zəngin dövlətçilik ənənələrinə malik Azərbaycan xalqı üçün belə real tarixi şans ötən əsrin ikinci yarısında
- ulu öndər Heydər Əliyevin 1969-cu ilin 14 iyulunda respublika rəhbərliyinə təyinatından sonrakı mərhələdə
yaranmışdır.
Heyrətamiz iradə və məqsədyönlülük
O, çox sadə bir həqiqəti rəhbər tuturdu: nə qədər ki insanlar özlərinin həyatı və yaşamaq hüququ,
müstəqillik və milli dövlətçilik uğrunda mübarizə aparmağa qadirdir, onlar üçün nə ictimai əmin-amanlığın və
barışığın bərqərar olmasında, nə də yaranmış siyasi, sosial və iqtisadi böhrandan çıxış yollarının tapılmasında
dəfedilməz maneələr yoxdur və ola da bilməz.
Bütöv və kamil şəxsiyyət olan Heydər Əliyevin hələ o dövrdən sosial ədalət, düzgünlük və humanizm
prinsiplərinə söykənməsi ilk növbədə onun yüksək daxili demokratizmindən və hər kəsə örnək olacaq vətəndaşlıq
məsuliyyətindən irəli gəlmişdir. İlk gündən respublikanın həyatı ilə bağlı ən müxtəlif problemlərə toxunan
ümummilli lider hüquq mühafizə orqanlarındakı nöqsanlara, ən başlıcası, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının
təminatı sahəsində mövcud olan problemlərə toxunmuş, onların həlli yollarını göstərmişdir.
Ulu öndərin Azərbaycana birinci rəhbərliyi dövründə böyük uzaqgörənliklə həyata keçirdiyi elm, təhsil və
mədəniyyət siyasəti müstəqillik illərində milli ziyalı elitasının intellektual potensialının yüksəkliyində özünü
göstərməklə aparılan islahatların praktik nəticələr verməsini təmin etmişdir. 1970-1980-ci illərdə ümummilli
liderin rəhbərliyi altında təhsil müəssisələrinin zəngin şəbəkəsinin yaradılması və onların maddi-texniki bazasının
formalaşdırılması, respublika hüdudlarından kənarda yüksək-ixtisaslı mütəxəssislərin, o cümlədən hərbi kadrların
yetişdirilməsi, Elmlər Akademiyasının tədqiqat institutlarında fundamental elmin inkişafının təmin olunması
gələcəkdə milli müstəqilliyimiz üçün zəruri intellektual zəmin yaratmışdır.
Ulu öndərin yeritdiyi siyasətin dərinliyi və uzaq hədəflərə hesablanması onun zəngin intellektual potensiala
söykənməsi ilə şərtlənmişdir. Həmin illərdə respublikamızda məktəb tikintisi prosesinin sürətlənməsi, maarif
işinin yüksək səviyyədə təşkili, ixtisaslı kadrlar hazırlayan yeni ali məktəblərin açılması, fundamental və
humanitar elmlərin inkişafı, əldə olunan kəşflərin iqtisadiyyatın bütün sahələrində tətbiqi böyük rəhbərin təhsil
siyasətinin əsas leytmotivini təşkil etmişdir.
Heydər Əliyevin respublika rəhbərliyinə gəlişindən sonrakı dövr həm də milli özünüdərk və özünəqayıdışın
başlanğıcı kimi qəbul edilir. Ulu öndər paytaxt Bakının kosmopolit ruhlu kadr potensialından azad olması üçün
milli kadrların yetişdirilməsi işinə də xüsusi qayğı ilə yanaşmış, bu məqsədlə təhsilin səviyyəsinin yüksəldilməsini
vacib məsələ kimi önə çəkmişdir. Həmin illərdə milli-mütərəqqi fikrin və ictimai düşüncənin başlıca mərkəzi
olaraq flaqman ali məktəb statusunu qoruyub saxlayan, milli kadr hazırlığında əsas yükü üzərinə götürən
Azərbaycan Dövlət Universitetinə (indi BDU) diqqət və qayğının artırılması, bu təhsil ocağının fəaliyyətinin
gücləndirilməsi Heydər Əliyevin daim diqqətində olmuşdur. Ulu öndərin 1969-cu ilin noyabrında universitetin
50 illik yubileyinin keçirilməsinə qərar verməsi və həmin toplantıda Azərbaycan dilində dərin məzmunlu nitq
söyləməsi də onun bu elm məbədinə verdiyi yüksək qiymətin təzahürü kimi bu gün də ehtiramla xatırlanır.
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Böyük rəhbər Heydər Əliyev ideoloji baryerlərin son dərəcə sərtliklə işə düşdüyü keçmiş imperiya
dövründə böyük təzyiqlərlə, təqiblərlə üzləşsə də, heç bir riskdən çəkinməyərək əzmkar fəaliyyəti ilə xalqın tarixi
keçmişini, milli kimliyini, dilini, mədəniyyətini, milli adət-ənənələrini qoruyub saxlaya bilmişdir. O dövrdə
repressiya qurbanlarına bəraət verilməsi istiqamətində gördüyü işlər də məhz azərbaycançılıq məfkurəsinin
güclənməsinə xidmət etmişdir. Dahi rəhbərin vətənpərvər fəaliyyətinin nəticəsi olaraq respublikada milli ruhlu
ziyalı təbəqəsi formalaşmış, Azərbaycan tarixçiləri şanlı keçmişimizin mümkün qədər obyektiv tədqiqi
istiqamətində ilk addımlarını atmağa başlamışlar. Yaranmış əlverişli imkanlardan istifadə edərək Atabəylər
dövlətinin tarixini yazan mərhum akademik Ziya Bünyadov 70-ci illərin ortalarında ümummilli lider tərəfindən
dövlət mükafatına layiq görülmüşdür. Azərbaycan SSR-in 1978-ci ildə qəbul edilmiş Konstitusiyasında
Azərbaycan dilinin rəsmi dövlət dili kimi təsbit edilməsi də ulu öndərin prinsipiallığı, cəsarəti, ən əsası, milli
ideallara bağlılığının bariz göstəricisi kimi bu gün də qürurla xatırlanır.
Heydər Əliyevin şəxsiyyət kimi böyüklüyünü təcəssüm etdirən ən başlıca keyfiyyətlərdən biri də onun
siyasi fəaliyyətinin bütün mərhələlərində ümumxalq mənafeyi ilə bağlı məsələlərdə heç bir riskdən çəkinməməsi,
cəsarət və qətiyyət göstərməsi, ədalət meyarına sadiqliyi idi. 1982-ci ildən sonrakı mərhələdə - SSRİ rəhbərliyində
olanda da Heydər Əliyev doğma vətənini, xalqını unutmamış, hər zaman Azərbaycanın mənafeyini müdafiə
etmişdir. 1990-cı ilin 20 Yanvarında həyatını risk qarşısında qoyaraq ailəsi ilə birgə Azərbaycanın Moskvadakı
daimi nümayəndəliyinə gəlmiş, Bakı şəhərinə təcavüz olunması barədə qərar qəbul edən insanların hərəkətlərini
bağışlanmaz siyasi səhv adlandırmış, faciənin törədilməsində günahkar olan respublika və imperiya rəhbərlərini
açıq ittiham etmişdir.
Xilaskar rəhbər
Tarix boyu böyük siyasi liderlər üçün səciyyəvi keyfiyyətlərdən biri də onların xalq və dövlət üçün ən
böhranlı, çətin sınaq anlarında məsuliyyəti çiyinlərinə götürmələri, bütöv bir xalqın, millətin xilaskarına
çevrilmələri olmuşdur. Bu mənada ümummilli lider Heydər Əliyevin fitri idarəçilik keyfiyyətləri sırasında onun
ən ekstremal və millətin taleyi baxımından məsuliyyətli dönəmlərdə ictimai mənafeləri özündə tamamilə ehtiva
edən qətiyyətli, eyni zamanda yaranmış şərait üçün ən optimal qərarlar qəbul etmək məharətini xüsusi qeyd etmək
lazımdır.
1991-1993-cü illərdə respublikada cərəyan edən mürəkkəb proseslər - siyasi böhranın, xaos və anarxiya
mühitinin dərinləşməsi, xalqın canı, qanı bahasına əldə etdiyi dövlətçiliyin itirilməsi təhlükəsinin yaranması bu
reallığı bir daha təsdiqlədi ki, yalnız böyük ictimai dəstəyə malik liderlər xalqlarının müstəqilliyinə etibarlı
təminat yarada, onu qoruyub saxlaya bilərlər. Həmin illərdə Azərbaycanda hakimiyyətdə xalqın etimad göstərdiyi
siyasi qüvvənin olmaması dövlət idarəçiliyi mexanizmlərinin formalaşmasında ciddi maneəyə çevrilməklə yanaşı,
daxili böhranın, vətəndaş itaətsizliyinin, xaos və anarxiyanın yaranmasına rəvac vermiş, qanunçuluğun və hüquq
qaydalarının təminatı, vətəndaşların azad, təhlükəsiz yaşamaq hüququnun, ən nəhayət, ictimai asayişin qorunması
sahəsində əsaslı problemlər yaratmışdı.
Əgər bu həlledici mərhələdə tarixə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil olmuş əlamətdar hadisə baş verməsəydi,
xalqın təkidli tələbi ilə ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı gerçəkləşməsəydi, indi biz
müstəqil, qüdrətli, hər zaman tərəqqi edən, yeniləşən və demokratikləşən Azərbaycan dövlətindən danışa
bilməzdik. Ulu öndər Heydər Əliyevin 1993-cü il iyunun 15-də Ali Sovetin Sədri seçilməsi onun sadəcə
hakimiyyətə qayıdışı deyildi, eyni zamanda xalqın qurtuluş, qəhrəmanlıq tarixidir. Bu qayıdış ilk növbədə
Azərbaycanın varlığını, müstəqilliyini, dövlətçiliyini qoruyub saxlamış, ölkəni parçalanmaqdan, vətəndaş
müharibəsindən, düşmən işğalının geniş miqyas almasından xilas etmişdir.
Dünya şöhrətli alim İhsan Doğramacı Heydər Əliyev şəxsiyyətini qiymətləndirərkən demişdir: “Heydər
Əliyev zəmanəmizin nadir yetişdirdiyi dövlət xadimlərindəndir. Heydər Əliyev yaşadığı fırtınalı həyatı boyu hər
zaman xalqını, vətənini düşünmüşdür. Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsi və öz xalqının xoşbəxtliyi
üçün çırpınmışdır. Azərbaycanın ən çətin anlarında vətəni xilas etmək üçün misilsiz fədakarlıqlar göstərmişdir...
O, ölkəsini bəlalardan qurtaran dövlət başçısıdır”.
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 1997-ci il 27 iyun tarixli qərarı ilə 15 iyunun hər il Milli Qurtuluş
Günü kimi qeyd edilməsi də obyektiv reallığa əsaslanır. “Azərbaycan xalqının azadlığının, müstəqil
dövlətçiliyinin, müqəddəratının həll edildiyi ən ağır günlərdə Heydər Əliyevin öz xalqının iradəsinə tabe olaraq
ölkə rəhbərliyinə qayıtması əslində onun müstəqil Azərbaycan Respublikasını, Azərbaycan xalqını, milli azadlıq
hərəkatında qazanılmış tarixi nailiyyətləri məhv olmaqdan xilas etmək kimi çox çətin, şərəfli missiyanı könüllü
olaraq öz üzərinə götürməsi idi. Bu, sözün əsl mənasında “ömrümün qalan hissəsini də xalqıma qurban verirəm”
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deyib meydana atılan böyük ürəkli vətən oğlunun öz xalqı, vətəni qarşısında misilsiz fədakarlığı idi”, - deyə Milli
Məclisin qərarında vurğulanır.
Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanda dövlətçiliyin qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsi üçün
çoxşaxəli islahatların reallaşdırılmasını da uğurla təmin etmişdir. Azərbaycanın beynəlxalq aləmə inteqrasiyası
baxımından hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu siyasətini diqqət mərkəzində saxlayan ümummilli
lider Heydər Əliyev bu istiqamətdə mühüm tədbirlər həyata keçirmişdir. Böyük rəhbər hər bir fərdin maraq və
mənafelərini təmin etmədən, ədalət meyarını qorumadan güclü dövlət yaratmağın mümkünsüzlüyünü hər zaman
vurğulamış, vətəndaşlara göstərilən əməli-hüquqi yardımın səviyyəsinin müntəzəm surətdə artırılmasının əsas
təşəbbüskarı kimi çıxış etmişdir.
Sabitliyi qorumaq, ölkəni dəyişmək zamanın tələbi idi
Ulu öndərin rəhbərliyi altında hazırlanaraq 1995-ci ilin 12 noyabrında ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul
edilmiş müstəqil Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası dövlətin tarixində hakimiyyət bölgüsü prinsipini,
demokratik və dünyəvi dövlət quruculuğunun hüquqi əsaslarını, insan hüquq və azadlıqlarının qeyd-şərtsiz təmin
olunmasının bünövrəsini qoymuşdur. Azərbaycan demokratik dövlət kimi ilk dəfə olaraq insan hüquqlarının
prioritetliyini və hakimiyyət bölgüsünü özünün gələcək inkişaf yolu kimi seçmişdir.
Həyat sübut edir ki, sınaqlara tab gətirməyənlər iflasa uğrayır, özünü dəf edə bilənlər isə xalqın rəğbətini
qazanır. Heydər Əliyev istər fiziki, istərsə də ictimai baxımdan ciddi sınaqlardan keçmişdir. Bu sınaqlar ona
cəsarət və səbirlə yanaşı, dəyişiklikləri həssaslıqla hiss etmək, iti tarixi duyum kimi keyfiyyətlər də aşılamışdır.
O, dönüş məqamının başlandığını əvvəlcədən duymaq və qarşıdakı işlərin zəruriliyini buna uyğun olaraq
əsaslandırmaq üçün kifayət qədər uzaqgörən idi. Öz liderinin dövlətçilik istedadına və müdrikliyinə güvənən xalq
həmişə bilir ki, o, sabitliyi qoruyub saxlamaq, ölkəni dəyişmək, zamanın tələblərinə layiqli cavab vermək üçün
nə kimi tədbirlər görəcəkdir.
Konstitusiyanın qəbulundan sonra müstəqil Azərbaycanda çoxpartiyalı sistem, siyasi plüralizim, söz,
mətbuat və sərbəst toplaşmaq azadlığı bərqərar olmuş, dövlət idarəçiliyi sistemi tamamilə yenidən qurulmuş,
məhkəmə-hüquq islahatları uğurla davam etdirilmişdir. Ölkənin idarəetmə sistemində siyasi mədəniyyət
elementləri güclənmiş, icra hakimiyyəti orqanlarının işinin dinamikliyi artmış, yerli özünüidarə orqanları
formalaşmışdır. Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında məhkəmə-hüquq islahatlarının həyata keçirilməsi
sahəsində genişmiqyaslı işlər görülmüş, müstəqil məhkəmə hakimiyyəti formalaşdırılmışdır.
Dövlət idarəçiliyi sahəsində zəngin təcrübəyə malik ümummilli lider xarici siyasətdə yol verilmiş kobud
səhvlərin aradan qaldırılması istiqamətində də qətiyyətli addımlar ataraq birinci növbədə qonşu dövlətlərlə
münasibətləri sahmana salmağa çalışmış, balanslaşdırılmış xarici siyasət yeritməklə respublikamızın geosiyasi
rəqabət meydanına çevrilməsinə yol verməmişdir. “Respublikamızın qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri
Azərbaycanın mənafeyini dünya miqyasında müdafiə edə bilən ağıllı, səriştəli xarici siyasətin yeridilməsidir.
Vəzifə dünyanın bütün dövlətləri ilə bərabərhüquqlu, qarşılıqlı faydalı əlaqələr yaratmaq və inkişaf etdirməkdən,
bu əlaqələrin həm Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq mövqelərini möhkəmləndirmək üçün, həm də
respublikanın iqtisadiyyatını, elmini, mədəniyyətini inkişaf etdirmək üçün səmərəli istifadə etməkdən ibarətdir”
deyən ümummilli lider həmçinin əlavə etmişdir ki, müxtəlif dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı
faydalı əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması, Avratlantik məkana inteqrasiya, sivil Qərb dəyərlərinin
mənimsənilməsi Azərbaycanın xarici siyasət prioritetləri sırasında mühüm yer tutur. Müstəqil respublikamızın
1995-ci ilin 12 noyabrında ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul edilmiş ilk milli Konstitusiyasında xarici siyasətin
konseptual xarakterinin, məqsəd və vəzifələrinin səhih şəkildə əksini tapması məhz ulu öndər Heydər Əliyevin
müdrikliyi, uzaqgörənliyi sayəsində mümkün olmuşdur.
Ölkə rəhbəri Cənubi Qafqaz regionunun müxtəlif güc mərkəzlərinin rəqabət və qarşıdurma meydanına
çevrilməsini yolverilməz saymış, bölgə dövlətlərinin ərazisində xarici qoşun və hərbi bazaların yerləşdirilməsinin,
bir sözlə, Qafqazın militaristləşdirilməsinin əleyhinə olmuşdur. Respublikamız həmin illərdə təkcə səmərəli
iqtisadi təşəbbüslərlə, konkret enerji-kommunikasiya layihələri, əlverişli tranzit-kommunikasiya imkanları ilə
deyil, eyni zamanda demokratikləşmə xəttinə, Avratlantik məkana inteqrasiya kursuna sadiqliyi ilə Qərbin
diqqətini cəlb etmiş, Avropa məkanında etibarlı tərəfdaş imici qazanmışdır.
Ulu öndər Heydər Əliyev birləşdirici lider kimi respublikamızdan kənarda güclü diaspor və lobbi
təşkilatlarının formalaşdırılmasına da xüsusi qayğı ilə yanaşmışdır. Ümummilli liderin vətən və xalq qarşısında
göstərdiyi böyük xidmətlərdən biri də milli dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi baxımından çox əhəmiyyətli
olan azərbaycancılıq ideyasını irəli sürməsi, milli birlik meyillərinin daha da dərinləşdirilməsidir. 2001-ci il
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noyabrın 9-10-da Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının I qurultayının kecirilməsi, ümummilli lider Heydər Əliyevin
fərmanı ilə Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması da milli
həmrəyliyə nail olmaq amalının Azərbaycanın dövlət siyasətinin tərkib hissəsinə çevrildiyini nümayiş etdirmişdir.
Maarifçilik siyasəti
Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı və dövləti qarşısındakı misilsiz xidmətləri eyni zamanda onun
ciddi təmələ əsaslanmaqla həyata keçirdiyi fəal maarifçilik siyasətində parlaq təcəssümünü tapır. Həmin illərdə
Azərbaycan təhsilinin milli əsaslar üzərində çağdaş dünya təhsil sisteminə inteqrasiyası başlıca vəzifə kimi
gündəlikdə olmuş, elm və təhsil sahəsində mütərəqqi islahatlar ardıcıllıqla həyata keçirilmişdir. Xüsusi
vurğulamaq lazımdır ki, 1993-2003-cü illərdə BDU-nun inkişafı, bu ali təhsil ocağında ixtisaslı kadrların
yetişdirilməsi, universitetin maddi-texniki bazasının müasirləşdirilməsi məsələləri də ümummilli liderin diqqət
mərkəzində olmuşdur.
Respublikamızın yüzlərlə görkəmli şəxsiyyətinin məzunu olduğu BDU bu gün həm də Heydər Əliyev kimi
fenomen liderin, böyük duhanın ali təhsil aldığı elm ocağı olması ilə də qürur duyur. Universitetin məzunu olan
ulu öndər onun cəmiyyətdəki xidmətlərini, rolunu daim yüksək dəyərləndirmiş, bu elm ocağına lazımi diqqət və
qayğını əsirgəməmişdir. 100 illik tarixinə nəzər saldıqda məlum olur ki, universitetin fəaliyyətində intibah və
tərəqqi mərhələləri də Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərliyi illərinə təsadüf edir. BDU-nun 50, 60, 75 və 80
illik yubileyləri məhz ümummilli liderin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə qeyd edilmiş, nüfuzlu elm və təhsil müəssisəsi
müdrik dövlət başçısının qayğısı ilə sürətli inkişaf yolu keçmiş, maddi-texniki bazasını möhkəmləndirmiş, elmi
sahədə nəzərəçarpacaq uğurlara imza atmışdır. Bu mənada universitetin 40 illik tarixi bilavasitə ümummilli lider
Heydər Əliyevin adı və fəaliyyəti ilə ayrılmaz surətdə bağlıdır.
Bu gün əminliklə demək olar ki, müstəqil Azərbaycanın hazırkı böyük və həlledici uğurları bünövrəsini
1993-cü ilin 15 iyun tarixindən götürür. Respublikamız Heydər Əliyevin dövlətçilik və siyasi idarəçilik
konsepsiyasına istinad edərək yeni-yeni uğurlarına doğru inamla irəliləyir. 2003-cü ildən ölkəyə inamla rəhbərlik
edən cənab İlham Əliyev mütərəqqi inkişaf strategiyasını davam etdirməklə yanaşı, onu yeni dövrün tələblərinə
uyğun zənginləşdirmiş, sosial-iqtisadi islahatlarla demokratikləşmə proseslərinin paralel şəkildə aparılmasına,
birinin digərini tamamlamasına çalışmışdır.
Məhz bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan cəmi 26 il müddətində inanılmaz inkişaf yolu keçərək bir sıra Qərb
dövlətlərinin onilliklər ərzində zərrə-zərrə əldə etdiyi iqtisadi tərəqqiyə nail olmuş, demokratikləşmə, vətəndaş
cəmiyyəti quruculuğu, insan hüquq və azadlıqlarının təminatı sahəsində müəyyən uğurlar əldə etmişdir.
Demokratiyanın davamlı milli inkişaf baxımından qaçılmazlığı və müstəsna əhəmiyyət daşıması fikri ictimaiyyət
tərəfindən də birmənalı qəbul olunmuşdur.
Bu da təsadüfi deyildir ki, 2018-ci ilin 11 aprelində Yeni Azərbaycan Partiyasının layiqli namizədinə cənab İlham Əliyevə yüksək etimad göstərmiş milyonlarla insan məhz ölkəmizin uğurlu sabahı və dinamik
inkişafı baxımından ən düzgün qərarı vermiş, beləliklə də gələcəyə biganə olmadığını göstərmişdir. Tamamilə
azad, ədalətli, şəffaf şəraitdə keçirilmiş prezident seçkiləri müstəqil Azərbaycanın demokratikləşməsi prosesində
mühüm mərhələnin əsasını qoymuş, liberal dəyərlərə, demokratik norma və prinsiplərə səmimi sadiqliyini
nümayiş etdirmişdir. Keçid mərhələsini başa vurmuş respublikamız demokratik inkişaf yolunun dönməzliyini və
əbədiliyini özü üçün tam yəqinləşdirmiş, xalqın, dövlətin perspektiv inkişaf strategiyasında bu mütərəqqi
dəyərlərin rolunu və əhəmiyyətini bir daha önə çəkmişdir.
Vahid ideya-siyasi xəttə sadiqlik
Azərbaycan cəmiyyətində son nəticə həmişə siyasi illüziyaları deyil, real göstəriciləri qiymətləndirir ictimai rəyin siyasi vədlərə deyil, konkret faktlara qiymət verməsi anlamında xalqımız kifayət qədər müdrikdir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2018-ci il aprelin 18-də Milli Məclisdə keçirilmiş andiçmə mərasimində
bununla bağlı demişdir: “Son 15 il ərzində Azərbaycanda hərtərəfli inkişaf təmin edilmişdir. Bunun əsas şərti
ondan ibarətdir ki, biz ulu öndərin yolu ilə gedirik. Onun qoyduğu yol yeganə düzgün yoldur və Azərbaycanın
müstəqillik tarixi bunun əyani sübutudur. Son 15 il ərzində bu yolla gedərək biz böyük uğurlara imza atdıq,
Azərbaycan xalqı təhlükəsizlik, sabitlik şəraitində yaşamışdır... Biz görürük ki, sabitlik pozulanda inkişafdan
söhbət gedə bilməz. Sabitlik pozulanda xarici müdaxilə baş verir, ölkələr idarəolunmaz vəziyyətə düşür, qardaş
qanı tökülür və ölkələrin gələcəyi böyük sual altına düşür. Azərbaycanda sabitliyin təminatçısı Azərbaycan
xalqıdır və bizim siyasətimizdir. Ona görə xalq-iqtidar birliyi bizim uğurlarımızın əsas şərtidir”.
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Azərbaycanı nəinki Cənubi Qafqaz regionunda, ümumilikdə Avratlantika geosiyasi arealında öz sözü və
mövqeyi olan, səmərəli iqtisadi təşəbbüslərin müəllifi kimi tanınan dövlətə çevirən Prezident İlham Əliyevin
2003-cü ildən yürütdüyü siyasət ölkə başçısının xalqın, dövlətin gələcək inkişafı ilə bağlı aydın baxışlara malik
olduğunu göstərir. İqtisadi-siyasi liberallaşmaya və demokratikləşməyə xidmət edən islahatların dərinləşdirilməsi,
Azərbaycanın inkişaf etmiş ölkəyə çevrilməsi, hər bir vətəndaşın layiqli həyat tərzinin təmin edilməsi, ən
başlıcası, respublikanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin bərpası keyfiyyətcə yeni mərhələdə milli ideyanın
mahiyyətində qərarlaşmış praktik məqsədlərdir.
Dövlət başçısının ötən illərdə praqmatizmə söykənən iqtisadi siyasətinin əsas qayəsində məhz insan amili
dayanmış, cənab İlham Əliyev xalq qarşısında verdiyi bütün vədlərə sadiq qalmaqla hər bir azərbaycanlının layiqli
Prezidenti olduğunu təsdiqləmişdir. “Hər bir məmur xalqının xidmətçisi olmalıdır”, - deyə hakimiyyəti xalqa
layiqli xidmət vasitəsi kimi dəyərləndirən dövlət başçısı hökumətin mütəmadi olaraq xalq qarşısında hesabat
verməsini, görülən işlər barədə ictimaiyyətin hərtərəfli məlumatlandırılmasını da demokratik idarəetmənin zəruri
tələbi kimi önə çəkmişdir. Ölkə başçısı ötən 15 ildə ayrı-ayrı dövlət məmurlarına etimad meyarını məhz onların
fəaliyyətinə əsasən müəyyənləşdirmiş, ictimaiyyətin görülmüş işlər, qarşıda duran məqsədlər, həyata keçiriləcək
layihələr barədə dolğun məlumatlandırılmasını zəruri saymışdır.
Prezident İlham Əliyevin ötən illərdə imzaladığı bir sıra dövlət proqramları ilk növbədə regionların tarazlı,
davamlı inkişafını, onların potensialının bir-birinə kömək mexanizmi üzərində qurulmasını, qeyri-neft sektorunun
möhkəmdirilməsini, iqtisadiyyatın neftdən asılılıq dərəcəsinin azaldılmasını, infrastrukturun yeniləşdirilməsini
təmin edən kompleks proqram sənədləri olmaqla yanaşı, bölgələrdə özəl sektorun və sahibkarlığın inkişafına
xüsusi diqqət ayırmışdır. 2004-2008, 2009-2013 və 2014-2018-ci illəri əhatə edən regional inkişaf proqramları bu
baxımdan xüsusi əhəmiyyət kəsb etmiş, bölgələrdə intibah mərhələsinin əsasını qoymuşdur.
Ötən 15 ildə dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri də strateji əhəmiyyətli layihələrin
reallaşdırılması olmuşdur. Ümummilli liderin yeni neft strategiyasının tərkib hissəsi olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan
əsas ixrac neft boru kəməri, Bakı-Tbilisi Ərzurum qaz kəməri istifadəyə verilmiş, “Ümid”, “Abşeron” kimi
perspektivli yataqlar kəşf olunmuş, Şərqlə Qərbi qovuşduran Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi
reallaşdırılmış, TAP, TANAP kimi enerji layihələri həyata vəsiqə almışdır. Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarının
dünya bazarlarına nəqli məqsədilə boru kəmərlərinin şaxələndirilməsi respublikamızı bütövlükdə Avropa
məkanının enerji təhlükəsizliyi sisteminin əsas təminatçılarından birinə çevrilməsini təmin etmişdir. Bu gün
Azərbaycan MDB və Avropa məkanında heç bir ölkədən enerji asılılığı olmayan, müstəqil siyasət yeridən azsaylı
dövlətlərdəndir. Bir müddət əvvəl “Cənub qaz dəhlizi” layihəsinin təntənəli açılış mərasiminin keçirilməsi
Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində strateji əhəmiyyətli ölkə olduğunu təsdiqləmişdir.
İnkişafın düzgün yolu
Hər bir dövlətin demokratik inkişafının əsas şərtlərindən biri də dövrün tələblərinə cavab verən kadr
potensialının formalaşdırılması, çevik və işlək mexanizmlər üzərində dövlət idarəçiliyi sisteminin yaradılmasıdır.
Şübhəsiz, sosial modernləşmə olmadan, ölkənin məmur və idarəçi elitasını gəncləşdirmədən, həmin elitanı
texnokratlar, bu və ya digər fəaliyyət sahəsində uğur rəmzinə çevrilmiş, müvafiq praktik iş təcrübəsinə malik
insanlar hesabına genişləndirmədən məqsədə çatmaq mümkün deyildir. Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, 11 aprel
seçkilərindən dərhal sonra dövlət başçısının siyasi iradəsi ilə hökumətin tərkibinin əsaslı şəkildə yenilənməsi,
idarəetmədə çevikliyi, müasirliyi, novatorluğu ilə fərqlənən, müasir innovasiyaları mənimsəyən yüksək təfəkkürlü
gənclərin dövlət idarəetməsinə irəli çəkilməsi də islahatların səmərəliliyini təmin etmək, şəffaflığı artırmaq
məqsədindən irəli gəlir.
Azərbaycanın ən nüfuzlu və aparıcı ali təhsil ocağı olan Bakı Dövlət Universiteti bu reallıqları düzgün
dəyərləndirərək ölkəmiz üçün müasir təfəkkürlü və bacarıqlı kadrların hazırlanması işinə öz sanballı töhfələrini
verməyə çalışır. Xüsusi vurğulayaq ki, universitet bu prosesdə dövlət başçısı İlham Əliyevin yüksək diqqət və
qayğısını hiss edir və bunu minnətdarlıqla qarşılayır. Prezidentin müvafiq sərəncamı ilə 100 illik yubileyini
təntənə ilə qeyd etməyə hazırlaşan Bakı Dövlət Universiteti hələ ötən əsrin 20-ci ilinin əvvəllərindən etibarən
respublikada ictimai, mədəni, elmi və siyasi düşüncənin milli mənafe və məfkurəyə uyğun inkişafında mühüm rol
oynamışdır. Universitet son 15 ildə görkəmini, maddi-texniki bazasını inanılmaz dərəcədə müasirləşdirmiş,
Avropa təhsil məkanına inteqrasiya prosesində böyük nailiyyətlərə imza atmışdır.
Xalqımızın müasir tarixinin ən məsuliyyətli məsələlərinin həll olunduğu məqamlarda universitetin
kollektivi əsl vətəndaş mövqeyi nümayiş etdirmiş, dövlətçiliyin, sabitliyin və əmin-amanlığın qorunub
saxlanılması işində öz sözünü demişdir. Milli ideologiyanın formalaşması və inkişafı, Azərbaycan həqiqətlərinin
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dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, gənclərin milli-mənəvi ruhda yetişdirilməsi prosesində də BDU-nun misilsiz
xidmətləri var. BDU keyfiyyətcə yeni mərhələdə ulu öndər Heydər Əliyevin layiqli siyasi davamçısı - Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən islahatların səmərəli şəkildə reallaşdırılmasına layiqli
töhfələrini verir.
Bütün bunlar bir daha təsdiqləyir ki, 15 iyun Milli Qurtuluş Günündən başlanan inkişaf yolu keyfiyyətcə
yeni mərhələdə böyük uğurlarla zəngindir. Bu gün Azərbaycan dünya miqyasında iqtisadi inkişaf modeli olan,
qısa müddətdə makroiqtisadi göstəricilər əldə edən, qlobal layihələri uğurla reallaşdıran müstəqil dövlət kimi
tanınır.
Bu gün Azərbaycanda həyata keçirilən siyasi və hüquqi islahatlar, modernləşmə kursu keçid dövrünü
yaşayan ölkələr üçün model olaraq qəbul edilir.
Bu gün Azərbaycanda xalqla hakimiyyət arasında çox güclü mənəvi birlik, həmrəylik var. Məhz bu birlik
sayəsində ölkə iqtidarı böyük iqtisadi-mədəni inqilablara müəlliflik edir.
Heydər Əliyev yolu ilə irəliləyən Azərbaycan xalqı onun ən layiqli davamçısının rəhbərliyi altında gələcəyə
çox nikbin baxır.
Azərbaycan. - 2018.- 15 iyun. - № 134. - S. 1,6.
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Müasir Azərbaycanın xilaskarı və qurucusu
Şahin Mustafayev,
Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat naziri
Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində dünya miqyaslı dövlət xadimi və dahi siyasət korifeyi Heydər Əliyevin
xalqın təkidli tələbi ilə yenidən hakimiyyətə qayıtması nəticəsində ölkəmiz tərəqqi yoluna qədəm qoydu,
suverenliyimiz əbədi və sarsılmaz xarakter aldı, davamlı iqtisadi inkişaf üçün möhkəm təməl yaradıldı, xalqın
milli-mənəvi ruhu yüksəldi, Azərbaycanda ümumbəşəri dəyərlərə əsaslanan demokratik, hüquqi, dünyəvi və
müasir dövlətin ideya əsasları və strateji inkişaf istiqamətləri müəyyənləşdirildi. Ulu öndərin liderlik keyfiyyətləri,
fədakar və yorulmaz fəaliyyəti sayəsində ölkəmiz müstəqil siyasət yürüdərək dünya birliyində mövqeyini
gücləndirdi.
Müstəqil Azərbaycanın qurucusu kimi gördüyü misilsiz işlər Heydər Əliyevə çağdaş tariximizdə xalqımızın
xilaskarı və müasir dövlətçiliyimizin banisi kimi əbədiyaşarlıq qazandırdı. Dövlət suverenliyinin əldə edilməsini
Azərbaycan üçün müstəsna dərəcədə önəmli hesab edən və xalqın yüksəlişi, dünyəvi, demokratik dəyərlərə
yiyələnməsi yolunda əsas amil sayan ümummilli lider bu tarixi nailiyyəti yüksək qiymətləndirirdi: “Dövlət
istiqlaliyyətinin əldə edilməsi Azərbaycan xalqı üçün tarixi hadisədir və bizim vəzifəmiz, məqsədimiz
istiqlaliyyətimizi, beynəlxalq mövqelərimizi hər vasitə ilə möhkəmləndirməkdən ibarətdir”.
Milli iqtisadiyyatı formalaşdıran və gələcək uğurları təmin edən islahatlar
Ulu öndər Heydər Əliyev müstəqil dövlət quruculuğu prosesində iqtisadi islahatlara böyük önəm verirdi.
Azad bazar iqtisadiyyatının formalaşdırılması, istehsalın artırılması, sənayenin inkişafı, mülkiyyətin
özəlləşdirilməsi, torpaq islahatının həyata keçirilməsi, sahibkarlığın formalaşması bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət
kəsb edirdi. Ümummilli lider iqtisadiyyatın inkişafını dövlət siyasətinin prioritetlərindən hesab edirdi: “İqtisadi
sahədə strateji yolumuz respublikada bazar iqtisadiyyatına keçmək üçün iqtisadi islahatlar aparmaqdan və tədricən
Azərbaycanda bütün sahələrdə sərbəst iqtisadiyyat, bazar iqtisadiyyatı formalarını tətbiq etməkdən ibarətdir”.
Qeyd edək ki, islahatlar vasitəsilə Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının formalaşdırılması siyasəti hələ 1969cu ildə Heydər Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etməsi ilə başlanan şərəfli və mühüm missiyanın əsas istiqamətlərindən
idi. Məhz həmin dövrdən etibarən ölkəmizin milli iqtisadi inkişafının əsaslarının yaradılması, zəngin iqtisadi
potensialın və təbii sərvətlərin ölkənin gələcək inkişafına, xalqın rifahının yüksəlməsinə yönəldilməsi üçün ciddi
addımlar atıldı. Milli inkişaf ideyasından doğan və Azərbaycan iqtisadiyyatını bütün parametrlər baxımından
Sovet İttifaqında ən öncül yerlərdən birinə çıxarmağı hədəfləyən bu islahatlar ümummilli liderin yüksək dövlət
idarəçiliyi bacarıqları və liderlik keyfiyyətləri sayəsində o dövrdə Azərbaycanda tarixi dönüş yaratdı, köklü
müsbət dəyişikliklərə səbəb oldu. Ulu öndərin səyi, əzmkarlığı və ittifaq miqyasında güclü nüfuzu sayəsində
siyasi, sosial-iqtisadi, humanitar və digər sahələrdə SSRİ rəhbərliyi səviyyəsində Azərbaycanın inkişafını təmin
edəcək əlverişli qərarlar qəbul edildi, bütün sahələrdə uzunmüddətli və sistemli proqramların icrasına,
iqtisadiyyata dövrün yeni və mütərəqqi texnologiyalarının uğurla tətbiqinə başlandı.
Nəticədə Azərbaycan xammal ölkəsi və aqrar respublikadan qabaqcıl sənaye ölkəsinə çevrildi, kənd
təsərrüfatının bütün sahələrində inkişafa nail olundu, yeni sənaye sahələri yaradıldı, ölkəmiz ittifaq respublikaları
arasında iqtisadi uğurları və əldə etdiyi konkret nəticələri ilə önə çıxmaq imkanı əldə etdi. Belə ki, 1969-1982-ci
illərdə Azərbaycanda elektron maşınqayırması, radiosənaye, yüngül və yeyinti sənayesi üçün maşın və avadanlıq
istehsalı və digər mütərəqqi sahələr, 1971-1985-ci illərdə 581 adda yeni tipli maşın, avadanlıq, aparat və cihaz
nümunələri yaradıldı. Həmin illər neft-kimya sənayesinin yeni dövrün tələblərinə uyğun inkişafı baxımından da
önəmlidir. Ümummilli liderin böyük diqqəti sayəsində tam modernləşdirilmiş neft-kimya sənayesi ölkənin sosialiqtisadi inkişafında mühüm rol oynadı, Azərbaycan neft məhsulları və avadanlığı, polad borular, əlvan metallar,
sintetik kauçuk, elektrik mühərrikləri, məişət kondisionerləri, mineral gübrələr, xalça və digər istehsal sahələri
üzrə Sovet İttifaqında aparıcı respublikalardan birinə çevrildi.
Əvvəllər kənd təsərrüfatının inkişafı baxımından da geridə qalan Azərbaycan Heydər Əliyevin rəhbərliyi
ilə səmərəli idarəçilik və mütərəqqi texnologiyaların uğurlu tətbiqi sayəsində sovetlərin qabaqcıl kənd təsərrüfatı,
o cümlədən pambıqçılıq və üzümçülük, ümumilikdə aqrar-sənaye üzrə əsas respublikalardan biri oldu. O dövrdə
Azərbaycanda istehsal edilən müxtəlif sahələr üzrə 350 adda məhsul dünyanın 65 ölkəsinə ixrac olunmağa başladı.
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Ulu öndərin Azərbaycanın hərtərəfli inkişaf strategiyası həm də infrastrukturun yenilənməsini,
arxitekturaya yiyələnməsini şərtləndirirdi. Bunun nəticəsidir ki, paytaxta və regionlara gözəllik verən yüzlərlə
müasir yaşayış binası, mehmanxana, iqtisadi inkişafda önəm kəsb edən iri istehsal kompleksləri, su anbarları,
müasir yollar tikildi, yaşıllıq zonaları, istirahət ocaqları yaradıldı. Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərliyinin
birinci dövründə həyata keçirilən quruculuq siyasəti, yaradılmış infrastruktur, yeni sənaye sahələri, formalaşmış
böyük potensial Azərbaycanın gələcək inkişafı üçün önəmli amillər oldu.
Sovet İttifaqında müasir istehsal və sənaye üsullarının və texnologiyaların burada cəmləşməsi, ulu öndərin
müdrik idarəetmə və uzaqgörən strategiyası nəticəsində ölkədə baş verən sosial-iqtisadi inkişaf bumu məqsədli
şəkildə milli inkişafa yönəldilmişdi və ölkənin gələcək müstəqilliyinin davamlı olması baxımından mühüm tarixi
əhəmiyyət kəsb edirdi. Ümummilli liderin dövlət quruculuğu strategiyası qabaqcıl iqtisadiyyat və infrastruktura,
sosial-iqtisadi inkişafa nail olmaqla yanaşı, həm də milli-mədəni dirçəliş, özünüdərk, milli ruhun yüksəlişi
istiqamətində həyata keçirilən siyasətlə tamamlanırdı ki, bu da Azərbaycan xalqının müstəqil dövlətçilik
ideyalarının reallaşmasında və xalqın milli-azadlıq mübarizəsinin uğurla nəticələnməsində həlledici rol oynadı.
Ulu öndər Heydər Əliyev bu məqamı çox dəqiq ifadə etmişdir: “1970-ci illərdə görülən işlər, yaranan bu böyük
iqtisadi, sənaye potensialı və neft sənayesi sahəsində görülən işlər Azərbaycan Respublikasının dövlət
müstəqilliyinin əsasıdır. Əgər onlar olmasaydı, biz bu gün dövlət müstəqilliyini əlimizdə bu qədər möhkəm
saxlaya bilməzdik”.
Müasirləşmə və inkişaf üçün yaradılan təməl
Qədim dövlətçilik ənənələrinə malik olan Azərbaycan XX əsrin sonlarında çox çətin sınaq qarşısında idi
və bərpa edilmiş müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi yaranmışdı. Belə ki, 1990-cı illərin əvvəllərində xalqımız
suverenliyini yenidən bərpa etsə də, ölkədə yaranmış siyasi böhran, Ermənistanın təcavüzkar siyasəti nəticəsində
Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin işğal olunması, 1 milyondan artıq soydaşımızın doğma yurdundan didərgin
düşməsi siyasi və sosial-iqtisadi böhranı daha da dərinləşdirmiş, ölkədə xaos yaranmış, iqtisadiyyat ciddi
tənəzzülə uğramışdı. Müstəqilliyin ilk illərində bir ictimai-iqtisadi formasiyadan digərinə keçidin yaratdığı
məhrumiyyətlər, yeni dövrün tələblərinə uyğun iqtisadiyyatın olmaması, yerli və ittifaq miqyasında
müəssisələrarası əlaqələrin qırılması, ölkənin iqtisadi, siyasi və informasiya baxımından təcrid edilməsi
nəticəsində ÜDM-in, sənaye istehsalının və xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi ciddi şəkildə azalmış, inflyasiya
idarəolunmaz səviyyəyə çatmışdı. İqtisadiyyatın iflic vəziyyətinə düşməsi, fabrik və zavodların fəaliyyətini
dayandırması və sıradan çıxması nəticəsində işsizlik kütləviləşmiş, əhalinin gəlirləri azalmış, güzəranı
ağırlaşmışdı.
Azərbaycan dövlətçiliyinin ciddi təhlükə ilə üzləşdiyi belə bir ağır zamanda xalqımız yenidən öz xilaskarına
- dahi şəxsiyyət, bütün həyatını xalqına və Azərbaycanın inkişafına həsr etmiş Heydər Əliyevə üz tutdu. Xalqın
iradəsi və təkidli tələbi ilə 1993-cü ilin iyununda siyasi hakimiyyətə qayıdan ulu öndər ölkədə daxili çaxnaşmanın,
vətəndaş müharibəsinin, xaos və hərc-mərcliyin qarşısını aldı, atəşkəsə nail oldu, xalqımızın itirilmiş inamını
özünə qaytardı, ölkənin davamlı inkişafının əsasını qoydu, müstəqilliyimizi möhkəmləndirdi. Ümummilli lider
Heydər Əliyev siyasi fəaliyyətinin əsas qayəsini təşkil edən milli istiqlal, milli birlik, müstəqil dövlətçilik
məfkurəsinə sadiq qalmaqla “Azərbaycanın müstəqil dövlət olması, xalqımızın azadlığa çıxması tarixi
hadisələrdir və biz bunları qiymətləndirməli, əldə edilmiş nailiyyətləri əbədiləşdirməliyik. Bu, istər bizim, istərsə
də gələcək nəsillərin qarşısında duran strateji vəzifədir” prinsipinin özünün həyat və siyasi fəaliyyət kredosu
olduğunu bir daha sübut etdi.
Ulu öndərin hakimiyyətə qayıdışından sonra ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, humanitar sferada, beynəlxalq
münasibətlərdə dönüş yarandı, müstəqil dövlət quruculuğu prosesi başlandı, bütün sahələrdə olduğu kimi,
iqtisadiyyatda da institusional islahatlar həyata keçirildi, azad bazar iqtisadiyyatının formalaşması məqsədilə
hüquqi baza yaradıldı, məqsədli dövlət proqramları qəbul edildi. Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi irimiqyaslı
islahatlar nəticəsində iqtisadi hədəflər və onlara nail olunması yolları müəyyənləşdirildi, maliyyə vəziyyəti
sabitləşdi, ölkə iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasına, investisiyaların cəlb olunmasına başlandı,
xalqın həyat səviyyəsi yüksəldi.
Bu dövrdə qəbul olunmuş iqtisadi qanunlar Azərbaycanın milli iqtisadi inkişaf modelinin formalaşmasına
və islahatların vətəndaşların mənafeyinə uyğun şəkildə həyata keçirilməsinə etibarlı zəmin yaratdı. Heydər
Əliyevin rəhbərliyi dövründə iqtisadi sahələrin tənzimlənməsi ilə bağlı 70-dən artıq qanun qəbul edildi, 100-dən
çox fərman və sərəncam imzalandı, 30-a yaxın dövlət proqramı təsdiq edildi. 1993-2003-cü illərdə qəbul edilmiş
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1715 qanun və qərardan 975-i ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü əsasında Milli Məclisə təqdim
olunmuşdu.
Güclü iqtisadiyyata və sosial rifaha hesablanmış neft strategiyası
Müstəqilliyin ilk illərində sosial-iqtisadi məhrumiyyətlərlə üzləşmiş Azərbaycanın inkişafında ciddi dönüşə
nail olmaq üçün ölkənin zəngin karbohidrogen ehtiyatlarından iqtisadiyyatda səmərəli istifadə olduqca zəruri və
eyni zamanda çətin məsələ idi. Dahi siyasət korifeyi Heydər Əliyev bu məsələni ölkənin gələcəyi üçün həlledici
amil hesab edirdi. Odur ki, neft strategiyasının hazırlanması və uğurla həyata keçirilməsi iqtisadi siyasətə qlobal
və korrekt yanaşmanın ən ümdə məqamlarından biri kimi qarşıda dururdu. Azərbaycanın karbohidrogen
ehtiyatlarının dünya bazarına çıxarılmasına yaradılan maneələrin neytrallaşdırılmasına yalnız dəqiq strategiya və
qlobal liderlik keyfiyyətləri ilə nail olmaq olardı. Məhz ümummilli liderin ölkə iqtisadiyyatının hərtərəfli inkişafı
üçün neft amilindən məharətlə istifadə etməsi və “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması ilə bu maneələr tamamilə
aradan qaldırıldı. “Neft Azərbaycanın ən böyük sərvəti olub, xalqa, özü də təkcə indiki nəslə deyil, həm də gələcək
nəsillərə məxsusdur” deyən Heydər Əliyevin siyasi əzmkarlığının təntənəsi olan bu sənəd ölkənin enerji
potensialının milli mənafelərimizə uyğun şəkildə dünya bazarına çıxarılmasına, iqtisadiyyatın digər sahələrinin
də inkişafına geniş imkanlar açdı.
Beləliklə, Azərbaycan postsovet məkanında Qərbin transmilli neft şirkətləri ilə böyük miqyasda saziş
imzalayan ilk dövlət kimi Xəzərdə beynəlxalq əməkdaşlığın əsasını qoydu, bununla Azərbaycanı dünya
iqtisadiyyatına bağlayan ən önəmli addımlardan biri atıldı.
Neftin dünya bazarlarına çıxarılması üçün 1996-cı ildə Bakı-Novorossiysk, 1999-cu ildə Bakı-Supsa ixrac
neft kəmərlərinin istismara verilməsi, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin inşasına dair sazişin
imzalanması ilə neftin ixrac marşrutlarının şaxələndirilməsinə nail olundu. Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru
kəməri layihəsi Heydər Əliyevin neft strategiyasının ən böyük uğurlarından biridir. Məhz ulu öndərin qətiyyətli
və uzaqgörən siyasəti nəticəsində reallaşan neft strategiyası ölkənin iqtisadi inkişafının qarantına çevrilməklə bu
sahədə yeni bir mərhələnin əsasını qoydu. Çox böyük siyasi maneələr dəf edilməklə reallaşdırılmış Bakı-TbilisiCeyhan boru kəmərinin tikintisinə şübhə ilə yanaşanlara ümummilli lider sərrast cavab vermişdi: “Bakı-TbilisiCeyhan əsas ixrac neft boru kəməri var, olacaq və yaşayacaqdır. Bu, elə bir neft kəməridir ki, yüz il, bəlkə də
ondan da çox yaşayacaqdır”.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri ilə yanaşı, Azərbaycan qazının dünya bazarına ixracının təmin olunması
üçün ulu öndərin təşəbbüsü ilə Cənubi Qafqaz Boru kəmərinin inşasına başlanıldı ki, bu faktor da respublikanın
öz enerji resurslarından səmərəli istifadəsini, ölkənin ümumi inkişafına xidmət edən və sosial-iqtisadi baxımdan
mühüm əhəmiyyət kəsb edən layihələrin reallaşdırılmasını təmin etmək baxımından olduqca vacibdir.
Enerji daşıyıcılarının satışından əldə olunan vəsaitlərin strateji sahələrin inkişafına yönəldilməsini təmin
etməklə bağlı həyata keçirilən məqsədyönlü siyasət xüsusi vurğulanmalıdır. 1999-cu ildə ümummilli liderin
fərmanı ilə neft yataqlarının xarici şirkətlərlə birgə işlənməsindən əldə edilən mənfəət neftin satışından daxil olan
vəsaitlərin səmərəli idarə edilməsi, həmin gəlirlərin prioritet sahələrin inkişafına yönəldilməsini təmin etmək üçün
Dövlət Neft Fondu yaradıldı. Bu fond ulu öndərin “Neft sərvətimiz, ilk növbədə, müstəqil Azərbaycan
Respublikasının inkişafı, xalqın sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, vətəndaşların maddi rifahının
yüksəldilməsi üçün istifadə olunmalıdır” fəlsəfəsindən irəli gəlməklə karbohidrogen ehtiyatlarının cəmiyyətin
bütün vətəndaşlarının sosial rifahı və gələcək nəsillərin inkişafına yönəldilməsində mühüm mexanizmə çevrildi.
Təsadüfi deyildir ki, ümummilli liderin təşəbbüsü ilə fondun ilk vəsaiti qaçqın və məcburi köçkünlərin sosialməişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönəldildi. Hazırda fond bu sahədə səmərəli fəaliyyət göstərir və onun işində
şəffaflığın təmin edilməsi beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.
Beləliklə, Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətinin və xalqının uğurlu gələcəyini təmin edən uzaqgörən neft
strategiyası, yaradılan neft-qaz sənayesi iqtisadi həyatın bütün digər sahələrinin harmonik inkişafı baxımından
vacib faktor oldu.
Uğurlu neft strategiyası - iqtisadi inkişafın əsası
Ulu öndərin rəhbərliyi ilə aqrar sektorda rentabelli təsərrüfatçılığın, səmərəli sahibkarlığın inkişafının təmin
edilməsi mühüm istiqamətlərdən idi. Ümummilli lider sahibkarların və kənd təsərrüfatı sahəsində çalışanların
maraq və mənafelərini nəzərə almaqla mühüm tədbirlər gerçəkləşdirdi, kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalçılarının əvvəlki vergi borcları silindi, müddətli vergi tətillərinin verilməsinə başlandı, onlar torpaq
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vergisindən başqa bütün digər vergi ödənişlərindən azad edildilər və bu güzəştlər hazırda da davam edir. Heydər
Əliyevin memarı olduğu və uğurla həyata keçirdiyi torpaq islahatı kəndlini onun əsl sahibinə çevirdi.
Müstəqillik dövründə sahibkarlar sinfinin formalaşması və inkişafı məhz ümummilli liderin məqsədyönlü
siyasəti nəticəsində mümkün oldu. Ulu öndərin sahibkarlığın inkişafı strategiyası özəl bölmənin inkişafına
yönəlmiş tədbirlərin sistemliliyi, dövlət tənzimlənməsinin liberallaşdırılması, dövlət-sahibkar münasibətlərinin
institusionallaşdırılması kimi vacib məqamları özündə ehtiva edirdi. “Sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, sərbəst
iqtisadiyyata yol verilməsi, bazar iqtisadiyyatının yaradılması bizim strateji yolumuzdur” xəttini iqtisadi
yüksəlişin əsas prinsipi kimi müəyyən edən Heydər Əliyev özəl bölmənin inkişafına, sahibkarlar sinfinin
formalaşmasına böyük diqqət və qayğı göstərir, onlarla mütəmadi görüşür, problemlərini öyrənir, təşəbbüsləri ilə
tanış olur, qarşılaşdıqları çətinliklərin həlli üçün vacib qərarlar qəbul edir, müvafiq dövlət qurumlarına konkret
tapşırıqlar verirdi. Ulu öndərin təşəbbüsü ilə qəbul olunmuş dövlət proqramlarının bu sahənin yüksəlişində xüsusi
rolu oldu, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafını iqtisadi siyasətin prioritet istiqamətlərindən birinə çevirdi, onlara
maliyyə dəstəyi və zəruri texniki yardım (məsləhət, informasiya və s. xidmətlər) göstərən strukturlar formalaşdı,
vergi yükü azaldıldı, kiçik sahibkarlıq subyektlərinə vahid vergi tətbiq edildi. Dövlət mülkiyyətinin
özəlləşdirilməsinin qanunvericilik bazası yaradıldı və bu sahədə müvafiq dövlət proqramları təsdiq olundu.
2002-ci ilin aprel-may aylarında Heydər Əliyevin yerli və xarici iş adamları ilə görüşləri sahibkarlığın
inkişafı baxımından xüsusilə əlamətdar idi. Görüşlər və onların nəticəsi olaraq biznes mühitinin daha da
yaxşılaşdırılması məqsədilə imzalanmış bir sıra mühüm fərman və sərəncamlar ölkədə sahibkarlığın yeni inkişaf
mərhələsinin əsasını qoydu.
Regionların tarazlı inkişafı üçün yaradılmış etibarlı zəmin
Ümummilli liderin həyata keçirdiyi sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası azad bazar münasibətlərinin geniş
miqyasda bərqərar olması, hərtərəfli iqtisadi islahatların, özəlləşdirmə proqramlarının reallaşdırılması, milli
sahibkarlar sinfinin formalaşmasını şərtləndirməklə ölkə regionlarının tərəqqisinə də əlverişli şərait yaratdı. 19952003-cü illərdə həyata keçirilmiş tədbirlər regionların sürətli sosial-iqtisadi inkişafına, sonrakı dövrlərdə bu
sahədə vacib dövlət proqramlarının qəbul olunmasına və uğurlu icrasına möhkəm zəmin yaratdı.
Ulu öndər beynəlxalq bazarlara çıxmaq məqsədilə etibarlı və effektli nəqliyyat sisteminin reallaşdırılmasına
çox böyük diqqət yetirirdi. Bu baxımdan, həyata keçirilən nəqliyyatın inkişafı siyasətinin mərkəzində tranzit
dəhliz və yolların, ölkənin regionlararası, şəhər və rayondaxili yol-nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı, eləcə də
milli nəqliyyat-yol sisteminin dünya kommunikasiya məkanına sürətli inteqrasiyası dururdu. Azərbaycanın
beynəlxalq nəqliyyat sisteminin gücləndirilməsi üçün həyata keçirilmiş TRASEKA, Şimal-Cənub, İNOGEYT
Proqram layihələri bu müstəvidə xüsusi qeyd edilməlidir. Bu cür vacib layihələrin uğurla həyata keçirilməsi
nəticəsində Azərbaycan Xəzər regionunda əsas multimodal nəqliyyat qovşağına və beynəlxalq əhəmiyyətli neftqaz tranziti ölkəsinə çevrildi.
Sosial-iqtisadi siyasətin prioriteti - insan amili
Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi sosial-iqtisadi siyasətin əsasında insan amili və Azərbaycan
vətəndaşlarının yüksək rifahı dururdu. “Bizim apardığımız işlər, böyük layihələrimiz, neft müqavilələrimiz və
həyata keçirdiyimiz iqtisadi islahatlar Azərbaycanın iqtisadiyyatını qısa bir zamanda gücləndirəcək və insanların
rifah halı günü-gündən yaxşılaşacaqdır” deyən ümummilli lider Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi
fəaliyyətə başladığı ilk gündən vətəndaşların həyat səviyyəsinin yüksəldilməsini başlıca məqsəd kimi
müəyyənləşdirmişdi.
1995-ci il noyabrın 12-də böyük siyasət korifeyi Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlanmış müstəqil
Azərbaycanın ilk Konstitusiyasının ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul olunması dövlətçilik tarixmizdə ən
əlamətdar hadisələrdəndir. Milli maraqlara və dövrün çağırışlarına tam cavab verən Ali Qanunvericilik Aktında
insan amili, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının, onların rifahının və təhlükəsizliyinin təmin olunması əsas
prinsiplərdəndir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən tədbirlər sayəsində artıq 1996cı ildə sosial göstəricilərin dinamikasında müsbət meyillər nəzərəçarpacaq dərəcədə özünü göstərməyə başladı.
Ölkə başçısının müxtəlif illərdə imzaladığı fərman və sərəncamlarla hərbi qulluqçuların, səhiyyə, təhsil, sosial
müdafiə, elm, mədəniyyət sahəsində çalışanların əməkhaqqı, pensiyaların minimum məbləği, şəhid ailələrinin, 20
Yanvar və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün müdafiəsi uğrunda əlil olanların pensiya və müavinətləri bir neçə
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dəfə artırıldı, müxtəlif sahələrdə böyük xidmətləri olan şəxslərin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə fərdi
təqaüdlər təsis edildi.
Ermənistanın təcavüzü nəticəsində öz doğma yurdlarından didərgin düşmüş qaçqınların və məcburi
köçkünlərin maddi vəziyyətinin və yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə mühüm qanun, fərman və
sərəncamlar imzalandı. Məcburi köçkünlərin çadırlardan müasir evlərə köçürülməsi, onların haqq səsinin dünyaya
və beynəlxalq təşkilatlara çatdırılması sahəsində ilk addımları da məhz ulu öndər atmışdır.
Heydər Əliyevin balanslaşdırılmış xarici siyasəti sayəsində Azərbaycan dünyanın siyasi xəritəsində
geostrateji mövqeyini möhkəmləndirmiş, ölkəmiz Cənubi Qafqazın aparıcı dövlətinə, regionda gerçəkləşdirilən
bütün transmilli layihələrin təşəbbüskarına və fəal iştirakçısına çevrilmişdir. Ulu öndərin çoxsaylı xarici səfərləri,
ikitərəfli və beynəlxalq səviyyədə imzalanmış mühüm saziş və sənədlər, uğurlu neft diplomatiyası, beynəlxalq və
regional təşkilatlarla aparılan gərgin iş ölkəmizin inkişafının sürətləndirilməsinə mühüm töhfəsini vermişdir.
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropa İttifaqı, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, Dünya
Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı və s. kimi mühüm beynəlxalq
institutlarla səmərəli əməkdaşlıq yaradıldı.
Beləliklə, Heydər Əliyevin sosial-iqtisadi strategiyası 1995-ci ildən Azərbaycanda keyfiyyətcə yeni
mərhələnin başlanmasına səbəb oldu. Bərpa və dinamik inkişaf dövrü kimi xarakterizə olunan 1995-2003-cü illər
ərzində ümumi daxili məhsul 1,7 dəfə, büdcə gəlirləri 3,9 dəfə, ölkənin valyuta ehtiyatları 85 dəfə, sənaye
məhsulunun həcmi 22,4 faiz, kənd təsərrüfatı istehsalı 52,8 faiz, xarici ticarət dövriyyəsi 4 dəfə, iqtisadiyyatda
məşğul olanların orta aylıq əməkhaqqı 6,2 dəfə artdı, inflyasiya səviyyəsi 2-3 faizədək azaldı. Bu dövrdə
iqtisadiyyata bütün maliyyə mənbələri hesabına 20 milyard ABŞ dolları həcmində investisiya qoyuldu.
Böyük yolun uğurlu davamı
Azərbaycanın sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi, hüquqi dövlətçilik, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu və digər
istiqamətlərdə qazandığı böyük nailiyyətlər məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin müəllifi olduğu müasir
Azərbaycan dövlətçiliyi və milli inkişaf amallarının uğurla həyata keçirilməsi nəticəsində mümkün olmuşdur.
Ulu öndərin uzaqgörən dünyəvi dövlət quruculuğu və milli inkişaf konsepsiyasının 2003-cü ildən yeni
dövrün lideri Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsi ilə hazırda Azərbaycan beynəlxalq
arenada suveren və milli maraqlara əsaslanan siyasət yürüdən güclü dövlətdir, beynəlxalq və regional layihələrin
təşəbbüskarı və fəal iştirakçısı, Avropanın mühüm enerji təminatçılarından biridir. Milli dövlətçilik əsaslarının
daha da möhkəmləndirilməsinin, müstəqilliyimizin əbədiliyinin, ölkəmizin hərtərəfli yüksəlişinin ən etibarlı
təminatçısı olan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırda Azərbaycan ümumbəşəri dəyərlərə əsaslanan
hərtərəfli inkişaf yolu ilə inamla irəliləyir, yeni uğurlara imza atır. Bu il aprelin 11-də keçirilmiş prezident
seçkilərində qədirbilən xalqımız bir daha özünün işıqlı gələcəyinə, yüksək sosial rifaha, sabitliyə, sülhə səs
verərək, bu yoldan dönməzliyini sübut etdi. Prezident seçkilərində yenidən özünün ümummilli və əbədiyaşar
liderinin siyasi kursunun ən layiqli davamçısına səs verən xalqımız milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərə
sadiqliyini, milli birliyini, ən başlıcası isə öz liderinə dərin inam və etibarını bütün dünyaya nümayiş etdirdi.
Cənab İlham Əliyevin prezident seçkilərində inamlı və möhtəşəm qələbəsi ulu öndərin “Xalq dövlət üçün yox,
dövlət xalq üçün olmalıdır” müdrikliyinin, xalq-iqtidar birliyinin daha bir təntənəsinə çevrildi.
Azərbaycan xalqı İlham Əliyevə səs verməklə həyata keçirdiyi uğurlu siyasəti, genişmiqyaslı islahatları
yekdilliklə dəstəklədiyini bariz şəkildə göstərmiş oldu, bu inkişaf kursunun davamının müstəqil Azərbaycanı işıqlı
gələcəyə apardığından əminliyini bir daha ifadə etdi.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmiz siyasətdə, iqtisadiyyatda, beynəlxalq əlaqələrin
genişlənməsi və möhkəmlənməsində böyük uğurlara imza atıb. 2004-2017-ci illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı 3,2
dəfə, qeyri-neft iqtisadiyyatı 2,8 dəfə, sənaye məhsulu istehsalı 2,6 dəfə, kənd təsərrüfatı 1,7 dəfə, qeyri-neft ixracı
4,1 dəfə artıb. Sahibkarlara şərtlərlə 2 milyard manatdan çox güzəştli kreditlər verilib. İndiyədək ölkə
iqtisadiyyatına 250 milyard ABŞ dollarından çox sərmayə qoyulub, valyuta ehtiyatları 24 dəfə artaraq 44 milyard
dollara çatıb, son 15 ildə ölkədə 1,9 milyondan çox yeni iş yeri açılıb. Maaşlar təxminən 7, pensiyalar 10 dəfədən
çox artıb. İşsizlik 5 faizə, yoxsulluq 5,4 faizə enib.
Prezident İlham Əliyevin sosial-iqtisadi siyasətinin əsasında insan amili dayanır və bütün sosial layihələrin
icrası dövlət başçısının daim diqqət mərkəzindədir. Bu istiqamətdə Azərbaycan Respublikasının Birinci vitseprezident Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə reallaşdırılan layihələr Azərbaycanda sosial
sahənin, bütünlükdə iqtisadiyyatın inkişafına mühüm töhfələrdir.
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Ölkədə iqtisadi islahatların uğurlu gedişində, ümumiyyətlə milli inkişaf prosesində Birinci vitse-prezident
Mehriban xanım Əliyevanın da müstəsna xidmətləri var. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti olaraq ötən 14 ildə
göstərdiyi nümunəvi fəaliyyəti ilə dövlət siyasətinin həyata keçməsinə yardım göstərən Mehriban xanım bu ali
vəzifəsində də ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf prosesinə əhəmiyyətli müsbət təsirləri ilə fərqlənir.
Azərbaycan iqtisadiyyatında həyata keçirilən iqtisadi islahatlar innovativ layihələrin uğurla
reallaşdırılmasına, rəqabətqabiliyyətli Azərbaycan məhsullarının istehsalının və ixracının artmasına, “Made in
Azerbaijan” brendi ilə uğurla təmsil olunmasına, sənayenin ənənəvi sahələri ilə yanaşı, yeni sənaye sahələrinin
formalaşması və inkişafına səbəb olub, son 15 ildə qeyri-neft ixracı 4,1 dəfə artıb.
Azərbaycanın təşəbbüskarı və fəal iştirakçısı olduğu qlobal transmilli iqtisadi və enerji layihələri - BakıTbilisi-Ceyhan neft, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərləri, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu, “Şimal-Cənub”, “ŞərqQərb” nəqliyyat dəhlizləri kimi irimiqyaslı layihələr regionda və dünyada ölkəmizin mövqeyini daha da
gücləndirir, Azərbaycanın, eyni zamanda region və dünya ölkələrinin inkişafında önəmli rol oynayır. Bu günlərdə
rəsmi açılışı həyata keçirilmiş “Cənub qaz dəhlizi” və TANAP layihəsi, eləcə də tikintisi uğurla davam etdirilən
TAP layihəsi Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunu daha da yüksəldir, ölkəmizin dünyada mühüm enerji təminatçısı
kimi mövqeyini daha da möhkəmləndirir.
Azərbaycan iqtisadiyyatının davamlı inkişafını beynəlxalq maliyyə qurumları və reytinq agentlikləri də
yüksək qiymətləndirir. Ümumdünya İqtisadi Forumunun “2017-2018 Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı”nda
Azərbaycan reytinqdə daha 2 pillə yüksələrək 137 ölkə arasında 35-ci yerdə qərarlaşıb. Ümumiyyətlə, ölkəmiz
2005-2017-ci illərdə “Qlobal rəqabətlilik qabiliyyəti” hesabatları üzrə mövqeyini 34 pillə yaxşılaşdıraraq 69-cu
yerdən 35-ci yerə yüksəlib və 2009-cu ildən MDB-də liderliyini qoruyur. 190 ölkənin biznes mühitini
qiymətləndirən Dünya Bankının “Doing Business 2018” hesabatında son dövrlər aparılan davamlı islahatların
məntiqi nəticəsi olaraq Azərbaycan reytinq üzrə irəliləyərək 57-ci mövqedə qərarlaşıb.
Ümummilli liderin Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı strategiyasının Prezident İlham Əliyev tərəfindən
müasir dövrün tələb və çağırışlarına adekvat cavab verməklə yeni çalarlarla davam etdirilməsi ölkəmizin bütün
sahələrdə davamlı inkişafını təmin edir, yeni islahatlar, innovativ yanaşmalar qazanılan nailiyyətləri daha da
artırır. Dövlət başçısının dediyi kimi: “Ulu öndər Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın banisidir, onun
qurucusudur. Onun səyləri, fəaliyyəti nəticəsində 1993-cü ildə Azərbaycan inkişaf yoluna qədəm qoymuşdur.
2003-cü ildən isə bu siyasət davam etdirilir və bugünkü Azərbaycan əslində bu siyasətin gözəl nümunəsidir”.
Azərbaycan. - 2018.- 15 iyun. - № 134. - S. 1,3.
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Müstəqil Azərbaycan ulu öndərin şah əsəridir
Nuru Məmmədov,
tarix elmləri doktoru, professor.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının qurucusu və banisi olan Heydər Əliyevin anadan olmasının
95 illiyinin böyük qürur hissi və təntənə ilə qeyd edilməsi xalqımızın zəngin yaradıcı və tarixi potensialına
istinad edilməklə milli-mənəvi, mədəni və ölkəmizin hərtərəfli inkişaf tarixində çox böyük əhəmiyyətə
malik olan hadisədir. Milli dövlətçilik və azərbaycançılıq fəlsəfəsini Azərbaycan mentaliteti ilə birləşdirən
Heydər Əliyev özünün fenomenal siyasi keyfiyyətləri sayəsində bütün mütərəqqi qüvvələri müstəqilliyin
qorunması ətrafında cəsarətlə birləşdirə bilmiş, xalqın və dövlətin demokratik dəyərlər qanunu ilə idarə
edilməsinin zəngin məktəbini yaratmışdır. Bu məktəbin layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə müstəqil Azərbaycan Respublikası daxili və xarici siyasətdə böyük nailiyyətlər qazanmış,
sosial, iqtisadi, mədəni və beynəlxalq sahədə fundamental müvəffəqiyyətlərə nail olmuş, iqtisadi inkişaf
sürətinə görə lider dövlətə çevrilmişdir. Heydər Əliyev XX əsrin nadir şəxsiyyətlərindən biri olmaqla
yanaşı, Azərbaycanın dünya ölkələri ilə strateji tərəfdaşlığının təməlini qoymuş, uğurlu və tarazlaşdırılmış
siyasətin bünövrəsini yaratmış, beynəlxalq əməkdaşlığın prioritet istiqamətlərini hazırlamış, dövlətimizin
gələcək inkişafının istiqamətlərini müəyyənləşdirmiş, güclü, dövlətin qüvvətli dayaqlarını yaratmış və
bununla da XX əsrin reallıqlarında müstəqil və güclü Azərbaycan dövlətçiliyinin qurucusu və memarı
olmuşdur. 2016-cı il oktyabrın 17-də müstəqilliyimizin bərpasının 25-ci ildönümünə həsr edilmiş tədbirdə
Prezident İlham Əliyev bu titanik siyasi-ictimai xidmətə nəzərən demişdir ki, “...ulu öndər Heydər Əliyev
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin banisidir”.
2018-ci il Azərbaycan xalqının tarixinə uğurlu il kimi daxil oldu. Aprelin 11-də respublikamızda keçirilən
prezident seçkilərində 8 namizədin içərisində mütləq səs çoxluğu qazanan İlham Əliyev 4-cü dəfə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti seçildi. Bu seçkilər bir daha onu göstərdi ki, xalq düzgün seçim etdi, Azərbaycanın
bugünkü müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsində əvəzsiz rolu və xidmətləri olan, böyük dövlət xadimi İlham
Əliyevə səs verdi. İlham Əliyevin Prezident seçilməsi böyük tarixi qələbə oldu, Azərbaycanın gələcək inkişafına
da güclü zəmin yaratdı. Çünki bu, seçim ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi inkişaf strategiyasının
qələbəsidir. Aprelin 18-də andiçmə mərasimində Prezident İlham Əliyev demişdir: “...Mən 2003-cü il prezident
seçkiləri ərəfəsində xalqa müraciət edərək demişdim ki, əgər mənə xalq etimad göstərərsə, mən ulu öndər Heydər
Əliyev siyasətinə sadiq qalacağam, bu siyasəti davam etdirəcəyəm... Biz bu gün ulu öndərin yolu ilə gedirik...”.
Tarixin inkişaf dialektikasının qanunauyğun prinsipi həm də ondan ibarətdir ki, bütün dövrlərdə və
zamanlarda görkəmli şəxsiyyətlər və liderlər ictimai-siyasi inkişafın və yeni cəmiyyət quruculuğunun
formalaşmasının həlledici təsir qüdrətinə malik olurlar. Belə görkəmli şəxsiyyətlər eyni zamanda dünya siyasətinə
və beynəlxalq münasibətlər məsələlərinə də təsir göstərirlər. Tarixin inkişaf dialektikası öyrədir ki, hər bir xalqın
və cəmiyyətin inkişafında hərəkətverici qüvvələri onun öz daxilindədir, eyni zamanda obyektiv və subyektiv
amillərlə vəhdət təşkil edir.
Bu baxımdan XX və XXI əsrlərin qovşağında müstəqil Azərbaycanın hərtərəfli inkişafında, gənc
dövlətimizin beynəlxalq müstəvidə mürəkkəb siyasi əlaqələr şəraitində görkəmli dövlət xadimi, xalqımızın
ümummilli lideri, müstəqil Azərbaycanın qurucusu və memarı, dövlətimizin və dövlətçiliyimizin banisi Heydər
Əliyevin böyük rolu və xidmətləri olmuşdur, bu gün də vardır. Zəngin və dərin ensiklopedik biliyə malik olan
Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu olmaqla yanaşı, zəngin elmi biliyə, dövlətçilik
nəzəriyyəsinə və geniş təcrübəyə malik idi. Heydər Əliyevin yaratdığı zəngin irs və universal məktəb bugünkü
Azərbaycanın hərtərəfli inkişafının başlıca prioritet istiqamətləridir və gələcək tərəqqinin strateji proqramıdır.
Böyük qürur hissi ilə deyə bilərik ki, Azərbaycan xalqı həqiqətən zəngin dövlətçilik ənənələrinə malikdir
və tarix boyu qüdrətli dövlətlərə malik olmaqla yanaşı ölkəni və dövləti idarə etməklə bərabər xalqı öz arxasınca
apara bilmək qabiliyyəti, ona komandanlıq etmək hünəri, ən çətin məqamlarda qələbə əldə etmək və zəfər çalmaq
istedadı olan böyük şəxsiyyətlər, siyasi liderlər, görkəmli dövlət xadimləri, əfsanəvi rəhbərlər və el ağsaqqalları
yetirmişdir. Tariximizin bütün dövrlərində adı və fəaliyyəti ilə fəxr etdiyimiz belə şəxsiyyətlərimiz və dövlət
rəhbərlərimiz olmuşdur və indi də vardır. Həmin şəxsiyyətlər tarixin müəyyən zamanlarında bəzən ümumxalq
lideri olmaqla yanaşı, özünün intellektual fəaliyyəti və fitri istedadı ilə dünya meydanına çıxır, qlobal və
beynəlxalq problemlərin həllində bəşəri əhəmiyyətə malik işlər görür, ad çıxarır, hörmət və nüfuz sahibi olur və
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beləliklə, planetar əhəmiyyətli dünya şəxsiyyətlərinə çevrilirlər. Belə şəxsiyyətləri yetişdirən ilahi varlıqdır,
zaman və məkandır. Belə bir məkanlardan biri də dünya xəritəsində kiçik bir əraziyə malik olan, ancaq dünyanın
böyük dövlətlərinin diqqət və tədqiqat mərkəzində olan Azərbaycan məmləkətidir.
Azərbaycan xalqı dünya əhəmiyyətli siyasi liderlər, görkəmli dövlət xadimləri yetişdirmişdir. Belə
şəxsiyyətlərdən biri də adı ilə fəxr etdiyimiz, inam və güvənc yerimiz, şərəf və ləyaqət mücəssəməsi olan parlaq
şəxsiyyət Heydər Əliyev şəxsiyyətidir. İyirminci yüzilliyin üçdə biri qədər ölkəmizi idarə edən bu dahi şəxsiyyət
qısa zaman kəsiyində nəinki Azərbaycanı dünyaya tanıtdıra bildi, habelə Azərbaycan inkişaf etmiş dövlətlər
bərabərliyinə yüksələ bildi. İstər keçmiş sovet məkanı vaxtında və istərsə də müstəqilliyimiz illərində Azərbaycan
sosial-iqtisadi, siyasi, mədəni, elm və təhsil sahəsində fundamental nailiyyətlər qazandı, demokratik dəyərlərə
malik yüksək göstəricilər əldə edə bildi. Unutmaq olmaz ki, Azərbaycanın tarixi əsrin üçdə biri qədəri xalqımıza
rəhbərlik edən dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin adı və fəaliyyəti ilə sıx bağlıdır. Azərbaycanın Prezidenti İlham
Əliyev demişdir: “Heydər Əliyev rəhbərlik etdiyi bu dövr ərzində Azərbaycanı bir dövlət kimi zamanın ağır və
sərt sınaqlarından çıxara bilmiş, ölkənin gələcək inkişaf strategiyasını müəyyən etmiş və onun həyata keçirilməsi
üçün mühüm addımlar atmışdır”. Beləliklə, Azərbaycanın 1969-cu ildən bəri yaşanan dövrü xalqımızın tarixinə
Heydər Əliyev dövrü kimi əbədi həkk olmuşdur. Bütün həyatını xalqa sədaqətlə xidmətə həsr etmiş Heydər Əliyev
özünün geniş və böyük fəaliyyətində həmişə xalqa arxalanmış, ən çətin anlarda ona müraciət etmişdir. Xalq da
heç vaxt ondan öz diqqətini əsirgəməmişdir. Əgər biz Vətən tariximizə nəzər salsaq, onun hər hansı bir ömür
kitabını vərəqləsəq görərik ki, Heydər Əliyev sözün əsl mənasında ümumxalq məhəbbəti qazanan müdrik el
ağsaqqalı, görkəmli ictimai-siyasi dövlət xadimi, dünyanın tanınmış şəxsiyyəti və dövlət rəhbəri, ayrı-ayrı
ölkələrin siyasi və dövlət rəhbərləri içərisindən seçilmişlər sırasında “İlin adamı” olmuşdur. Heydər Əliyevin bir
sözü, bir müraciəti ilə milyonlarla insan ayağa qalxdı, hərəkətə gəldi, öz rəhbərinin arxasınca getməyə, onu ən
çətin anlarda müdafiə etməyə, arxa olmağa, dəstək verməyə, onu şər qüvvələrdən qorumağa and içdi. Azərbaycan
xalqının bugünkü firavan yaşaması, müstəqilliyimizin möhkəmlənməsi, dövlətimizin qüdrətlənməsi məhz dahi
şəxsiyyət, ümummilli lider Heydər Əliyevin xidmətləridir.
Heydər Əliyevin ictimai-siyasi və dövlət quruculuğu sahəsindəki fəaliyyəti o müasir Azərbaycan
gerçəkliyinin və mənliyinin canlı ensiklopediyasıdır. Azərbaycan xalqının elə bir müqəddəs arzusu və niyyəti,
fikir və ümid çırpıntısı, azadlıq və mücadilə mübarizəsi yoxdur ki, bir möcüzə kimi Heydər Əliyevin zəngin
dövlətçilik fəaliyyətində əks olunmasını ulu öndərin ecazkar gücü və qüdrətli təşkilatçılığı ilə müstəqillik ideyaları
keçmiş sovet məkanında da parlaq və şəfəqlənən ideala çevrilmiş, gələcək azadlıq mübarizəsinin konturlarını
müəyyənləşdirmişdir. Heydər Əliyev bəşər həyatının ən yüksək zirvəsindən insan azadlığını və müstəqilliyi tanrı
vergisi kimi müqəddəs bilmiş, hələ ötən əsrin 70-ci illərində keçmişlə gələcəyi bir-birinə bağlayan və bir-birini
tamamlayan qırılmaz vasitə kimi əlaqələndirmə körpüsü yaratmış və beləliklə, Azərbaycan xalqının vahidliyini
düşünərək tarixi tərəqqinin inkişaf istiqamətlərini və müstəqillik yollarını müəyyən etmişdir. Bu arzu və ideyalarla
yaşayan və dövlət vəzifələrini icra edən Heydər Əliyev hər bir Vətən övladının qəlbində özünə əbədi heykəl
yarada bilmiş, xalqımızın sevgi dolu dövlət rəhbəri olmağa, layiqli vətəndaş olmağı işdə sübut edə bilmişdi.
Heydər Əliyev tərəfindən yaradılmış yeni-yeni dövlətçilik strukturları daxili mahiyyətinə və vəzifələrinə
görə bəşəri məzmun daşıyır və elmi baxımdan daha dolğun və daha düzgün istiqamətləndirilmişdir ki, bugünkü
uğurlarımız və nailiyyətlərimiz də həmin köklərə və həmin mənbələrə söykənir. Hazırda dünyanın bir çox dövlət
xadimləri onu yüksək qiymətləndirirlər.
Əgər biz desək ki, müstəqillik uğrunda mübarizə aparan və azadlıq qazanan Azərbaycan xalqının özüdür,
bütün tarix boyu inkişaf edib öz milli tarixini, ədəbiyyatını və mədəniyyətini, mentalitetinin bütün dəyərlərini də
zənginləşdirən xalqımızın özüdür, onun zəkasıdır, bu, doğrudan da belədir. Ancaq bununla belə bu zəngin
mədəniyyəti daha da inkişaf etdirmək, ümumdünya səviyyəsinə yüksəltmək istedadı və bacarığı ilə dahi şəxsiyyət
olan, müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsinə var qüvvəsi ilə çalışan məhz Heydər Əliyevdir. Heydər Əliyev
şəxsiyyəti ümumxalq zəkası ilə ayrılmaz bir vəhdətdə, vahid bir ideyada birləşmişdir. Heydər Əliyev Azərbaycan
xalqının bütün yaradıcılıq potensialını, xidmətlərini müstəqillik ideyalarında birləşdirən və bu müstəqilliyi daha
da möhkəmləndirən ümummilli lider olmuşdur.
Əgər dərindən araşdırsaq, o zaman hər kəsə gün kimi aydın olar ki, bugünkü nailiyyətlərimizin kökündə
Heydər Əliyev dövlətçiliyinin möhkəm təməl prinsipləri dayanır. Və bu fundament üzərində müasir inkişaf
strategiyası qərar tutur. Deməli, Azərbaycanın sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mənəvi-mədəni inkişafının bütün
istiqamətləri elə müəyyənləşdirilmişdir ki, o, ancaq Azərbaycan xalqına xidmət etmək amalında bərqərar olur.
Bununla da tarixi baxımından bu inkişaf dialektikası sanki ardıcıl davam edərək irsən daha yüksək nailiyyətlər
qazanılır. Bu gün müstəqil Azərbaycanın daxili və beynəlxalq uğurları dediklərimizə sanballı sübutlardır,
dəlillərdir.
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İqtisadi cəhətdən Azərbaycan bölgədə lider dövlətdir və inkişaf strategiyasına görə dünyanın 140 ölkəsi
arasında 35-ci yerdə dayanır. Bu, böyük göstəricidir.
Hərbi cəhətdən Azərbaycan ordusu müasir standartlara cavab verə bilən güclü ordudur. 2016-cı ilin aprel
döyüşləri Azərbaycan ordusunun nəyə qadir olduğunu işğalçı erməni qüvvələrinə və bütün dünyaya praktik olaraq
sübut etdi. Bu gün bizim müdafiə sənayemiz mindən çox növdə müasir hərbi məhsul istehsal edir ki, bu da NATO
və dünya standartlarına uyğundur.
Dövlət müstəqilliyi qazanan Azərbaycan xalqı ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində ciddi imtahan
qarşısında qalmışdı. Ölkədə dərin və təhlükəli ictimai, siyasi və iqtisadi böhran yaranmışdı. Həmin dövrün ətraflı
təhlilini verən ümummilli lider Heydər Əliyev demişdir: “Vəziyyət elə təhlükəli xarakter almışdı ki, 1991-ci ildə
yaranmış müstəqil dövlətimiz qəsdən və yaxud səriştəsizlikdən yaranan idarəsizlik nəticəsində real itirilmək
təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Beləliklə, 1991-1993-cü illər Azərbaycanın müstəqillik tarixində nəinki itirilmiş
illər hesab olunur, həm də bu illərdə Azərbaycan “ölüm, ya olum” dilemması qarşısında qalmışdı”. Azərbaycan
xalqının belə ağır və çətin vaxtında hamının diqqəti o zaman Naxçıvan Ali Sovetinin sədri vəzifəsində çalışan
Heydər Əliyevə yönəldi. Çünki xalqı belə ağır vəziyyətdən qurtara bilən yeganə şəxsiyyət ancaq və ancaq Heydər
Əliyev ola bilərdi. Belə çətin və mürəkkəb bir zamanda Azərbaycan xalqının və Azərbaycan ziyalılarının dəvəti
ilə müdrik el ağsaqqalı, zəngin dövlətçilik təcrübəsi olan görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev 1993-cü il iyunun
9-da Bakıya gəldi, iyunun 15-də Respublika Ali Sovetinin (indiki Milli Məclis) sədri seçildi. Həmin gün
Azərbaycan xalqının şərəfli tarixinə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil oldu. Heydər Əliyev ümumxalq səsverməsi
yolu ilə 1993-cü ilin oktyabrında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildi.
Azərbaycan xalqının tarixində yeni bir dövr başlandı. Milli Məclisin 1997-ci il 27 iyun tarixli iclasında 15
iyun günü “Milli Qurtuluş günü” elan edildi.
Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra ölkəmizdə köklü islahatlar aparıldı və fundamental
əhəmiyyətə malik olan tədbirlər həyata keçirildi. Konkret desək, zənnimizcə həmin tədbirlər əsasən
aşağıdakılardır:
Birincisi, Böyük dövlətçilik təcrübəsinə malik olan Heydər Əliyevin birinci dəfə Azərbaycana rəhbərlik
etdiyi 1969-1982-ci illərdə fundamental nailiyyətlər qazanıldı. Həmin illərdə respublikada 250-dən çox zavod,
fabrik və digər sənaye müəssisələri, o cümlədən Mingəçevir və Şamxor SES-ləri, Bakı kondisioner zavodu,
Sumqayıt kompressorlar zavodu, Gəncədə xalça zavodu, qənnadı zavodu, çini-saxsı qablar zavodu, Əli-Bayramlı
məişət cihazları zavodu, Bakıda neft emal zavodu, neft maşınqayırma zavodu, ELOU-AVT üzən qurğusu,
Naxçıvanda, Balakəndə, Zaqatalada və Xankəndidə aeroportlar, Bakıda yeni təyyarə limanı, Yevlax-Balakən və
Ağdam-Xankəndi dəmir yolları, Bakı metrosunun 2-ci növbəsi, Bakıda 7 mikrorayon, Badamdar, Əhmədli,
Hövsan yaşayış kompleksləri və müxtəlif sənaye müəssisələri tikilib istifadəyə verildi. Heydər Əliyevin göstərişi
ilə Azərbaycanda 6 yeni ali məktəb, C.Naxçıvanski adına hərbi məktəb, çoxlu təhsil müəssisələri yaradıldı, milli
yaddaş və milli özünüdərk ideyaları inkişaf etdirildi. Nizami, Nəsimi, Gəncə, Babək adına rayonlar yaradıldı.
1978-ci ildə qəbul edilən Azərbaycan SSR-in yeni Konstitusiyasında 15 sovet respublikaları içərisində
yeganə olaraq bizim Əsas Qanunumuzda Azərbaycan dili rəsmi dövlət dili kimi təsbit olundu.
Nizami, Əcəmi, Nəsimi, Tusi, Vaqif, Aşıq Ələsgər, Aşıq Alı, Ü.Hacıbəyli, M.Maqomayev, H.Cavid və
başqalarının təntənəli yubileyləri keçirildi. Taqanroqda, Sevastopolda milli diviziyaların şərəfinə abidələr
ucaldıldı. Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi illərində 350 adda sənaye məhsulu dünyanın 65 ölkəsinə ixrac
edilirdi. Ulu öndərin respublikaya rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci illər Azərbaycan tarixində dönüş mərhələsi
adlanır. Çünki həmin illərdə Azərbaycan sosial-iqtisadi və mədəni inkişafda böyük nailiyyətlər qazandı.
İkincisi, Heydər Əliyev 1990-cı ilin iyununda Bakıya, oradan da Naxçıvana gəldi, 1991-ci ilin
sentyabrından Azərbaycan xalqının qurtuluş hərəkatı başlandı və ümummilli lider bu qurtuluş hərəkatına başçılıq
etməyə başladı. Naxçıvana rəhbərlik etdiyi illərdə Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə əvvəla, muxtar respublikanın
adından “sovet sosialist” sözləri çıxarıldı, ikincisi, “Ali Sovet”, “Ali Məclis” adlandırıldı, üçüncüsü, ADR-in
üçrəngli bayrağı ilk dəfə Naxçıvan MR-in dövlət bayrağı kimi qəbul edildi, dördüncüsü, Kommunist partiyasının
fəaliyyəti dayandırıldı, beşincisi, SSRİ-nin saxlanılması barədə referendumdan imtina edildi, altıncısı, 20 Yanvar
faciəsinə ilk dəfə MR-da siyasi və hüquqi qiymət verildi, yeddincisi, Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik
gününün qeyd olunması barədə tarixi qərar qəbul edildi. Bu cəsarətli addımların atılması Naxçıvanı qurtuluş
mücadiləsinin önünə çıxardı və Heydər Əliyevə ümumxalq məhəbbəti daha da artdı. Bütün Azərbaycan xalqı
aydın şəkildə başa düşdü və dərk etdi ki, ölkəni bu xaosdan qurtara bilən yeganə şəxsiyyət və dövlət rəhbəri ancaq
və ancaq Heydər Əliyev ola bilər.
Üçüncüsü, Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpası ilə əldə edilən nailiyyətlər və
doxsanıncı illərin əvvəllərində ölkədə yaranmış dərin siyasi hakimiyyət böhranı, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
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Qarabağ münaqişəsi, erməni millətçi silahlı birləşmələri tərəfindən torpaqlarımızın işğalı dövlət müstəqilliyimizin
taleyini təhlükə qarşısında qoydu. Belə ağır və mürəkkəb vaxtda Azərbaycan xalqının təkidli xahişi ilə Heydər
Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışı nəticəsində dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində
prinsipial uğurlar əldə edildi.
Dördüncüsü, Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərliyə başladığı ilk gündən əsas diqqət ölkə daxilində siyasi
parçalanmanın və vətəndaş qarşıdurmasının qarşısının alınmasına, sakitliyə və sabitliyə, cəbhədə atəşkəsə nail
olunmasına, sürətlə artmaqda olan inflyasiyanın qarşısının alınmasına, azad bazar iqtisadiyyatına doğru dərin
sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni islahatların həyata keçirilməsinə yönəldildi.
Qısa zaman kəsiyində Heydər Əliyevin çox böyük təşkilatçılığı və rəhbərliyi, məqsədyönlü siyasəti
sayəsində Azərbaycan xalqının milli birliyi bərqərar oldu, ictimai, siyasi sabitlik bərpa olundu, hakimiyyət
böhranı aradan qaldırıldı, əhəmiyyətli qərarlar və fərmanlar qəbul edildi, təsirli tədbirlər həyata keçirildi, müstəqil
dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi üçün əsaslı zəmin yarandı.
Beşincisi, Heydər Əliyevin qətiyyəti, prinsipiallığı, diplomatik səyi və böyük dövlətçilik təcrübəsi
sayəsində dövlətçiliyimizə və müstəqilliyimizə qarşı edilən bütün qəsdlərin qarşısı müvəffəqiyyətlə alındı.
Altıncısı, qısa zamanda Heydər Əliyev tərəfindən Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət strategiyasının
konseptual, elmi əsasları yaradıldı, bütöv bir təlimin beynəlxalq münasibətlər sisteminə uyğunlaşdırılması
istiqamətləri, prinsip və vəzifələri, düşünülmüş taktiki yolları, dünya dövlətləri ilə əlaqələrin yaxın və uzaq
strategiyası müəyyənləşdirildi. Heydər Əliyev hakimiyyətə başladığı ilk gündən milli xarici siyasət konsepsiyasını
hazırlayıb başa çatdırmaq üçün bütün qüvvələri və potensial imkanları bir mexanizm kimi hərəkətə gətirdi.
Mütəxəssis alimlərin potensial qüvvələrini səfərbərliyə aldı, dünya təcrübəsindən istifadə edərək yeni və elmi
cəhətdən əsaslandırılmış xarici siyasət doktrinasının Dövlət Proqramını və onun başlıca istiqamətlərini hazırladı.
Hazırlanan Proqramda sülhsevərlik, mehriban qonşuluq və dinc yanaşı yanaşmaq prinsipləri, başqasının daxili
işlərinə qarışmamaq, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq kimi yüksək bəşəri dəyərlər öz əksini tapdı.
Respublikamızın geosiyasi vəziyyəti və beynəlxalq siyasətə təsir etmə imkanlarının dərin elmi, nəzəri və
praktik təhlili əsasında xarici siyasət konsepsiyasında mövcud reallıqları nəzərə alaraq ölkənin mənafe və
maraqlarının qorunmasına yönəlmiş dəyişikliklər edildi. İlk növbədə müstəqil dövlətimizin beynəlxalq
münasibətlər müstəvisində dünya dövlətləri ilə əlaqələrinin başlıca istiqamətləri müəyyənləşdirildi, planetin ayrıayrı böyük və xırda dövlətləri ilə dərindən düşünülmüş əlaqələr sistemi yaradıldı. Prezident Heydər Əliyev
dövlətimizin xarici siyasət proqramını belə müəyyənləşdirirdi: “Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin başlıca
prinsipləri beynəlxalq hüquq normaları ilə tənzimlənən dövlətlərarası münasibətlərə hörmət etməkdən, bütün
dövlətlərin suveren hüquqlarına hörmətlə yanaşmaqdan, bütün mübahisəli məsələləri sülh və danışıqlar yolu ilə
həll etməkdən, qarşılıqlı əməkdaşlıq yaratmaqdan, dövlətlərarası əlaqələrə mane olan hər cür məhdudiyyətləri
aradan qaldırmaqdan ibarətdir”.
Təkcə bu faktı demək kifayətdir ki, Azərbaycan Respublikası hazırda dünyanın təqribən 180-dən çox ölkəsi
ilə diplomatik əlaqə qurmuşdur. Azərbaycanda 70-ə qədər xarici dövlətin səfirlikləri fəaliyyət göstərir. Öz
növbəsində Azərbaycanın 60 xarici ölkədə səfirliyi, daimi nümayəndəliyi və konsulluğu vardır.
Yeddincisi, Azərbaycanda hüquqi, demokratik və dünyəvi dövlət quruculuğunun həyata keçirilməsində,
milli dövlət strukturlarının yaradılmasında və formalaşmasında Yeni Konstitusiyanın (1995-ci il) qəbul
edilməsinin böyük əhəmiyyəti oldu. Milli Konstitusiyamızın qəbul olunması Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin
daimi, ədəbi olmasını bir daha dünyaya sübut etdi, demokratik vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna, insanların azad
və sərbəst yaşamalarına, insan haqları və hüquqlarının genişlənməsinə əlverişli şərait yaratdı. Deməliyik ki,
müstəqil dövlətimizin Konstitusiyası Heydər Əliyevin şah əsəridir. Ona görə ki, Milli Konstitusiyanın
hazırlanması və qəbul edilməsinin müəllifi məhz Heydər Əliyevdir.
Səkkizincisi, Azərbaycan tarixinin ən parlaq səhifələrindən biri olan “Əsrin müqaviləsi” sazişlərinin
imzalanması Heydər Əliyev dühasının düşünülmüş və uzaqgörən diplomatiyasının böyük və tarixi qələbəsi, neft
strategiyası siyasətinin parlaq uğuru idi. Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə beynəlxalq əhəmiyyətə malik
olan neft kontraktları haqqında 1994-cü il sentyabrın 20-də sazişlərin imzalanması müstəqil Azərbaycanı
dünyanın nəhəng dövlətlərinin diqqət mərkəzinə gətirdi. İri dövlətlərin böyük neft şirkətləri tezliklə bu
müqaviləyə qoşulması istəkləri artdı. Azərbaycan neft sənayesinin inkişafına beynəlxalq sərmayələrin qoyulması
çoxaldı, neft sənayesi sürətlə inkişaf etməyə başladı. Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə tezliklə Bakı-Novorossiysk
və Bakı-Supsa kəmərləri çəkilib istifadəyə verildi. Rusiyaya və Avropaya neft nəql edilməyə başlandı. Bununla
yanaşı Prezident Heydər Əliyev daha böyük beynəlxalq layihələrə imza atdı.
Məhz Heydər Əliyevin fəal, uzaqgörən daxili və xarici siyasəti nəticəsində Azərbaycan transmilli
layihələrin təşəbbüşçüsü iştirakçısı və təşkilatçısı oldu. Nəticədə bir çox qlobal və regional layihələr, Bakı-Tbilisi635
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Ceyhan neft boru kəmərinin reallaşdırılmasına nail olundu. Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin sözləri
ilə desək, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri Heydər Əliyev siyasətinin qələbəsidir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru
kəmərinə Heydər Əliyevin adının verilməsi xalqların və millətlərin ona olan böyük sevgisi və istəyidir.
Doqquzuncusu, Heydər Əliyev siyasətinin ən parlaq uğurlarından biri Azərbaycan xalqının milli-mənəvi
dəyərlərinin dirçəlişi və qorunub saxlanılması, böyük cəsarətlə milli soykökümüzə, milli tariximizə, milli
ədəbiyyatımıza və mədəniyyətimizə, ana dilimizə və Vətən tariximizə verilən böyük qiymət və dəyərlərdir. Məhz
Heydər Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində istər sovet dövründə rəhbərliyi zamanında, istərsə də müstəqillik
illərində Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəyərlərinin qorunub saxlanılmasında və müasir dövrümüzdə yeniyeni müsbət keyfiyyətlərlə daha da zənginləşdirilməsində, ağıllı və dərin, düşünülmüş diplomatik siyasətin həyata
keçirilməsində zəngin dövlətçilik təcrübəsinin çox böyük rolu və əhəmiyyəti olmuşdur. Dünya azərbaycanlılarının
birinci qurultayında Heydər Əliyev demişdir: “Müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas ideyası azərbaycançılıqdır.
Hər bir azərbaycanlı öz dilini, mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini yaşatmalıdır”. 19691982-ci illərdə və müstəqillik illərində bir çox elm və mədəniyyət xadimlərinə, ədəbiyyat və incəsənət işçilərinə
fəxri adların verilməsi, onların yüksək səviyyədə qiymətləndirilməsi məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin
xidmətidir və bu dahi şəxsiyyətin diqqət və qayğısı sayəsində mümkün olmuşdur. Azərbaycançılıq fəlsəfəsinin
yeni və inkişaf istiqamətlərini yaradan, bununla da inkişaf dialektikasının əsasını qoyan Heydər Əliyev Dünya
Azərbaycanlılarının I qurultayında (noyabr, 2001) böyük qürur hissi ilə demişdir: “Hər bir insan üçün milli
mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam”.
Onuncusu, milli soykökümüzə qayıtmaq, milli şüurun və milli tariximizin “ağ” və “qara ləkələrinin”
silinməsi, tarixi ədalətin bərpa olunması və obyektiv həqiqətlərin üzə çıxarılması istiqamətində ümummilli lider
Heydər Əliyevin cəsarətli siyasəti və qəbul etdiyi təsirli dövlət qərarları Azərbaycan tarixinin öyrənilməsi üçün
böyük tarixi əhəmiyyətə malik olan sənədlərdir. Ulu öndərin Azərbaycanlı əhalinin 1948-1953-cü illərdə
Ermənistan SSR-dən, doğma dədə-baba yurdlarından və torpaqlarından zorakılıqla deportasiya edilməsi haqqında
1997-ci il 18 dekabr tarixli və 31 Mart azərbaycanlıların soyqırımı haqqında 1998-ci il 26 mart tarixli imzaladığı
Prezident Fərmanları sözün əsl mənasında xalqımızın tarixinə olan qayğı, diqqət və hörmətdir, tarixi ədalətin və
sovet imperiyası dövründə unudulmuş tariximizin və yaddaşımızın bərpasıdır, o tarixi cinayətlərə verilən hüquqisiyasi qiymətdir. Həmin Prezident Fərmanları tarixçi və ictimaiyyətçi alimlərimizə aydın və konkret istiqamətlər
verdi və hadisələrin tədqiqinə və araşdırılmasına əsaslı şərait yaratdı.
On birincisi, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni və mənəvi
həyatın bütün sahələrində prinsipial dönüşün yaranmasına, dövlətimizin və dövlətçiliyimizin obyektiv və tarixin
həqiqətlərə uyğun doğru-düzgün yazılmasına əsaslı şərait yaratdı. 80-ci illərin sonu — 90-cı illərin əvvəllərində
tarix elmində yaranmış subyektiv “ideyalar”, populizm, nihilizm, dilentantçılıq, konyunkturçuluq və digər
xoşagəlməz meyillər geniş yayılmağa, yaxın və uzaq tariximizin mürəkkəb problemlərinə dair “ağ və qara ləkələr”
süni şəkildə artmağa başlamışdı. Xüsusilə, XIX-XX əsrlər Azərbaycan tarixinin müxtəlif mərhələlərinə dair birbirinə zidd fikirlər sürətlə yayılırdı. Tarix elmimizdə sanki bir boşluq, vakuum yaranmışdı. Dövlətimizin və
tariximizin belə bir mürəkkəb zamanında Heydər Əliyev 1993-cü il sentyabrın 21-də və 1997-ci il yanvarın 31də Azərbaycan MEA-da ziyalılarla, elmi institutların və ali təhsil müəssisələrinin rəhbərləri ilə, elmi ictimaiyyətin
və Azərbaycan tarixçilərinin qabaqcıl nəsli ilə tarixin yaddaşına həkk olunan görüşlər keçirdi. Bu görüşlərdə ulu
öndər Azərbaycan tarixi elmində yaranmış vəziyyəti dərindən təhlil etdi, tarixçi alimlərin təklif və mülahizələrinə
hörmətlə yanaşaraq XIX-XX əsrlər tarixinin yenidən yazılmasına dair konkret göstərişlər və tapşırıqlar verdi. Bu
görüşlərdə Heydər Əliyev son vaxtlarda tarix elmində baş qaldırmış nihilist, populist və volyuntarist meyillərin
aradan qaldırılmasını, Vətən tariximizin, xüsusilə XIX-XX əsrlər tarixinin yeni təfəkkür tərzində tədqiq
edilməsinin zəruriliyini vurğuladı. Eyni zamanda, XIX-XX əsrlər Azərbaycan tarixinin yazılmasını daim nəzarət
altında saxlayacağını, ona hərtərəfli kömək və yardım edəcəyini də bildirirdi. Bu, Prezident Heydər Əliyevin
Azərbaycan tarixinə dövlət siyasəti səviyyəsində diqqət və qayğısının parlaq ifadəsi, tarixçilər qarşısında isə duran
Dövlət Proqramı, fəaliyyət proqramı idi.
On ikincisi, iyirminci yüzilliyin 90-cı illərinin ortalarından başlayaraq respublika iqtisadiyyatında köklü
dəyişikliklər aparıldı, azad bazar iqtisadiyyatına dərin sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni islahatlar keçirildi. Bu
istiqamətdə dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi, sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, aqrar islahatların həyata
keçirilməsi, şəhər və kənd təsərrüfatlarının inkişaf etdirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirildi,
fərmanlar və qərarlar verildi.
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin dediyi kimi, son 15 ildə 1 milyon 500 mindən çox iş yeri
açılmışdır. Bu gün Azərbaycan iqtisadi artım baxımından dünyada birinci yerdə olan lider ölkədir. Ölkəmiz
hərtərəfli möhkəmlənir, güclənir və bölgədə baş verən proseslərə həlledici təsir göstərir.
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On üçüncüsü, Heydər Əliyev çox gözəl bilirdi ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini möhkəmləndirmək,
Dağlıq Qarabağ hadisələrini ədalətlə həll və erməni işğalçıları tərəfindən zəbt olunmuş torpaqlarımızı azad etmək
üçün müasir standartlara cavab verə bilən güclü Silahlı Qüvvələr lazımdır. Bu məqsədlə ordu quruculuğunda
köklü islahatların aparılması zəruri idi. 90-cı illərin əvvəllərində isə Azərbaycan Ordusu pərakəndə halda və
könüllü hərbi birləşmələrdən ibarət idi və bəzən mərkəzə tabe olmurdu. Belə bir şəraitdə könüllü hərbi
birləşmələri buraxmaq, mərkəzləşdirilmiş ordu yaratmaq və onu komplektləşdirmək, əlbəttə çox çətin idi və vaxt
tələb edirdi. Ancaq böyük dövlətçilik təcrübəsinə, yüksək təşkilatçılıq qabiliyyətinə və dəmir iradəyə malik olan
ümummilli liderimiz qısa zaman kəsiyində Silahlı Qüvvələrin yaradılmasına, onun döyüş texnikası ilə və müasir
dünyəvi silahlarla təchiz və təmin olunmasına, siyasi və təşkilat cəhətdən möhkəmləndirilməsinə nail oldu. Şəxsən
özünün diqqətində və nəzarətində saxladığı ordu quruculuğu məsələsi ilə əlaqədar hərbi hissələrə getdi, cəbhə
xəttində oldu, əsgər və zabitlərlə görüşdü, generalları dinlədi, mütəxəssis təkliflərini bəyəndi və dünya
təcrübəsindən istifadə edərək NATO və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin nümunəsində güclü Silahlı Qüvvələri yarada
bildi ki, bu gün biz öz milli ordumuzla fəxr edə bilərik. Ordumuzun bütün şəxsi heyəti və komandirləri işğal
edilmiş torpaqlarımızı azad etməyə, Ali Baş Komandanımızın əmrinə hazırdır. Danılmaz faktdır ki, müasir
Azərbaycan ordusunun yaradılmasının və formalaşdırılmasının memarı ümummilli lider Heydər Əliyevdir.
Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyinin gələcək inkişaf yollarını müəyyənləşdirdi. Prioritet istiqamətlər
bundan ibarət idi: 1) Qərbə inteqrasiya; 2) demokratik inkişaf və hüquqi dövlət quruculuğu; 3) azad bazar
münasibətlərinə keçid; 4) dərin sosial-iqtisadi və hüquqi-siyasi islahatlar kursu; 5) azərbaycançılıq və vətəndaş
həmrəyliyi; 6) işğal edilmiş torpaqlarımızın geri qaytarılması, ərazi bütövlüyünün bərpası və Qarabağ probleminin
ədalətlə həlli. Heydər Əliyev prinsipial və qətiyyətli xarici siyasət yeridərək dövlətimizin regional və beynəlxalq
maraqlarından çıxış edirdi. Nəticədə Bakı-Tbilisi-Ceyhan, TRASEKA proqramı, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz
kəməri, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu və digər transmilli layihələr Azərbaycanı dünyanın diqqət mərkəzinə
çıxardı.
Bəli, çağdaş Azərbaycan tarixinin ən parlaq simalarından olan Heydər Əliyev ulu tanrının xalqımıza bəxş
etdiyi böyük möcüzədir. Prezident Administrasiyasının rəhbəri akademik Ramiz Mehdiyevin sözləri ilə desək,
Heydər Əliyev “Taleyin İlahi vergisidir”. Dahi insanlara xas olan bütün mənəvi keyfiyyətlər onun şəxsində
qibtəediləcək bir şəkildə əks olunmuşdur. Dövlətçilik və azərbaycançılıq onun fundamental fəaliyyətinin və ömür
bioqrafiyasının məzmununu təşkil edirdi. XX əsrin reallıqlarında müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin
yaradılması, güclü idarəetmə qabiliyyəti, dövlət mexanizminin təkmilləşdirilməsinə rəhbərliyi ilə ümummilli lider
bir daha sübut etdi ki, O - Heydər Əliyev müstəqil müasir Azərbaycan dövlətinin banisi və qurucusudur.
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Heydər Əliyev Azərbaycan dilinin böyük mühafizi, təbliğatçısı idi
Möhsün NAĞISOYLU,
akademik
Ana dili hər bir xalqın varlığı, kimliyi və özünütəsdiqinin ən başlıca göstəricisidir. Xalqımızın tarixi keçmişi
və mədəniyyətini, zəngin söz xəzinəsini, inanc və ənənələrini, əxlaqi davranışları və dünyagörüşünü özündə
daşıyan ana dilimiz bizi bir millət kimi yaşadan və dünyada tanıtdıran başlıca amillərdən biri olmuşdur.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin müdrikcəsinə dediyi kimi, “xalqı xalq edən, milləti millət
edən onun ana dilidir”.
Ən böyük milli-mənəvi sərvətlərimizdən biri olan Azərbaycan dilinin hazırda dünya dilləri sırasında
özünəməxsus yeri, necə deyərlər, imzalar içərisində imzası vardır. Prezident İlham Əliyevin sözləri ilə desək, “ana
dilimiz öz imkanlarının zənginliyi, səs quruluşunun səlisliyi və qrammatik quruluşunun sabitliyi ilə səciyyələnir.
Müasir Azərbaycan ədəbi dili siyasi-ictimai, elmi-mədəni sahələrdə geniş işlənmə dairəsinə malik yüksək yazı
mədəniyyəti olan və daim söz ehtiyatını zənginləşdirən bir dildir”.
Tarixin müxtəlif dönəmlərində ölkəmizin ayrı-ayrı imperiyalar tərkibində olmasına baxmayaraq,
Azərbaycan dili öz varlığını və özümlüyünü qoruyub saxlamış, tarixin amansız və sərt sınaqlarından üzüağ, şərəflə
çıxmış, zaman-zaman cilalanaraq saflaşmışdır. Cəsarətlə demək olar ki, Azərbaycan dili hazırkı qloballaşma
dövründə - elmin, texnikanın görünməmiş sürətlə irəli getdiyi çağımızda bütün elm sahələri üzrə hər hansı bir
anlayışı incəliyinə qədər ifadə etməyə qadir olan zəngin və seçkin dünya dillərindən biridir.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev ölkəmizə rəhbərlik etməyə başladığı ilk vaxtlardan
ana dilinə böyük qayğı və diqqət göstərmişdir. Məlum olduğu kimi, 1970-ci ildə Bakıda Azərbaycan Dövlət
Universitetinin 50 illik yubileyi keçirildi və Heydər Əliyev həmin yubiley tədbirində mövcud qayda-qanunları,
özündən əvvəlki çoxillik ənənələri sındıraraq rus dilində deyil, doğma ana dilində çıxış etdi. Respublikanın birinci
şəxsi bu cəsarətli addımı ilə həm milli ziyalılarımızın böyük rəğbətini qa-zandı, həm də onlara mənəvi dəstək
verdi, ruh yüksəkliyi bəxş etdi, bu məsələnin müsbət həlli üçün geniş üfüqlər açdı.
Heydər Əliyev həmin dövrdə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının qurultayında iştirak edərək ana dilində çıxışı
ilə tədbir iştirakçılarını heyran qoydu. Ümummilli liderimiz bununla kifayətlənməyərək həm də respublikanın bir
qrup tanınmış şair və yazıçılarını qəbul edərək onlarla apardığı səmimi söhbətlərində ana dili məsələsinə də
toxundu və bu yöndə əməli tədbirlər görülməsinə rəvac verdi.
Həmin tədbirlər sırasında ulu öndərin şəxsi təşəbbüsü və qətiyyəti, sarsılmaz iradəsi və ciddi səyləri ilə
1978-ci ildə Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Konstitusiyasına Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi
fəaliyyəti haqqında ayrıca maddənin daxil edilməsini xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır. Qatı rus millətçiliyi və
şovinizminin baş alıb getdiyi, totalitar rejimin hökm sürdüyü keçmiş sovetlər birliyində bu cür ciddi məsələni
qoymaq və ona nail olmaq heç də asan deyildi. Heydər Əliyev 1995-ci ilin oktyabr ayında Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının binasında dilimizin adı ilə bağlı keçirilən ümumrespublika yığıncağında həmin tarixi
hadisəni yada salaraq demişdir: “Xatirimdədir, o vaxt başqa respublikaların rəhbərləri ilə kəskin danışıqlarımız
oldu. Ukraynanın rəhbəri Şerbitski ilə mənim kəskin danışıqlarım oldu. O, buna çox etiraz edirdi, belə
əsaslandırırdı ki, siz belə yazdığınız halda, gərək biz də yazaq ki, Ukraynanın dövlət dili Ukrayna dilidir. Mən
ona dedim ki, sizə heç kəs mane olmur. Siz bizdən də böyük respublikasınız və Sovetlər İttifaqında sizin çəkiniz
bizimkindən qat-qat artıqdır. Siz istəsəniz, bunu yaza bilərsiniz. Siz nə üçün bizə mane olursunuz? Ancaq biz
buna nail olduq. Hesab edirəm ki, bu, o dövrdə, o zamanın şəraitində respublikamızda, ümumiyyətlə, ölkəmizin
tarixində çox böyük hadisə oldu”.
Ulu öndər Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi uzaqgörən, məqsədyönlü və uğurlu dil siyasətinin nəticəsi
olaraq keçən əsrin 70-ci illərində respublikamızda milli ana dilinin müxtəlif yönlərdən araşdırılması ilə bağlı bir
sıra dəyərli elmi-tədqiqat işləri yerinə yetirildi. Bütün bunların nəticəsi olaraq 1974-cü ildə ali məktəblər üçün
hazırlanmış dördcildlik “Müasir Azərbaycan dili” dərsliyi respublika Dövlət mükafatına layiq görüldü. Heydər
Əliyevin ana dilinə sonsuz sevgi və qayğısının parlaq təzahürü olan bu cəsarətli addım Azərbaycanda dilçiliyin
daha da inkişafı üçün geniş imkanlar açdı, dilçi alimlərə qol-qanad verdi, elmi ictimaiyyətdə böyük ruh yüksəkliyi
yaratdı.
Yenə həmin dövrdə Heydər Əliyevin hazırlayıb həyata keçirdiyi dövlət quruculuğu strategiyasının tərkib
hissəsi olan uğurlu dil siyasəti daha bir bəhrəsini verdi. Belə ki, Azərbaycan keçmiş sovet məkanında, eyni
zamanda, beynəlxalq elm aləmində türkologiyanın mərkəzlərindən biri kimi tanındı. Keçən yüzilliyin 70-ci
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illərində SSRİ Elmlər Akademiyasının türk dillərinin tədqiqi istiqamətində yeganə elmi orqanı olan “Sovetskaya
Türkologiya” jurnalı Bakıda nəşr olunmağa başladı. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, bu jurnal hazırda yenə də
Bakıda - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətinin orqanı kimi “Türkologiya” adı ilə
beynəlxalq dərgi statusunda dörd dildə (Azərbaycan, türk, rus, ingilis) nəşr olunur və öz keçmiş nüfuzunu bərpa
edərək uğurlara imza atır.
Ölkəmiz 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyinin bərpasına nail olduqdan sonra Azərbaycan dili inkişafının yeni
mərhələsinə qədəm qoydu, milli dövlətçiliyin başlıca rəmzlərindən biri kimi sözün həqiqi mənasında, dövlət dili
statusu qazandı. Məhz bu mərhələdə milli dövlətçiliyin mühüm atributu olan ana dilinin daha da inkişafı və
zənginləşməsi, onun müasir elmi tələblər səviyyəsində geniş və hərtərəfli araşdırılması, və beynəlxalq aləmdə
tanınması üçün daha böyük imkanlar yarandı, bu yöndə geniş üfüqlər açıldı və bir sıra mühüm və sanballı işlərə
ilkin imza atıldı. Bu məsələdə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu,
ana dilimizin gözəl bilicisi, bənzərsiz mahir natiq Heydər Əliyevin titanik fəaliyyəti və misilsiz tarixi xidmətləri
mühüm və həlledici rol oynadı. Belə ki, ulu öndərin ölkəyə ikinci dəfə rəhbərliyə gəlişi zamanı müstəqil
Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il noyabrın 12-də referendum yolu ilə qəbul olunmuş Konstitusiyasında
Azərbaycan dili rəsmi dövlət dili kimi təsbit edildi, dövlət dili statusu aldı. Bu tarixi hadisədən başlayaraq,
müstəqil Azərbaycan Respublikasında dil siyasəti birmənalı və yetkin şəkildə formalaşdı, ana dilinin dövlət dili
kimi tətbiqi işi möhkəm və sabit qayda-qanunlar, əsaslı təməllər üzərində təkmilləşdi.
Heydər Əliyevin apardığı məqsədyönlü dil siyasəti milli dövlət quruculuğu siyasəti ilə, azərbaycançılıq
konsepsiyası ilə sıx bağlıdır və onun üzvi tərkib hissəsidir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında qeyd
olunur:
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin
inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalisinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin
edir.
Konstitusiyanın “Dövlət dili” haqqındakı maddəsinin ikinci bəndindən göründüyü kimi, Azərbaycan
Respublikasında yaşayan və müxtəlif dillərdə danışan digər xalqların və etnik qrupların milli dillərinin sərbəst
işlədilməsinə və inkişafına da dövlət tərəfindən tam təminat verilir. Bu mühüm amil isə müstəqil Azərbaycan
Respublikasında dövlət dilinin həm də böyük humanizmi və demokratik ruhu ilə səciyyələndiyini açıq-aşkar
şəkildə sübut edir. Belə ki, ölkəmizdə yaşayan azsaylı xalqların, etnik qrupların nümayəndələrinin öz aralarında,
məişətdə ana dillərində ünsiyyət saxlamalarına, istənilən dildə təhsil almaq hüquqlarına dövlət səviyyəsində
zəmanət verilir.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin apardığı məqsədyönlü və gələcəyə yönələn dövlət
quruculuğu məsələlərində dil siyasəti həmişə aparıcı olmuşdur. Ana dilini ürəkdən sevən, bu dildə danışmağı ilə
fəxr edən Heydər Əliyev bənzərsiz nitqlərində, dərin məzmunlu çıxışlarında dilimizin rəngarəng ifadə
vasitələrindən, xalq dilindən gəlmə deyimlərdən uğurla istifadə etmiş, özünəməxsus jest və mimikaları ilə nitqinin
auditoriyaya, bütövlükdə, xalqa təsir gücünün artmasına nail olmuşdur. Ulu öndər ana dili ilə bağlı çoxsaylı
fikirlərində milli dilin azərbaycançılıqla birbaşa bağlılığı məsələsini də önə çəkmiş, xüsusi olaraq vurğulamışdır:
“Millətin milliliyini saxlayan onun ana dilidir. Şübhəsiz ki, musiqi də, ədəbiyyat da, ayrı-ayrı tarixi abidələr də
millətin milliliyini təsdiq edir. Amma millətin milliliyini ən birinci təsdiq edən onun dilidir. Əgər Azərbaycan dili
olmasa, Azərbaycan dilində mahnılar olmaz, musiqi olmaz. Bunların hamısı bir-birinə bağlıdır. Azərbaycan
dilinin dövlət dili kimi yaşaması, möhkəmlənməsi, inkişaf etməsi də bizim ən böyük nailiyyətlərimizdən biridir.
Bu, təkcə dil məsələsi deyil, bu həm də azərbaycançılıq məsələsidir”.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının dövlət dilinin dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan
soydaşlarımızın ümumi ünsiyyət dili vasitəsinə çevrilərək milli həmrəyliyin göstəricisi kimi beynəlxalq aləmdə
rolunun artması, nüfuzunun yüksəlməsi də Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu öndərin ölkəmizə ikinci dəfə
rəhbərliyinin ilk illərində Azərbaycanın dahi söz ustadı, “qəlb şairi” Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyi geniş
miqyasda keçirildi. 1999-2000-ci illərdə isə dilimizin ən əski qatını özündə yaşadan ana abidəmiz “Kitabi-Dədə
Qorqud” eposunun 1300 illik yubileyi böyük təntənə ilə qeyd olundu. Bu yubileylər həm də əbədiyaşar söz
sənətinin və onun ən parlaq ifadə vasitəsi olan ana dilinin təntənəsi, dilimizə göstərilən böyük diqqət və qayğının
göstəricisi kimi dəyərləndirildi və milli ziyalıların, bütövlükdə xalqımızın yaddaşına əbədi olaraq həkk olunaraq
hər bir vətəndaşa qürur bəxş etdi.
Heydər Əliyev ana dilimizin tarixi keçmişi ilə yanaşı, bugünkü durumunu və mövcud problemlərini də
daim diqqət mərkəzində saxlamış və bu yöndə bir sıra mühüm tədbirlərin həyata keçirilməsinə ilkin olaraq imza
atmışdır. Həmin tədbirlər sırasında “Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” 18 iyun 2001-ci il
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tarixli fərman xüsusi yer tutur. İlk növbədə, müstəqil Azərbaycan dövlətinin dil siyasətinin müəyyənləşməsi,
formalaşması və möhkəmləndirilməsi baxımından müstəsna əhəmiyyət daşıyan bu tarixi fərman dövlət dili ilə
bağlı hərtərəfli və geniş məlumatları özündə ehtiva edir. Belə ki, fərmanda həm dilimizin tarixi ilə bağlı bir sıra
incə və həssas məqamlara aydınlıq gətirilir, həm də onun keçdiyi inkişaf yolları və mərhələlərinin yığcam təhlili
verilir. Fərmanda həmçinin müstəqil dövlətimizin rəsmi dili statusunu almış Azərbaycan dilinin ölkədə geniş
miqyasda tətbiq edilməsi və hərtərəfli inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaranması qeyd olunur və bu məqsədlə bir
sıra mühüm tədbirlərin həyata keçirilməsi bir vəzifə olaraq qarşıya qoyulurdu. Fərmanda Azərbaycan dilinin tarixi
ilə xalqımızın tarixi arasında sıx və qırılmaz tellər olduğu vurğulanır və dil siyasətinin azərbaycançılıqla bağlılığı
qeyd olunurdu.
Heydər Əliyevin əsəri olan bu tarixi fərmanda müstəqil Azərbaycan dövlətinin dil siyasətinin mərkəzində
iki başlıca ideya dayanırdı. Birincisi, Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi qorunması, ikincisi isə bu dilin dövlət
dili səviyyəsində inkişafı üçün hər cür imkan və şəraitin yaradılması.
Adı çəkilən tarixi qərara əsasən, dövlət müstəqilliyinin rəmzlərindən sayılan Azərbaycan dilinin tətbiqi və
inkişaf etdirilməsinə, onun lazımi səviyyədə öyrənilməsinə və cəmiyyətdə tətbiq dairəsinin genişləndirilməsinə,
eləcə də sadalanan işlərə nəzarətin gücləndirilməsinə əsl dövlət qayğısı öz əksini tapmışdır. Belə ki, həmin fərman
çərçivəsində ilk növbədə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Dil Komissiyası yaradılmış və
yaxın gələcək üçün nəzərdə tutulmuş “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili” haqqında qanun layihəsinin
hazırlanması barədə müvafiq qurumlara göstəriş verilmişdi. Bundan əlavə, ölkənin müxtəlif nazirlik, idarə və
təşkilatlarında dövlət dilinin və latın əsaslı Azərbaycan əlifbasının tətbiqi, ali təhsil ocaqlarında və orta
məktəblərdə Azərbaycan dilinin tədrisinin yaxşılaşdırılması qarşıya bir vəzifə olaraq qoyulurdu. Fərmanda
həmçinin Azərbaycan dilçiliyinin müxtəlif sahələri üzrə sanballı elmi araşdırmaların nəşri də icrası nəzərdə
tutulan başlıca məsələlər sırasında yer alırdı. Bu tarixi qərarda eyni zamanda, Azərbaycan dilinin və latın əsaslı
Azərbaycan əlifbasının yerlərdə tətbiqi işinə nəzarətin gücləndirilməsi və ölkədə çap olunan mətbuat orqanlarının,
kitabların 2001-ci il avqustun 1-nə qədər bütövlükdə latın əsaslı Azərbaycan əlifbasına keçidi bir vəzifə olaraq
müvafiq orqanlar və dövlət qurumları qarşısında qoyulurdu. Qeyd edək ki, ulu öndərin Azərbaycan dili ilə bağlı
bu tarixi fərmanından irəli gələn bütün məsələlər tezliklə öz müsbət həllini tapdı və bir sıra mühüm tədbirlər
həyata keçirildi.
Qeyd etmək lazımdır ki, fərmanda irəli sürülən müddəalar və ideyalar başlıca olaraq Azərbaycan dilinin bir
dövlət dili kimi qorunması, müxtəlif sahələrdə geniş tətbiqi, işlənməsi və inkişaf etdirilməsi kimi qlobal məsələləri
özündə ehtiva edir və onlardan irəli gələn hədəflərə, vəzifələrə çatmaq üçün konkret yolları göstərir, istiqamətləri
müəyyənləşdirirdi.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev ölkənin dövlət dili ilə bağlı aşağıdakı mühüm
sənədlərə də imza atmışdır:
- “Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi haqqında” 9 avqust 2001-ci il tarixli
fərman;
- Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında 30 sentyabr 2002-ci il tarixli Azərbaycan
Respublikasının Qanunu;
- “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi
barədə 2 yanvar 2003-cü il tarixli fərman.
Ölkədə latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasına keçidin 2001-ci ilin avqust ayında bütövlükdə təmin edildiyini
və yeni əlifbadan istifadənin müstəqil Azərbaycan Respublikasının həyatında olduqca mühüm bir elmi-mədəni
hadisə olduğunu nəzərə alan dövlət başçısı 9 avqust 2001-ci il tarixli fərmanı ilə hər il avqust ayının ilk gününün
Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü kimi qeyd olunmasını rəsmiləşdirdi.
Beləliklə də dövlətin dil siyasətinin həyata keçirilməsi, ana dilinin nüfuz və statusunun qaldırılması üçün daha
münbit şərait və geniş imkanlar yarandı.
Üç fəsildən, iyirmi maddədən ibarət olan “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” qanun isə ilk
növbədə, ölkə Konstitusiyasına uyğun olaraq, dilimizin dövlət dili kimi hüquqi statusunu nizamlamaq məqsədilə
onun işlənməsi, qorunması və inkişafı istiqamətlərini müəyyənləşdirdi. Qanunun preambulasında deyildiyi kimi:
“Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin dövlət dili olaraq işlədilməsini öz müstəqil dövlətçiliyinin başlıca
əlamətlərindən biri sayır, onun tətbiqi, qorunması və inkişaf etdirilməsi qayğısına qalır, dünya azərbaycanlılarının
Azərbaycan dili ilə bağlı milli-mədəni özünüifadə ehtiyaclarının ödənilməsi üçün zəmin yaradır”. Burada
diqqətçəkici məqamlardan birincisi Azərbaycan dilinə dövlət səviyyəsində lazımi qayğı göstərilməsidirsə, ikinci
mühüm cəhət Azərbaycan dilinin dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinin sarsılmaz təməli rolunu oynaması üçün
Azərbaycan dövləti tərəfindən zəmin yaradılmasıdır. İkinci məsələ ilə bağlı onu da qeyd etmək lazımdır ki,
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qanunun ayrıca bir maddəsində (I fəsil, maddə 3.0.6) xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycan
dilində təhsil almalarına, bu dildən sərbəst istifadə etmələrinə lazımi kömək göstərilməsi də nəzərdə tutulmuşdur.
Bütövlükdə, dövlətin ana dilinə hərtərəfli qayğısının təcəssümünü özündə əks etdirən dövlət dili haqqında
qanunda Azərbaycan dilinin saflığının qorunması, ədəbi dilin normalarına əməl edilməsi, ölkəmizdə dilçilik
elminin nəzəri və tətbiqi sahələrinin inkişafı üçün lazımi şəraitin yaradılması və s. kimi məsələlər də nəzərdə
tutulmuşdur.
2 yanvar 2003-cü il tarixli fərman isə Azərbaycan dilinin dövlət dili olaraq işlədilməsini, onun tətbiqi və
qorunmasını prioritet bir vəzifə olaraq qarşıya qoyurdu. Fərmanda həmçinin Azərbaycan dilinin dövlət dili olaraq
işlədilməsinin müstəqil dövlətçiliyin başlıca əlamətlərindən biri sayıldığı və onun tətbiqi, qorunması və inkişafına
hərtərəfli dövlət qayğısı göstərildiyi vurğulanır və bu sahədə görüləcək işlər başlıca bir vəzifə olaraq qarşıya
qoyulurdu.
Ümumiyyətlə, qeyd etmək lazımdır ki, Heydər Əliyevin müstəqillik dövründə Azərbaycan dili ilə bağlı
verdiyi fərmanlar ədəbi dilimizin fəaliyyət meydanını daha da genişləndirmiş, onun dövlət səviyyəsində tətbiqi
işini, inkişafı məsələlərini gücləndirmişdir. Bu tarixi qərarlar, bütövlükdə götürdükdə, Azərbaycan dili və dil
mədəniyyətimiz qarşısında yeni imkanlar və geniş üfüqlər açmışdır. Ümumiyyətlə, qeyd etmək lazımdır ki,
Azərbaycan Respublikasında dil siyasətinin möhkəm əsaslar üzərində formalaşdırılması, Azərbaycan dilinin
dövlət dili olaraq tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi və dünya azərbaycanlılarının ünsiyyət vasitəsinə çevrilərək
beynəlxalq aləmdə nüfuzunun artması bilavasitə ulu öndərin adı ilə bağlıdır.
Heydər Əliyevin böyük önəm verdiyi dil siyasəti onun layiqli varisi Prezident İlham Əliyev tərəfindən də
uğurla davam etdirilir. Ulu öndərin siyasi kursunu yeni şəraitin tələblərinə uyğun şəkildə yaradıcılıqla inkişaf
etdirən İlham Əliyevin bu sahədəki ilk sərəncamlarından biri Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi
nəşrlərin həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. Ölkə Prezidentinin 12 yanvar 2004-cü il tarixli bu sərəncamına əsasən,
dövlət müstəqilliyinin başlıca rəmzlərindən biri sayılan ana dilinə dövlət qayğısının daha da artırılmasını təmin
etmək məqsədilə Azərbaycan ədəbiyyatı, mədəniyyəti və elminin ən gözəl nümunələrinin latın qrafikası ilə
yenidən nəşri kütləvi şəkildə həyata keçirilmişdir. Bundan əlavə, İlham Əliyevin 2004-cü il 27 dekabr tarixli
sərəncamına uyğun olaraq, Azərbaycan və dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərləri kütləvi tirajla
nəşr olunaraq ölkədəki bütün kitabxana şəbəkəsinə hədiyyə edilmişdir. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin
24 avqust 2007-ci il tarixli digər sərəncamı ilə dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin
Azərbaycan dilində kütləvi şəkildə nəşri də həyata keçirilmişdir.
Prezident İlham Əliyevin 9 aprel 2013-cü il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan dilinin
qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət
Proqramı” adından göründüyü kimi, ana dilimizin hərtərəfli inkişafı və tətbiqi baxımından xüsusilə böyük
əhəmiyyət daşıyır. Sənəddə qeyd olunduğu kimi, dövlət proqramının məqsədi Azərbaycan dilinin istifadəsinə və
tətbiqinə dövlət qayğısının artırılmasını, Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun
istifadəsini təmin etməkdir. İlk növbədə, Azərbaycan dilinin hərtərəfli inkişafı və tətbiqi dairəsinin genişlənməsi
üçün böyük imkanlar yaradan dövlət proqramının əsas məqsədlərindən biri də qloballaşma şəraitində dillərin
qarşılıqlı əlaqələrinin öyrənilməsinin intensivləşdirilməsi məsələsidir ki, bu da Azərbaycan dilçiliyinin dünya
elminə inteqrasiyası və ölkənin tanınmış dilçi alimlərinin beynəlxalq miqyasda nüfuz qazanması üçün münbit
şərait yaradır.
Dövlət proqramının icrasına dair təqdim olunan tədbirlər planında göstərilən maddələr sırasında
Azərbaycan dilinin tədrisi və tətbiqinin genişləndirilməsi, Azərbaycan dilinin öyrənilməsi və təbliği sahəsində
informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi və dilimizin kütləvi informasiya vasitələrində təbliği,
ədəbi dilimizə xələl gətirə biləcək yad ünsürlərin aradan qaldırılması, ədəbi dil normalarına ciddi əməl edilməsi
kimi qlobal məsələlər başlıca yer tutur. Bu da Azərbaycan dilçiliyinin dünya elminə inteqrasiyası və ölkənin
tanınmış dilçi alimlərinin beynəlxalq miqyasda nüfuz qazanması üçün münbit şərait yaradır.
Ümumiyyətlə, dövlət proqramı milli dövlətçiliyimizin başlıca rəmzlərindən biri olan Azərbaycan dilinin
geniş miqyasda tətbiqi, əsaslı və fundamental şəkildə tədqiqi, eləcə də ölkəmizdə dilçilik elmi sahəsində aparılan
araşdırmaların səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində konkret əməli işlər görmək üçün əlverişli zəmin və geniş
imkanlar yaradır. Adı çəkilən tarixi sənəd eyni zamanda, dilçilik sahəsində çalışan mütəxəssislərin, dilçi alimlərin
üzərinə böyük vəzifələr qoyur, onları bu yöndə əməli işlər görməyə səfərbər edir.
Qeyd edək ki, yuxarıda adı çəkilən məqsəd və vəzifələrin həlli məsələsi daha çox Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun öhdəsinə düşür. Ölkəmizdə dilçilik sahəsində fundamental
araşdırmaların mərkəzi və aparıcı təşkilatçısı kimi tanınan bu elmi müəssisədə ölkə Prezidentinin Azərbaycan dili
haqqında 9 aprel 2013-cü il tarixli sərəncamından irəli gələn vəzifələri həyata keçirmək məqsədilə bir sıra əməli
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işlər görülmüşdür. Onların sırasında ilk növbədə, Dilçilik İnstitutunda bir neçə yeni şöbənin (“Qədim dillər və
mədəniyyətlər”, “Sosiolinqvistika və dil siyasəti”, “Kompüter dilçiliyi”, “Monitorinq”) yaradılmasını qeyd etmək
lazımdır. İnstitutda aparılmış struktur dəyişiklikləri Azərbaycan dilçiliyinin Avropa və dünya elminə
inteqrasiyasına, ölkənin görkəmli dilçi alimlərinin beynəlxalq səviyyədə tanınmasına və nüfuz qazanmasına, eləcə
də ədəbi dil tarixinin, qədim dillər və mədəniyyətlərin araşdırılmasına, ölkə ərazisində yaşayan azsaylı xalqların
dillərinin öyrənilməsinə yol açır.
Azərbaycan dili ilə bağlı bu qeydlərimiz aydın şəkildə sübut edir ki, xalqımızın ən böyük milli-mənəvi
sərvətlərindən sayılan ana dilimizə ölkəmiz müstəqillik qazandıqdan sonra dövlət səviyyəsində böyük qayğı
göstərilmiş və bu qlobal məsələ daim diqqət mərkəzində olmuşdur.
Heydər Əliyevin dövlət dilimiz olan Azərbaycan dili haqqında dediyi aşağıdakı sözlər bu qayğının ən bariz
nümunəsidir: “Hər bir xalqın milliliyini, mənəvi dəyərlərini yaşadan, inkişaf etdirən onun dilidir. Bizim ən böyük
sərvətimiz ondan ibarətdir ki, dilimiz yaşayıb və zənginləşibdir. Azərbaycan ədəbi dilinin saflığına daim qayğı
göstərilməlidir. Çünki dil xalqın sərvətidir. Ədəbi dilin tərəqqisi olmadan mənəvi mədəniyyətin tərəqqisi mümkün
deyildir. Lakin mədəniyyətin və elmin səviyyəsi yüksəldikcə, həyatın axarı sürətləndikcə dilin
təkmilləşdirilməsinə, onun söz ehtiyatının zənginləşməsinə daha çox qayğı göstərmək lazımdır”.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyevin ana dili haqqında proqram səciyyəli bu sözləri
hər bir ölkə vətəndaşını, xüsusilə də dilçilik sahəsində çalışan mütəxəssisləri ədəbi dilimizin saflığı keşiyində
dayanmağa, onun düzgün şəkildə tətbiqi və inkişafı istiqamətində düşünüb-daşınmağa səsləyir.
Azərbaycan. - 2018.- 14 iyun. - № 133. - S.10.
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Azərbaycanın həqiqi müstəqilliyi Milli Qurtuluş Günündən başlayır
Bahar Muradova,
Milli Məclis Sədrinin müavini, İnsan hüquqları komitəsinin sədri,
YAP İdarə Heyətinin üzvü, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyini qeyd etdiyimiz bir zamanda Qurtuluş gününün tarixi önəmi
daha qabarıq şəkildə nəzərə çarpır. Çünki bir əsr bundan öncə mütərəqqi fikirli vətənpərvər Azərbaycan
ziyalılarının əldə etdikləri, lakin sonadək gedə bilmədikləri azadlıq yolu yalnız 1993-cü ilin 15 iyunundan sonra
dahi Heydər Əliyevin səyi nəticəsində öz məcrasına düşə bildi. Ona görə də əbədi və dönməz müstəqilliyimizin
və dövlətçiliyimizin qarantına çevrilmiş bu tarix Azərbaycanın siyasi təqvimində ən əlamətdar günlərdən biri kimi
öz layiqli yerini tutub.
Böyük dövlətçilik təcrübəsinə, fenomenal siyasi fəhmə malik ümummilli lider deyirdi ki, müstəqilliyi
qoruyub saxlamaq onu əldə etməkdən daha çətindir. Tarix də bunu dəfələrlə sübut edib. Ötən əsrin sonlarında
Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini bərpa etməsinə baxmayaraq, həmin dövrdə ölkəyə rəhbərlik edən Xalq
Cəbhəsi-Müsavat cütlüyünün səriştəsizliyi və hakimiyyətdaxili çəkişmələr fonunda yaranmış ağır ictimai-siyasi
və sosıal-iqtisadi vəziyyət kardinal tədbirlərin görülməsini tələb edirdi. Məhz bu baxımdan Heydər Əliyev kimi
möhkəm iradəli, qətiyyətli və cəsarətli bir liderin dövlət maşınının sükanı arxasına keçməsi bir zərurət kimi ortaya
çıxmışdı. Baş alıb gedən dərəbəylikdən, anarxiyadan, ümidsizlikdən, maddi sıxıntılardan cana doymuş xalq xilas
yolunu məhz bunda görürdü. Və zaman göstərdi ki, qədirbilən Azərbaycan xalqı öz seçimində yanılmamışdır,
çünki ulu öndər ona göstərilən etimadı və bəslənən inamı öz fəaliyyəti ilə tez bir zamanda doğrultdu.
Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi əsrə bərabər həmin 10 il ərzində ölkəmiz milli dövlətçilik
sahəsində böyük nailiyyətlər əldə etmiş, özünün hüquqi-siyasi və sosial-iqtisadi dayaqlarını möhkəmləndirərək
beynəlxalq aləmdə tutduğu mövqeyə görə regionun lider dövlətinə çevrilmişdir. Qısa zaman kəsiyində bütün
sahələrdə nizam-intizam yaradılmış, qanunçuluğun bərpası, qanunvericilik, dövlətçilik və ordu quruculuğu
istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır. Müstəqilliyimizə birbaşa təhlükə kimi baş qaldıran separatizmin və
özbaşınalığın aradan qaldırılması, Qarabağ savaşında dönüş nöqtəsi sayılan atəşkəs taktikasının tətbiqi, əfsanələri
reallığa çevirmiş neft strategiyasının həyata vəsiqə alması, bir milyonluq qaçqın-köçkün ordusunun
problemlərinin və digər taleyüklü məsələlərin həlli məhz nəhəng siyasi xadim Heydər Əliyevin polad iradəsi
sayəsində mümkün olmuşdur.
Hələ yetərincə tanınmayan Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq arenaya çıxarılması və onun dünyaya
təqdim olunması istiqamətində gördüyü işlər ümummilli liderin xarici siyasət sahəsindəki titanik fəaliyyətini
zənginləşdirən mühüm töhfələrdir. Azərbaycanın Avropa ailəsinin tamhüquqlu üzvü kimi qəbul edilməsi, ən
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olunması da məhz Heydər Əliyevin ardıcıl diplomatik səylərinin
nəticəsidir.
Bir sözlə, Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyası Azərbaycana sabitlik və inkişaf gətirmiş və bununla da
xalqımızın azad, firavan və xoşbəxt gələcəyinin təməli qoyulmuşdur. Düşünürəm ki, Qurtuluş gününün
dövlətimizin və xalqımızın taleyindəki müstəsna əhəmiyyətini dərindən dərk etmək üçün tarixi gerçəkliklərdən
çıxış etməklə, bu məsələyə daha geniş rakursdan baxmaq lazımdır. 1993-cü ilin 15 iyunundan etibarən
Azərbaycan təkamül prinsiplərinə söykənən demokratik inkişaf, sabitlik və tərəqqi yolundadır. Bizimlə eyni
dövrdə müstəqillik əldə etmiş, lakin bu günədək vassal kimi qalan və səfalət içində çapalayan Ermənistan, ölkəni
xaosa sürükləyən inqilab burulğanlarından və separatçılıqdan çıxış yolu tapa bilməyən Ukrayna, beynəlxalq
maliyyə dəstəyindən asılı qalmış və dost ölkələrin köməyinə ehtiyac duyan Gürcüstan, böyük enerji resurslarına
malik olmasına baxmayaraq, öz ölkəsinin ən zəruri ehtiyaclarını ödəməkdə çətinlik çəkən Türkmənistan və digər
postsovet respublikaları ilə müqayisəli təhlil onu göstərir ki, ölkəmizin ulu öndər tərəfindən dəqiqliklə ölçülübbiçilmiş və dahi uzaqgörənliklə müəyyən olunmuş inkişaf strategiyası alternativi olmayan ən doğru seçimdir.
Qürurvericidir ki, Heydər Əliyev siyasi kursunun davamı bu gün ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin
şəxsində yeni, mütərəqqi islahatlar yolu ilə uğurla reallaşmaqdadır. Bu dövr müasir, sivil, qüdrətli, nüfuzlu,
sözünün çəkisi və sanbalı olan Azərbaycanın timsalında beynəlxalq aləmə yeni nəsil dövlət modelinin təqdimatı
ilə səciyyələnir. Bu gün bizim ölkəmizi tolerantlığın təşəkkül tapdığı, insan amilinin önə çəkildiyi, dövlətvətəndaş münasibətlərinin yüksək səviyyədə formalaşdığı nümunəvi məkan kimi tanıyırlar.
Azərbaycanın bütün istiqamətlərdə əldə etdiyi uğurlar ən böyük dərdimiz olan Qarabağ probleminin həllinə
də pozitiv təsir göstərir. Son illər həyata keçirilən hücum taktikası, 2016-cı il aprel döyüşlərinin nəticələri
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beynəlxalq aləmdə ikili standartlara qarşı təpkilərin, bu məsələdə ədalətli yanaşmaya meyillərin və Azərbaycanın
haqlı mövqeyinin güclənməsinə səbəb olub.
Şübhə yoxdur ki, bütün bunlar məhz yüksələn xətlə davam edən Heydər Əliyev siyasətinə bağlı
nailiyyətlərdir. Bu il aprelin 11-də növbədənkənar prezident seçkilərində Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi
olan cənab İlham Əliyevin möhtəşəm qələbəsi də ilk növbədə, xalq tərəfindən ulu öndərin ideyalarına verilən
dəstəyin ifadəsi kimi başa düşülməlidir. Seçkinin nəticələri bu baxımdan həm də Heydər Əliyev dühasının
məhsulu olan, inkişafin və uğurların ideoloji sütunu kimi formalaşmış və ümumxalq partiyasına çevrilmiş YAPın ölkə daxilində və beynəlxalq miqyasda qazandığı böyük siyasi nüfuzunun göstəricisidir.
Beləliklə, həyatımızın bugünkü reallıqları və sağlam düşüncə belə bir əminlik yaradır ki, xalqımızın nicat
mücəssəməsinə çevrilmiş Qurtuluş günü dünyaya günəş kimi doğan Azərbaycanın tarixində taleyüklü dönüş
nöqtəsi olaraq xoşbəxt və firavan həyatımızın zəmanəti kimi xalqımızın yaddaşından heç zaman silinməyəcək.
Azərbaycan. - 2018.- 13 iyun. - № 132. - S. 4.
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Heydər Əliyevin Ulu öndərlik missiyası
Xatirə Quliyeva
AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutunun
“Multikulturalizm və Tolerantlıq, Fəlsəfəsi” şöbəsinin müdiri, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru
Dövlət-millət, millət-dövlət qarşılıqlı əlaqəsi, fəlsəfi yanaşmada vəhdət milli ideyanın dövlət
quruculuğunda güclənməsində, əbədiyaşarlıq qazanmasında əyani surətdə təzahürünü tapır. Həmçinin bu milli
özünü dərk hadisəsi siyasi nəzəriyyələr sistemində çoxdan təsdiqlənmiş və elmi təhlillərə əhəmiyyətli dərəcədə
imkan verən siyasi lider mühüm amilindən qaynaqlanan Ulu öndərlik missiyasını ehtiva edir.
Bu baxımdan Azərbaycan xalqının Ulu öndəri Heydər Əliyevin siyasi irsində, bütövlükdə Onun siyasi
fəaliyyətində Ulu öndərlik missiyasının fəlsəfəsi milli və bəşəri nöqteyi-nəzərdən düşündürür, aktuallıq kəsb edir
və yeni-yeni təhlillərə yol açır. “Heydər Əliyevin Ulu öndərlik missiyası nədən qaynaqlanırdı və görkəmli
siyasətçi istər SSRİ hakimiyyəti zamanında, istərsə də gənc müstəqil Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik etdiyi
10 il müddətində hansı prinsipləri üstün tutur, hansı konkret, özünəxas proqramdan çıxış edirdi” sualı yeni-yeni
elmi müqayisələr, yanaşmalarla siyasi-fəlsəfi istiqamətdə ciddi cavablarla maraq doğurur.
Bu cavablardan birincisi Heydər Əliyevin qarşısına qoyduğu milli müstəqil dövlət yaratmaq məqsədidir.
Məsələn, Heydər Əliyev hələ 1978-ci ildə qəbul edilmiş Azərbaycan SSR Konstitusiyasına digər sovet
respublikalarında tətbiq edilməmiş 73-cü maddənin daxil edilməsinə şəxsi təşəbbüsü və ən əsası, milli ruhunun
diktəsi ilə əsl fədakarlıq və qəhrəmanlıqla nail olmuşdur ki, bunun da kökündə qeyd-şərtsiz olaraq Onun
Azərbaycanı müstəqil milli dövlət kimi görmək arzu və amalı dayanırdı. Ulu öndərin 31 oktyabr 1995-ci ildə
Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiyasının geniş müzakirəsindəki nitqindən misal gətirəcəyimiz
aşağıdakı fikirlər bunu əyani olaraq sübut edir: “Xatirimdədir, o vaxt başqa respublikanın rəhbərləri ilə
kəskin danışıqlarımız oldu. Ukraynanın rəhbəri Şerbitski ilə mənim kəskin danışıqlarım xatirimdədir. O,
buna çox etiraz edirdi, belə əsaslandırırdı ki, siz belə yazdığınız halda gərək onda biz də yazaq ki,
Ukraynanın dövlət dili Ukrayna dilidir. Mən ona dedim ki, sizə heç kəs mane olmur. Siz bizdən də böyük
respublikasınız və Sovetlər İttifaqında sizin xüsusi çəkiniz bizimkindən qat-qat artıqdır. Siz istəsəniz, bunu
yaza bilərsiniz. Ancaq siz nə üçün bizə mane olursunuz? Mübahisəmiz çox gərgin oldu. Ancaq biz buna
nail olduq”.
Görkəmli ictimai-siyasi xadim, akademik Ramiz Mehdiyev Ulu öndər Heydər Əliyevin həmin dövrdə
Azərbaycan dilinin qorunması, yaşaması, inkişaf etdirilməsi üçün həyata keçirdiyi tarixi işlərin mahiyyətini məhz
milli dövlətçilik məqsədi kimi dəyərləndirərək belə şərh etmişdir: “Bu gün inamla demək olar ki, 1970-1980ci illərdə Heydər Əliyevin milli dil sahəsində apardığı fəal siyasət Azərbaycanda milli dirçəliş, milli mənlik
şüurunun inkişafı prosesini sürətləndirmiş və mahiyyət etibarilə Azərbaycan xalqını milli müstəqillik və
milli dövlətçilik qazanmağa hazırlamışdır”.
Etiraf olunmalı həqiqətdir ki, Heydər Əliyev avtoritar siyasi sistem daxilində belə milli dövlət quruculuğu
ideyalarını həyata keçirməklə Ulu öndərlik missiyasından çıxış etmişdir. Bu missiyanın bir mühüm amili isə milli
müstəqil Azərbaycan dövlətinin şah damarı olan azərbaycançılıq ideologiyası idi. Heydər Əliyev azərbaycançılığı
xalqımızın öz tarixi inkişafında qazandığı ən böyük mənəvi dəyər kimi qiymətləndirməklə ona yeni maarifçilik
məzmunu verdi və hazırda müstəqil Azərbaycan dövləti bu ideya və ideologiyanın reallıqla, gerçəkliklə şərtlənən
uğurlarının bəhrəsini görməkdədir.
Ulu öndərlik xalqın içərisindən çıxmış, milli identikliyin bütün mahiyyətini özündə cəmləmiş bir liderin öz
vətəni, öz xalqı üçün dövlət quruculuğunun çox müxtəlif sahələrində yüksək peşəkarlıqla həyata keçirdiyi
fəaliyyəti əhatə edir ki, Heydər Əliyev bu missiyanın sahibi olduğunu dəfələrlə sübut etmişdir. Məsələn, hətta bu
gün belə ölkəmiz həmçinin də regionumuz üçün ciddi təhlükə olan Ermənistanın Metsamor atom elektrik
stansiyasının SSRİ hakimiyyətinin marağı olaraq respublikamızın Hacıqabul rayonunun Nəvahi adlanan
ərazisində yaradılması məsələsi gündəmə gəldikdə Heydər Əliyev buna daxili gücün sayəsində iki dəfə ciddi
surətdə mane olmuş, nəticədə də çox təhlükəli, hətta bağlanması dəfələrlə tələb olunan bu stansiya Azərbaycanda
tikilməmişdir.
Yaxud, Heydər Əliyev Rusiyanın Həştərxan vilayətində qurulması planlaşdırılan “Dənizdə Dərin Özüllər
Zavodumun məhz Azərbaycanda yaradılmasına, ölkənin neft planını artıqlaması ilə yerinə yetirən, dövlət
büdcəsinə yüz milyardlarla xeyir verən Bakı neft zavodlarının köhnə avadanlıqlarının yenilənməsinə, hətta müasir
avadanlıqlarla təchiz olunmuş iki böyük neftayırma zavodunun tikilməsinə nail olmuşdur ki, bu mühüm quruculuq
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işləri yenə Onun Öz vətəninin, xalqının taleyini düşünən Ulu öndərlik missiyasını təsdiq edir və əlbəttə ki, 1994cü ildə gənc müstəqil respublikada əsası qoyulan neft siyasətinin özül “daşları” kimi tarixi əhəmiyyət kəsb edir.
Eyni zamanda sovet dövründə Ulu öndər Heydər Əliyevin şəxsi təşəbbüsü ilə ölkəmizin insan ayağı
dəyməyən yerlərində yaradılan yaşayış massivləri, o cümlədən Bakının 8-ci kilometr, Musabəyov, Əhmədli,
Günəşli, Hövsan, Xırdalan, Bakıxanov (o zamankı Razin) kimi irimiqyaslı qəsəbələri, respublikada qurulan fabrik
və zavodlar, bir sıra sənaye müəssisələri, həmçinin digər obyektlər Onun yaxın gələcəkdə müstəqil Azərbaycan
dövlətinin qurulacağına, milli dövlətçiliyin möhkəmlənəcəyinə xeyli əvvəldən inamını, Ulu öndərlik missiyasını
ifadə edir.
Təsadüfi deyil ki, sovet dövründə də, postsovet mərhələsində də Heydər Əliyevi Azərbaycan Atatürkü
adlandırmışlar.
Doğrudan da, Ulu öndər Heydər Əliyev də Mustafa Kamal Atatürk kimi xalqının və vətəninin taleyi tələb
etdikdə onun yanında olmuş, daim həmvətənlərini dəstəkləmiş, bütün mümkün imkanları səfərbər edərək xalqını
əsil xilaskar kimi ən çətin, mürəkkəb vəziyyətlərdən çıxarmışdır.
Məsələn, Sovet imperiyasının sonuncu siyasi rəhbəri M. Qorbaçovun Heydər Əliyevin SSRİ Nazirlər
Soveti Sədrinin birinci müavini, Sov. İKP MK-nın Siyasi Bürosunun üzvlüyündən istefasına, həm də könüllü
istefasına nail olduqdan sonra Dağlıq Qarabağ məsələsinin ermənilərin xeyrinə həll edilməsi planını işə salması
heç də təsadüfi deyildi. Elə Qorbaçov komandasından olan B.N. Yakovlevin də etiraf mahiyyətində olan xatirəsi
hər iki lideri yaxşı xarakterizə edir: “Əliyev güclü şəxsiyyət idi. Qorbaçov yanında güclülərin olmasına dözə
bilmirdi”.
Ulu öndər Heydər Əliyevin yazıçı Aleksandr Proxorovla müsahibəsi isə Onun vətəninə tarixi “Qayıdışı”
ilə Öz milli dövlət quruculuğu siyasətinə və Ulu öndərlik missiyasına inamla başladığını artıq açıq surətdə ifadə
edir. “İran və Türkiyə rəhbərləri ilə aramızda şəxsi dostluq münasibətləri yarandı. İran Prezidenti öz
təyyarəsini Naxçıvana göndərdi. Mən Tehrana gedib onunla yardım barəsində razılığa gəldim. Biz elektrik
xətti çəkdik və İrandan enerji almağa başladıq. Eləcə də yanacaq və ərzaq... Türkiyə Prezidenti Dəmirəlin
özü mənə 100 milyon dollar kredit təklif etdi. O da öz prezident təyyarəsini göndərdi və mən onun yanına,
Ankaraya uçdum. Mən Türkiyəyə yol çəkdim. Araz çayı üstündən körpü saldırdım və mal təchizatını təşkil
etdim”.
Milli dövlətin əsasını təşkil edən, onu hüquqi cəhətdən sistemləşdirən, əlbəttə ki, konstitusiya,
qanunvericilik kodeksidir. Bu baxımdan müstəqil Azərbaycanın ilk milli Konstitusiyası, orada sistemli şəkildə
təsbit olunmuş dil siyasəti, ordu quruculuğu, iqtisadi siyasət, neft strategiyası, gənclər, idman siyasəti, sosialmədəni inkişaf proqramı və digər sahələr xalqımızın, dövlətimizin bu gününü, gələcəyini düşünən Heydər
Əliyevin Ulu öndərlik missiyasını tarixi məsuliyyət hissi ilə davam etdirdiyini təsdiqləyir.
“Təhsil millətin gələcəyidir”, eyni zamanda, “Təhsil hər bir dövlətin, ölkənin, cəmiyyətin həyatının,
fəaliyyətinin mühüm bir sahəsidir. Cəmiyyət təhsilsiz inkişaf edə bilməz”, - deyən Heydər Əliyev hələ
respublikamıza rəhbərlik etdiyi 70-ci illərdə Azərbaycanın ən ucqar dağ rayonlarında, uzaq kəndlərdə təhsilin
inkişafına diqqət yönəltmiş, hətta analoqu olmayan bir hadisənin - minlərlə azərbaycanlı gəncin keçmiş SSRİ-nin
ən müxtəlif qabaqcıl respublikalarının ali təhsil ocaqlarında oxuyub, vətənə peşəkar mütəxəssislər kimi qayıtması
ənənəsinin əsasını qoymuşdur. Eyni zamanda, Heydər Əliyev 1992-ci il 22-25 mart tarixində olarkən Türkiyə
Cümhuriyyəti tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikasına maliyyə, iqtisadi və texniki yardım göstərilməsi barədə
100 milyon dollar məbləğində kredit ayrılmasını nəzərdə tutan birgə Əməkdaşlıq Protokolu imzalayarkən hər il
100 tələbənin Türkiyədə təhsil almasını da sənədə daxil etməklə məhz milli müstəqil dövlətin böyük quruculuq
ideyasına bağlı Ulu öndərlik missiyasından çıxış etmişdir.
Heydər Əliyevin Ulu öndərlik missiyasını ifadə və təsdiq edən misalların sayını artırdıqca artırmaq olar.
Xalqının, millətinin tarixi və müasir günləri ilə bağlı hər hadisəni dəyərləndirən Heydər Əliyevin “Mən həmişə
fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam” kəlamı və ondan ucalan böyük azərbaycançılıq
ideyası, əslində, Onun Ulu öndərlik missiyasının canı, ruhu idi ki, Ulu öndər ömrünün sonuna kimi bu ideyaya,
bu amala sadiq qaldı.
Bu fikrimizi Heydər Əliyevin əziz xalqına, həmvətənlərinə, bir milli ideyada yumruq kimi birləşməyi
nəsihət-vəsiyyət etdiyi bütün azərbaycanlılara son Müraciəti bir daha təsdiqləyir. Bu Müraciət həmçinin Onun
Ulu öndər missiyasını layiqincə və hətta politologiya nəzəriyyəçilərinin elmi qənaətlərini bütünlüklə tamamlayan
məzmunda yerinə yetirdiyini bariz şəkildə ifadə edir.
Xalqa Müraciətdəki qiymətli düşüncələr Ulu öndərlik missiyasının dərki baxımından da maraqla qarşılanır.
“Əziz həmvətənlər, hörmətli Azərbaycan vətəndaşları! Bu günlərdə mənim Azərbaycan Respublikasına
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bütövlükdə rəhbərliyimin 34, müstəqil Azərbaycan dövlətinə Prezident kimi rəhbərliyimin isə 10 ili tamam
olur.
Bu illərdə istər bir azərbaycanlı, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, istərsə də onun rəhbəri,
Prezidenti kimi mənim həyat amalım yalnız Sizə - bütün varlığım qədər sevdiyim Azərbaycan xalqına,
dövlətçiliyimizə, ölkəmizin iqtisadi, siyasi, mənəvi inkişafına xidmət olmuşdur. Bu yolda bütün gücümü və
iradəmi yalnız müdrik və qədirbilən xalqımdan almışam. Ən çətin anlarda, ən mürəkkəb vəziyyətlərdə
yalnız və yalnız xalqıma arxalanmışam. Bu da mənə dözüm, iradə verib və bütün uğurlarımı təmin edib.
Azərbaycan xalqı dünyanın ən qabaqcıl xalqları sırasında öz layiqli yerini tutub”.
Azərbaycan xalqına Müraciətin nəticə hissəsində Ulu öndərin Öz siyasi varisini - davamçısını təqdim
etməsi əsl yenilənmə - başlanğıc mahiyyətində sırf siyasi-nəzəri mövqedən bir qərar idi.
“Üzümü sizə - həmvətənlərimə tutaraq, qarşıdan gələn prezident seçkilərində prezidentliyə namizəd,
mənim siyasi varisim, Yeni Azərbaycan Partiyası Sədrinin I müavini İlham Əliyevi dəstəkləməyə
çağırıram. O, yüksək intellektual, praqmatik düşüncəli, müasir dünya siyasətini və iqtisadiyyatını gözəl
bilən, enerjili və təşəbbüskar bir şəxsiyyətdir. Sizi əmin edirəm ki, həm İlham Əliyev, həm də Yeni
Azərbaycan Partiyası bundan sonra da xalqımızın ən layiqli övladlarını öz ətrafında sıx birləşdirərək
Azərbaycan dövlətinin inkişafı və xalqımızın firavanlığı yolunda çox işlər görəcəklər. İnanıram ki, mənim
axıra çadıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri, planları, işləri sızın köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev
başa çatdıra biləcək. Mən Ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm”.
Bu gün Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının cənab İlham Əliyev tərəfindən yüksək
peşəkarlıqla həyata keçirilməsi, ilk növbədə, məhz Ulu öndərin 01.10.2003-cü il tarixli xalqa Müraciətində əksini
tapmış etimadının doğrulduğunu, ənənənin uğurlu davam etdirildiyini təsdiqləyir.
İqtisadi bünövrəsi möhkəm və müasir siyasi prioritetləri güclü olan bütün dövlətlərdə olduğu kimi,
Azərbaycanda da mədəniyyət, humanitar siyasət, elm, səhiyyə, habelə qadın, ailə, uşaqlar, gənclər, idman siyasəti
qabaqcıl ideyalarla zənginləşdirələrək gündən-günə milli ideya ilə qaynayıb-qarışmış mahiyyətdə, yeni, modern
məzmunda inkişafının yüksək mərhələsini yaşayır.
Beləliklə, “Ulu öndərlik missiyası” məqaləsində gəldiyimiz ümumi elmi-obyektiv nəticə bundan ibarətdir
ki, müstəqil Azərbaycan Respublikası inkişaf edib bütün dünyada tanındıqca gənc dövlətimizin memarı, cəfakeşi,
Ulu öndər kimi ən nüfuzlu adı ləyaqətlə qazanmış və mənən davam edən ömründə şərəflə daşıyan, 1993-2003-cü
illərdə müstəqil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olmuş Heydər Əliyevin Ulu öndərlik missiyası nəzəri,
təcrübi mahiyyətdə müasir siyasi düşüncənin ən qlobal və aktual problemlərindən biri - yeni dünyanın nizamında
dəyərlənməyə layiq ciddi idarəçilik proqramıdır.
Yeni Azərbaycan.-2018.-7 iyun.-№108.-S.6.
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Zəmanəmizin lideri
Elman Nəsirov,
Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun direktoru,
siyasi elmlər doktoru, professor
Bu, bir həqiqətdir ki, dövlətin beynəlxalq koordinatlar sistemində tutduğu mövqeni şərtləndirən
parametrlər sırasında coğrafi şərait, əhalinin sayı, təbii ehtiyatlar, iqtisadi güc, müdafiə qüdrəti, milli əxlaq və
diplomatiyanın rolu kifayət qədər böyükdür. Burada digər həqiqət ondan ibarətdir ki, bu parametrlər dövlətin
statusunun təyinatında nə qədər əhəmiyyətli olsa da, həlledici deyildir. Bu statusda məhz dövlətin şəksiz lideri
olan unikal şəxsiyyət fenomeni çıxış edir. Xarizmatik lider mövcudluğu təhlükə altında olan dövlətin xilaskarı
funksiyasını yerinə yetirir, onun sonrakı inkişafını təmin edir. Azərbaycanın çağdaş tarixində bu, Heydər
Əliyevin adı ilə bağlıdır. Məhz müdrik dövlət xadimi Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyini permanent xaos
və böhran məngənəsindən çıxarmış, ümummilli fəlakətin–vətəndaş müharibəsinin qarşısını almış, döyüş
cəbhəsində məğlubiyyətlər seriyasına son qoymuş və atəşkəs rejiminin tətbiqinə nail olmuş, bir sözlə,
xalqımızın taleyində misilsiz xilaskar missiyasını şərəflə yerinə yetirmişdir.
Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Aforizmə çevrilmiş bu ifadə ulu öndərin şəxsiyyətinə
verilmiş ən lakonik və düzgün qiyməti əks etdirir. O, xalqa və Vətənə sonsuz sevgisi, dövlətçiliyə hədsiz sədaqəti
ilə indiki və gələcək nəsillərə örnək ola biləcək bir fəaliyyət nümunəsi, ölkəmizin davamlı inkişafının
uzunömürlüyünü təmin edən təkmil irs, siyasi məktəb miras qoymuşdur.
O, ölkə həyatının bütün sahələrində quruculuğun, davamlı inkişafın və islahatların banisi olmuşdur.
İqtisadiyyatın yenidən qurulması, kənd təsərrüfatının dirçəlişi, peşəkar ordunun yaradılması, çevik və
balanslaşdırılmış xarici siyasət kursunun həyata keçirilməsi, səhiyyə, elm, təhsil, mədəniyyət, incəsənət
sahələrinin tərəqqisi, hüquqi və demokratik dövlət quruculuğu məhz onun adı ilə bağlıdır.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətinə rəhbərliyinin 34 ili əsl milli intibah dövrü
olmuşdur. Bu dövr bir-birindən zaman və ictimai-siyasi formasiya baxımından fərqlənən iki mərhələ ilə (19691982 və 1993-2003-cü illər) xarakterizə olunsa da, əslində, ulu öndərin Vətənə fədakar xidməti və hakimiyyətinin
hər iki mərhələsində ölkəmizin nəhəng miqyasda nailiyyətlər qazanması baxımından oxşardır. Başqa sözlə, eyni
missiyanın iki mərhələsidir.
Ötən əsrin 70-ci illərinin əvvəllərində “Literaturnaya qazeta”ya verdiyi məşhur müsahibəsində “Qoy ədalət
zəfər çalsın!”– deyən Heydər Əliyev özünün milli intibah missiyasının 1969-1982-ci illər tarixi çərçivəsində,
sözün həqiqqi mənasında, ədalətin zəfər çalmasına nail olmuşdu. Ölkədə həmin illərdə 213 yeni sənaye müəssisəsi
istismara verildi. Bakı məişət kondisionerləri, Salyan plastmas emalı zavodları, Sumqayıtda kompressor zavodu,
Üst trikotaj fabriki, Bakıda tikiş, ayaqqabı hissələri fabrikləri, Şampan şərabları zavodu, Gəncədə ət kombinatı,
qənnadi fabriki, Əlvan metallar emalı zavodu, Lənkəranda konserv zavodu, çay fabriki, Naxçıvanda Şüşə Qablar
zavodu, Kəlbəcərdə “İstisu” mineral su zavodu, Yevlaxda yunun ilkin emalı fabriki və s. kimi böyük iqtisadi
potensialı olan müəssisələr məhz həmin illərdə tikilib istifadəyə verildi. Qeyd edilən 13 il ərzində istehsal olunan
sənaye məhsulu öz həcminə görə əvvəlki 50 ildəkinə bərabər idi.
1969-cu ildən sonra Azərbaycanda geniş tikinti-quruculuq işlərinə start verildi. Respublika sanki tikinti
meydanını xatırladırdı. 1975-1985-ci illərdə ümumi sahəsi 22, 2 milyon kvadratmetr olan mənzillər inşa edildi ki,
bu göstərici Azərbaycanda bütün əvvəlki illərdə tikilmiş mənzillərin 70 faizini təşkil edirdi. Yeni iş yerlərinin
yaradılması nəticəsində iqtisadiyyatda çalışanların ümumi sayı 1985-ci ildə 2,4 milyon nəfərə çatmışdı. Bu, 1970ci ilin müvafiq göstəricisindən 1,5 dəfə çox idi. 1969-cu ildə orta aylıq əməkhaqqının səviyyəsinə görə
Azərbaycan 15 müttəfiq respublika arasında axırıncı yerdə dayandığı halda, 1980-ci ildə 4-cü yerə çıxdı.
Həmin dövrdə kənd təsərrüfatının dirçəldilməsi və sonrakı inkişafı sahəsində də böyük islər görüldü.
Möhtərəm Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 70-ci illərin əvvəllərində həyata keçirilmiş kompleks tədbirlər
nəticəsində qısa müddət ərzində qidalılıq balansını itirmiş torpaqlar əsl məhsuldar torpaqlara çevrildi. İlk növbədə
kənd təsərrüfatının su təchizatı yaxşılaşdırıldı. Bu məqsədlə Yuxarı Qarabağ, Yuxarı Şirvan və Samur-Abşeron
kanallarının tikintisi başa çatdırıldı, Naxçivan Muxtar Respublikasında “Arpaçay”, Lənkəranda “Xanbulançay”,
Masallıda “Viləşçay”, Şəkidə “Əyriçay”, Şəmkir və Ağstafa su dəryaçaları, “Bəhramtəpə” suvarma şəbəkəsi,
İsmayıllıda “Aşıq Bayram” gölü istifadəyə verildi.
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Əvvəllər əsassız olaraq azaldılmış taxıl, pambıq, meyvəçilik sahələri, habelə qoyunçuluq və quşçuluq
yenidən bərpa olundu. Kənd təsərrüfatı üçün yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması sahəsində də ciddi addımlar
atıldı. Yalnız Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında 1970-1975-ci illərdə 40 min nəfərə
yaxın ali təhsilli, respublikanın orta ixtisas məktəblərində isə 86, 4 min nəfər orta ixtisas təhsilli kənd təsərrüfatı
mütəxəssisi hazırlandı.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin titanik fəaliyyətinin nəticəsi olaraq 1981-ci ildə respublika tarixində ilk
dəfə olaraq 402 min ton taxıl, 1 milyon 151 min ton pambıq, 1 milyon 616 min ton üzüm, 644 min ton tərəvəz,
41 min ton ton bostan məhsulları, 26 min ton yaşıl çay yarpağı, 125 min ton mal-qara və quş əti, 340 min ton süd,
294 milyon ədəd yumurta və 12 min ton yun tədarük edildi.
Ümumən, həmin illərdə kənd təsərrüfatının məcmu məhsulu 2,6 dəfə artdı.
“Xalq həmişə öz ziyalıları, öz mədəniyyəti, öz elmi ilə tanınır”,–deyən möhtərəm Heydər Əliyevin sovet
Azərbaycanına rəhbərlik etdiyi dövrdə təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, incəsənət və milli-mənəvi dəyərlərimizin
qorunması və inkişafı sahəsində də əhəmiyyətli addımlar atıldı.
Həmin dövrdə Azərbaycanda məktəbəqədər tədris müəssisələrindən tutmuş ali məktəblərədək bütün təhsil
ocaqları əvvəlki illərlə müqayisədə yeni inkişaf pilləsinə qalxdı, bu istiqamətdə aparılan ardıcıl və məqsədyönlü
dövlət siyasəti Azərbaycan əhalisinin təhsil, ümummədəni və intellektual səviyyəsinin yüksəldilməsində
müstəsna rol oynadı.
Ötən əsrin 70-ci illərində və 80-ci illərinin əvvəllərində ali təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi istiqamətində böyuk işlər görüldü. Ölkə rəhbərinin təşəbbüsü və qayğısı ilə ali məktəblər
üçün çoxlu sayda tədris korpusları, yataqxana kompleksləri tikildi.
Heydər Əliyevin 1970-80-ci illərdə Azərbaycanda ali təhsilin inkişafı yolundakı böyük xidmətlərindən biri
də yeni ali təhsil ocaqlarının yaradılması idi. Ümumiyyətlə, 1970-82-ci illərdə Azərbaycanda 5 yeni ali məktəb
yaradıldı, çoxlu ixtisaslar, kafedralar, problem laboratoriyaları açıldı. Əgər 60-cı illərin sonunda respublikada 12
ali məktəb, bunlarda 105 fakultə, 450 kafedra vardısa və burada 139 ixtisas üzrə kadr hazırlığı aparılırdısa, 1982ci ildə artıq 136 fakültəni və 530 kafedranı birləşdirən 17 ali təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərirdi. Bütün bu
uğurlar da möhtərəm Heydər Əliyevin ali təhsilin inkişafına, respublikanın kadr potensialının gücləndirilməsinə
vətəndaş qayğısının nəticəsində mümkün olmuşdur.
Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin Azərbaycan təhsilinin inkişafında müstəsna xidmətlərindən biri də 19701980-ci illərdə onun şəxsi təşəbbüsü və qayğısı sayəsində Azərbaycandan kənarda, keçmiş SSRİ-nin 50-dən artıq
böyük şəhərinin 170-dən çox nüfuzlu ali məktəbində respublikamızın xalq təsərrüfatı, elm, təhsil və
mədəniyyətinin 80-dən çox sahəsini əhatə edən və xüsusi ehtiyac duyulan 250-dən çox ixtisas üzrə 15 mindən
artıq azərbaycanlı gəncin ali təhsil almasına, yüksək ixtisaslı mütəxəssislər kimi hazırlanmasına imkan və şərait
yaratması olmuşdur. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycandan kənarda təhsil alanların milli tərkibində
azərbaycanlıların sayı 1970-ci ilədək 40 faiz təşkil edirdisə, ümummilli lider Heydər Əliyevin apardığı uzaqgörən
siyasət nəticəsində 1976-cı ildə müvafiq göstərici 85 faizə, 1977-ci ildə 92 faizə, 1980-ci illərin əvvəllərində isə
97, 6 faizə yüksəlmiş oldu. Bu addımlar öz xarakteri etibarilə strateji məzmun kəsb edirdi. Daha dəqiq desək, bir
tərəfdən Azərbaycanın yüksək ixtisaslı kadrlara olan ehtiyacını təmin edirdi, digər tərəfdən potensial Azərbaycan
diasporunun formalaşması prosesinin konturları cızılırdı. Təsadüfi deyildir ki, bu gün MDB məkanında
Azərbaycan diasporunun sosial tərkibinin böyük bir hissəsini məhz həmin illərdə ulu öndərin xeyir-duası ilə təhsil
almış insanlar təşkil edir və onlar müstəqil dövlətimizin maraqlarını təmsil olduqları ölkələrdə şərəflə qoruyurlar.
“Xalqı həmişə mənəviyyat birləşdirmişdir. Çünki başqa əsaslara nisbətən mənəvi əsaslar daha üstündür,”–
deyən ümummilli liderin qənaətinə görə, milli özünüdərkə xalqın yaratdığı və yaşatdığı mədəni sərvətlərə
dərindən yiyələnməklə çatmaq olar. Ulu öndər başqa bir fikrində isə qeyd edirdi ki, məşhur filosof Bəhmənyarın
və mütəfəkkir şair Nizaminin, riyaziyyatçı-astronom Nəsirəddin Tusinin və dahi lirik şair Füzulinin, orta əsrlərin
böyük alimi Rəşidəddinin və üsyankar şair Nəsiminin, tarixçi Abbasqulu ağa Bakıxanovun və realist yazıçı Mirzə
Fətəli Axundovun, görkəmli satiriklər Mirzə Ələkbər Sabirin, Cəlil Məmmədquluzadənin və bir çox başqa
korifeylərin adları bu mədəniyyətin çoxəsrlik tarixini bəzəyir. Biz Azərbaycan xalqının bu və ya digər görkəmli
oğullarına ona görə minnətdarıq ki, onlar zülmətli irtica və özbaşınalıq şəraitində Azərbaycan xalqının ictimai
fikrini, elm və mədəniyyətinin məşəlini göz bəbəyi kimi qorumuşlar.
Vətənsevər hər bir azərbaycanlı isə Heydər Əliyevə xalqımızın həmin görkəmli simalarının bizə miras
qoyduqları misilsiz ədəbi irsə olduqca böyük dəyər verdiyinə və onları yaddaşlarda əbədiləşdirdiyinə görə
minnətdar olmalıdır.
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Heydər Əliyev böyük siyasi ustalıqla 59 yaşında “pantürkist-millətçi” ittihamı ilə Sibirə sürgün edilmiş
dahi Hüseyn Cavidin nəşini şairin 100 illiyində Vətənə gətirməklə, əslində, milli hissə və duyğuya malik olan
şəxsiyyətlərin hamısının cənazəsini, ruhunu öz doğma vətənlərinə–Azərbaycana qaytarmış oldu.
Danılmaz həqiqətdir ki, 1930-cu illərdə SSRİ-nin dövlət mükafatı “Rusca-azərbaycanca lüğət”ə verilirdisə,
məhz Heydər Əliyevin qətiyyəti sayəsində 1970-ci illərdə “Azərbaycan dili” dərsliyi eyni etimada layiq görüldü.
Bu mükafatların arxasında böyük siyasi mətləblər gizlənirdi. Başqa sözlə, birinci halda rus dilinin (ruslaşdırma)
təbliğinə, ikinci halda isə doğma dilimizin (milliləşmənin) inkişafına görə ali mükafat verilmişdi. Bu, ulu öndərin
millətin genetik kodunun mühüm komponenti hesab etdiyi milli dilə verdiyi əvəzsiz dəyər idi. Elə bu məntiqlə də
Heydər Əliyev böyük səylər hesabına 1978-ci ildə qəbul edilən Azərbaycan SSR Konstitusiyasında Azərbaycan
dilinin dövlət dili kimi təsbit olunmasına nail olmuşdu.
Bütün bu və digər xidmətləri ilə Heydər Əliyev ədəbi-mədəni irsimizin, dilimizin, ziyalılarımızın, ən
başlıcası isə milli özünüdərk və kimliyimizin əvəzsiz himayədarı və hamisi zirvəsinə yüksəlmiş oldu.
Təbii ki, fitri istedadı və iti fəhmi hesabına ölkəmizin perspektiv müstəqilliyini proqnozlaşdıran Heydər
Əliyev suveren dövlətçiliyimizin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və xüsusilə də təhlükəsizlik sahəsində hansı ciddi
problemlərlə sınağa çəkiləcəyini də görməyə bilməzdi. Bu baxımdan ümummilli liderin hələ sovet dövründə
respublikamız üçün milli hərbi kadrların hazırlanması sahəsində atdığı uzaqgörən addımların ölkəmizin
Ermənistanın təcavüzünə məruz qaldığı zamanda necə misilsiz əhəmiyyət daşıdığının bir daha şahidi olduq.
Bu da bir həqiqətdir ki, Sovet dövlətində bütün sahələr kimi, ordu quruculuğu prosesi də məlum siyasiideoloji prinsiplərə əsaslanırdı. Rəsmi Moskva milli respublikalarda, ələlxüsus, müsəlman dövlətlərində milli
hərbi kadrların hazırlanması yönündə cəhdləri, bir qayda olaraq, qısqanclıqla qarşılayır və buna mane olurdu.
Müttəfiq respublikalarda hərbi tədris məktəbləri əsasən Rusiya, Ukrayna və Belarusda fəaliyyət göstərirdi.
"Bunları görəndə, düşünürdüm ki, yaxşı, biz Sovet İttifaqının bərabərhüquqlu müttəfiq respublikasıyıq,
böyük səlahiyyətlərimiz var. Biz nə üçün ordudan təcrid olunuruq?" – bu sözləri mərhum Heydər Əliyev 2003-cü
il aprelin 21-də, Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbin 30 illik yubiley təntənəsində çıxış edərkən demişdi.
Ulu öndər Heydər Əliyev 1973-cü ildə böyük çətinliklə belə bir məktəbin yaradılmasına nail olmuşdu.
Həmin dövrdə Azərbaycan ildə təxminən 60 min gənci ordu sıralarına göndərirdi. Ancaq onların tam əksəriyyəti
inşaat batalyonlarında xidmət keçirdi. Hərbi hissələrdə azərbaycanlı zabitləri isə, necə deyərlər, barmaqla saymaq
olardı. Əlbəttə, indi bəziləri 1973-cü ildə Bakıda belə bir hərbi məktəbin yaradılmasını bir zavod, fabrik tikintisi
qədər adi qərar hesab edə bilər. Amma buna nail olmaq üçün, həqiqətən, böyük siyasət və uzaqgörənlik lazım idi.
Sovet rejiminin ən güclü vaxtlarında Azərbaycanda milli hərbi kadr hazırlığı üçün baza rolunu oynayacaq
məktəbin yaradılmasına rəsmi Moskva laqeyd yanaşa bilməzdi. Təsadüfi deyil ki, həmin dövrdə Bakıya təşrif
buyuran çeşidli komissiyalar Azərbaycanda belə bir hərbi məktəbə ehtiyac olmadığını "əsaslandırmağa"
çalışırdılar. Amma H.Əliyev bu cəhdlərin qarşısını qətiyyətlə almağı bacardı. Həmin vaxtdan 20 il ötdü və Heydər
Əliyevin yaratdığı hərbi məktəb müstəqil Azərbaycanda ordu quruculuğu üçün əsas bazalardan birinə çevrildi.
70-ci illərdə həmin məktəbin müdavimləri olan zabitlər artıq müstəqil Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrinin
komandirləri, generallarıdır.
Beləliklə, Heydər Əliyev 1969-1982-ci illərdə Sovet İttifaqı çərçivəsində perspektiv müstəqil Azərbaycan
dövləti üçün xidmət edə biləcək bütün zəruri addımları atmağa nail oldu. 1991-ci ildə müstəqilliyini bəyan edən
Azərbaycan Respublikası, əslində, real suverenliyinə 1993-cü ildə nail oldu. Həmin il xalqın israrlı tələb və
xahişindən sonra Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı baş verdi və bununla da Azərbaycanda milli intibah
dövrünün ikinci mərhəsi (1993-2003-cü illər) başlandı. Bu dövr ulu öndərin təbirincə desək, “müstəqilliyin əldə
edilməsindən daha çətin olan onun qorunması və möhkəmləndirilməsi” ilə xarakterizə olunurdu. Həmin dövrdə
Rusiyanın siyasi-hərbi elitasında formalaşmış mövqeyə görə, ərazisindən hərbi bazaları çıxarılan və birmənalı
olaraq Qərbə inteqrasiya xəttini seçən Azərbaycan regionda Kremlin uzağagedən planları üçün birbaşa təhlükə
mənbəyi rolunu oynayırdı. Həmin mərhələdə hakimiyyətdə olan AXC-Müsavat cütlüyünün həyata keçirdiyi
səbatsız daxili və xarici siyasət kursu Rusiyanın Azərbaycana münasibətdə məlum sərt mövqeyinin
formalaşmasında az rol oynamadı. Nəticədə məhz həmin illərdə Rusiyanın bəzi dairələrinin himayəsi ilə
torpaqlarımızın Ermənistan tərəfindən işğalı həyata keçirildi.
Yeri gəlmişkən, burada bir həqiqəti də xüsusi olaraq qeyd edək ki, Azərbaycan xalqının ən ağır dərdi olan
Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı ulu öndər Heydər Əliyevin konkret mövqeyi və qətiyyəti var idi. Belə ki, 19691982-ci illərdə həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində bu dövrdə erməni millətçiləri bir dəfə də olsun ölkəmizə qarşı
ərazi iddialarını açıq şəkildə dilə gətirməyə cəsarət etmədilər və buna imkan verilmədi. Akademik Ramiz
Mehdiyev Heydər Əliyev fenomeni ilə bağlı tədqiqatlarında çox düzgün olaraq qeyd edir ki, “akademik
Aqanbekyanın M.Qorbaçovun Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsinə ilkin razılıq verilməsi barədə
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bəyanatı və bununla da münaqişənin ilkin qığılcımının közərməsi məhz Heydər Əliyevin Siyasi Büro üzvlüyündən
istefasından cəmi üç həftə sonra baş verdi”.
Bundan savayı, AXC –Müsavat cütlüyünün mövcud şəraitə adekvat olmayan məqamda “Cənubi
Azərbaycan” problemini qaldırması nəticəsində İranla da münasibətlər son dərəcə kəskinləşdi. Bu siyasətin
nəticəsində faktiki olaraq Azərbaycan həm şimaldan, həm də cənubdan ağır təzyiq altına düşdü. ABŞ Konqresi
isə Azərbaycanı dövlət səviyyəsində hər cür yardımdan məhrum edən “907-ci əlavə”ni qəbul etdi.
Bu şəraitdə dövlətçiliyimiz üçün ən təhlükəli proses separatizm və onun nəticəsində ərazi bütövlüyümüz
növbəti dəfə pozulması təhlükəsi ilə bağlı idi. Erməni işğalçılarının aramsız hücumları, cənubda “Talış Muğan
Respublikası”nın elan edilməsi, şimalda “Sadval” təşkilatının ərazi iddiaları və Gəncədə Surət Hüseynova məxsus
hərbi hissənin üsyan etməsi həmin dövrdə ölkəmizin dəhşətli siyasi kataklizmlər mərhələsində olduğunu bir daha
təsdiqləyir. Əslində, respublikamız real vətəndaş müharibəsi astanasında idi. Ölkədə hakimiyyətsizlik və xaos
hökm sürürdü. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü ildə xalqın tələbi
və xahişi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra hədəfinə çevrildiyimiz bu ağır problemlər öz həllini tapmağa başladı.
Lakin bu prosesin özü də hamar yol ilə getmədi. 1994-cü ilin oktyabr və 1995-ci ilin mart aylarında Azərbaycanın
müstəqilliyini istəməyən xarici qüvvələrin himayəsi ilə respublikamızda dövlət çevrilişlərinə cəhdlər edildi.
Prezident Heydər Əliyevlə xalqın sarsılmaz birliyi bu sınaqlardan da uğurlu çıxışı təmin etdi. Zəmanəmizin dühası
olan Heydər Əliyev xalqımızın və dövlətçiliyimizin tarixində, əgər bir sözlə ifadə etmək mümkünsə, məhz
Xilaskar missiyasını yerinə yetirdi.
Burada bir haşiyə çıxmaq istəyirik. Məlum olduğu kimi, 1997-ci ildə Prezident Heydər Əliyevin ABŞ-a ilk
rəsmi səfəri zamanı ona bu dövlətin ən məşhur 4 prezidentindən biri olan (C.Vaşinqton, T.Cefferson F.D.
Ruzveltlə birlikdə) Avraam Linkolnun büstü bağışlanmışdı. Bu, təsadüfi olmayıb, rəmzi mənası olan bir hadisə
idi. Prezident A.Linkolun ABŞ-ın bütövlüyünün qorunması naminə separatçı Cənub ştatları ilə mübarizə aparmalı
olmuş və nəticədə ölkə miqyasında 600 mindən artıq itkinin verilməsinə baxmayaraq, dövlətçiliyin məhvinin
qarşısını ala bilmişdi. Amerikalılar indiyədək seçdikləri bütün prezidentlər arasından yalnız 4-nə heykəl qoyublar.
Həmin prezidentlərdən biri də məhz A.Linkolndur. Zənnimizcə, amerikalıların Heydər Əliyevlə Avraam Linkoln
arasında paralel aparmalarının motivi gün kimi aydındır. Hər ikisi öz xalqının və dövlətinin xilaskarıdır.
Ümummilli lider Azərbaycanda demokratik inkişaf proseslərinin də əsasını qoydu. Ölkəmizdə şəxsiyyətin
azadlığı və toxunulmazlığı, habelə onların hüquqi müdafiəsi təmin edildi, çoxpartiyalı sistem üçün əsaslar
yaradıldı, siyasi plüralizm, vicdan və etiqad azadlığı, azlıqların hüquqları, qanun qarşısında bərabərlik təmin
edildi. Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarında əks olunan, onun ayrılmaz komponenti olan
təqsirsizlik prezumpsiyası təmin edildi. Bundan başqa, Konstitusiya Məhkəməsi, üçpilləli məhkəmə sistemi, yeni
məhkəmə korpusu yaradıldı, məhkəmələrin müstəqilliyi və prosedur qaydalarının şəffaflaşması təmin edildi, on
minlərlə insan amnistiyaya düşdü və böyük sayda məhkum bağışlandı, senzura ləğv edildi, KİV-in azadlığı və
QHT-lərin sərbəst fəaliyyəti təmin olundu.
Azərbaycan xalqı qəlbində əbədi heykəlini qoyduğu ulu öndərin anadan olmasının 95-ci ildönümünü onun
siyasi xətti ətrafında daha sıx və monolit birlik nümayiş etdirərək keçirir. Eyni zamanda, xalqımız Heydər
Əliyevin fiziki itkisindən nə qədər çox kədərlənsə də, təskinliyini onda tapır ki, bu gün ulu öndərin şah əsəri olan
müstəqil Azərbaycan etibarlı əllərdədir, davamlı və dinamik inkişaf tempinə malikdir. Zəmanəmizin dühasından
“Ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm”,–qiymətini alan Prezident İlham Əliyev
Azərbaycanın bugünkü və gələcək inkişafının təminatçısıdır. O, Azərbaycanın çağdaş tarixinə yeni missiya ilə
daxil olmuşdur. Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan özünün milli dövlət quruculuğu və
idarəçiliyinin növbəti şərəfli mərhələsini yaşayır.
Əgər əvvəllər Azərbaycan beynəlxalq koordinatlar sisteminin subyekti idisə, indi onun fəal aktoruna
çevrilmişdir. Azərbaycan bu gün bölgədə və dünyada etibarlı tərəfdaş, dinamik inkişaf edən ölkə imicinə malikdir.
Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il oktyabr ayının 24-də BMT TŞ-ya 2012-2013-cü illər üzrə qeyri-daimi üzv
seçilməsi bu həqiqəti bir daha təsdiqləmişdir. 155 ölkənin Azərbaycanın lehinə səs verməsi, əslində, dünya
ictimaiyyətinin ölkəmizə olan münasibətinin ifadəsidir, respublikamızın həm regionda, həm də beynəlxalq
arenada artan nüfuzunun, dünyada cərəyan edən beynəlxalq proseslərdə yaxından iştirakının və eyni zamanda,
sülhün və əmin-amanlığın bərpa edilməsinə verdiyi töhfəsinin bariz nümunəsidir.
Beynəlxalq arenada qazanılan bu möhtəşəm uğurun əsasında ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyən
etdiyi balanslı və çevik xarici siyasət strategiyası və onun dünyanın yeni geosiyasi reallıqları nəzərə alınmaqla
Prezident İlham Əliyev tərəfindən novatorcasına davam etdirilməsi kursu dayanır.
Xalq qəzeti. - 2018.- 12 may. - № 106. - S. 6.
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Heydər Əliyev və Azərbaycan dilinin inkişaf tarixi
Leyla Səfərova,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA Naxçıvan Bölməsi
Ulu öndər Heydər Əliyev istər sovetlər dönəmində, istərsə də müstəqillik dövründə Azərbaycan
ədəbiyyatına, incəsənətinə, dilinə daim xüsusi diqqət və qayğı ilə yanaşmışdır. Hər bir sahə ilə dərindən
maraqlanan və məlumatlı olan dahi lider bütün bu sahələrlə bağlı heç bir zaman öz nəzəri əhəmiyyətini itirməyən
fikirlər söyləmişdir.
Ümummilli Liderimizin dil siyasəti dövlət siyasətinin tərkib hissəsi kimi daim Onun diqqətində olmuş, bu
məsələ ilə bağlı dəfələrlə tarixi əhəmiyyətli qərarlara imza atmışdır. Dilimizin yaranma tarixinə, onun keçdiyi
inkişaf yoluna və gəlib çatdığı bugünkü imkanları yoluna kiçik bir ekskursiya etsək, dil sahəsində dahi Heydər
Əliyevin xidmətlərinin nə qədər misilsiz olduğunu açıq-aydın görərik.
Qədim və zəngin tarixə malik türk dilləri ailəsinin oğuz qrupuna daxil olan Azərbaycan dilinin tarixi uzaq
keçmişlərə söykənir. Ayrı-ayrı türk boy birləşmələrinin ümumi ünsiyyət vasitəsi olan bu dil IV-V əsrlərdən
etibarən ümumxalq danışıq dili kimi işlənməyə başlamışdır.
Azərbaycan dili dialekt və şivələrinin bütün Avrasiya məkanında yayılan türk xalqlarının dil xüsusiyyətləri
ilə çox yaxın olmasının da başlıca səbəbi qədim dövrlərdən bu torpaqlarda etnik baxımdan eyni köklü türk
etnoslarının yaşamasıdır. Şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri Azərbaycan şifahi ədəbi dilinin erkən formalaşması
və təkamülü üçün zərurət yaratmışdır. Azərbaycan yazılı ədəbi dilinin məhz ümumxalq dili əsasında təşəkkül
tapmışdır. Xalq şifahi şəkildə yaratdıqlarını yazıya köçürmüşdür. Beləliklə, bu, yazı dilinin təşəkkülü və
sabitləşməsində mühüm rola malik olmuşdur. Bu baxımdan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı olduqca böyük
əhəmiyyət kəsb etmişdir. Ölkəmizin ərazisində qədim əlifbaların mövcudluğu, həmçinin mükəmməl yazı
dilimizin olması qaynağını uzaq keçmişdən alan Azərbaycan dilinin qədim tarixi köklərə malik olduğunu bir daha
sübuta yetirir.
XVI əsrdə Səfəvilər dövlətinin yaranması ilə Azərbaycan dilinin mövqeyi möhkəmlənərək dövlət dili
səviyyəsinə qalxmış, rəsmi və dövlətlərarası yazışmalarda işlədilmişdir. Səfəvilər dövründə Azərbaycan dili
sarayda və orduda tam hakim mövqe tutaraq dövlət dili kimi rəsmiləşmişdi.
XVII-XVIII əsrlərdə şifahi xalq ədəbiyyatının bədii dilə təsiri ilə inkişaf edən xalq şeir yaradıcılığında
gedən proseslər ədəbi dilə təsir göstərmiş, sadəliyə, canlı danışıq elementlərinə meyli güclənmiş, Azərbaycan
dilinin yeni inkişaf mərhələsi başlanmışdır. Bu dövrdə Azərbaycan ədəbi dili üslub baxımından da
zənginləşmişdir. Elmi üslubun təşəkkülü üçün şərait yaranmış, ayrı-ayrı elm sahələrinə dair bir çox əsərlər
meydana gəlmişdir.
XIX əsrdə Azərbaycanın ikiyə parçalanması və nəticədə iki ayrı dövlətin tabeçiliyində bir-birindən fərqli
mədəni mühitdə yaşamağa məhkum olması nəticəsində ədəbi dilimizin inkişafı xalqımızın həyatında köklü
dəyişikliyə səbəb oldu. Rusiya Şimali Azərbaycanda müstəmləkəçilik siyasəti ilə yanaşı, xalqın mədəni
səviyyəsinin yüksəlməsində xüsusi rol oynamış, başqa elm sahələri kimi, dilçiliyin də inkişafına zəmin
yaratmışdır. XIX əsrin ortalarından etibarən Azərbaycan dilinə aid bir sıra dərsliklər və dərs vəsaitləri meydana
gəlmişdir.
Zaman keçdikcə dövrün tələbinə uyğun olaraq Azərbaycan dilinin istifadə dairəsi də genişlənmiş, onun
tətbiqinin və inkişafının elmi əsaslar üzərində aparılması ehtiyacı meydana çıxmışdır. Bu dövrdən etibarən
Azərbaycan ədəbi dilinin normalarının müəyyənləşməsində nəzəri-dilçilik ideyaları ortaya çıxmışdır. Mətbuat dili
də bu əsrin məhsuludur.
XX yüzillik Azərbaycan ədəbi dilinin çiçəklənməsi dövrüdür. Ədəbi dil məsələsi hələ əsrin əvvəlindən
ictimai-siyasi mübarizənin tərkib hissəsi olmuşdur. Həmin dövrdə ana dilinə dair kitablar hazırlanmış, dərsliklər
nəşr olunmuşdur. Azərbaycan dilinin səs quruluşuna və qrammatik sisteminə dair ədəbiyyatlar meydana gəlmişdi.
Ana dili uğrunda mübarizənin önündə gedən mətbuatla yanaşı, ədəbi dil normasının müəyyənləşməsində bütün
görkəmli ziyalılar iştirak etmişlər.
Qeyd etdiyimiz kimi, Səfəvilərin hakimiyyəti dövründə Azərbaycan dili dövlət dili səviyyəsinə qaldırılsa
da, milli dövlətçiliyin itirilməsi nəticəsində 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasına qədər
bu proses uzun bir zaman kəsiyində qırılmışdır. Cümhuriyyət yarandıqdan sonra Azərbaycan dilinin geniş tətbiq
olunması yolunda böyük imkanlar açılsa da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin çox qısa, 23 ay ömür sürməsi ana
dilimizin cəmiyyətdə dövlət dili kimi mövqelərinin tam bərqərar edilməsinə imkan verməmişdir.
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1923-cü ildən latın qrafikalı əlifbaya keçmə prosesi ilə və 1926-cı ildə toplanan I Ümumittifaq türkoloji
qurultayından sonra 1 yanvar 1929-cu ildən kütləvi şəkildə latın qrafikasına keçid, qısa müddət ərzində
Azərbaycanda bu əlifbanın işlənməsi geniş kütlə arasında savadsızlığın aradan qaldırılmasına əlverişli zəmin
yaratsa da, 1 yanvar 1940-cı ildən kiril yazısı əsasında tərtib olunmuş yeni qrafikalı əlifba ilə əvəz olundu.
Dilimizlə bağlı ən mühüm tarixi hadisə 1969-cu ildə hakimiyyətə gələn ulu öndərimiz Heydər Əliyevin adı
ilə bağlıdır. Təşkilati işlər apararaq, elmi və ziyalı təbəqəni bu işə cəlb edərək öz siyasi taleyini risk altına salmaq
bahasına olsa belə, dahi Heydər Əliyev 1978-ci ildə Azərbaycan dilini dövlət dili səviyyəsinə qaldırmağa,
Konstitusiyanın 73-cü maddəsində təsdiqini tapmasına nail oldu. Bu addımla Ulu Öndərimiz milli dirçəlişin
əsasını qoymuş oldu.
Qeyd etmək lazımdır ki, SSRİ respublikaları içərisində yalnız Azərbaycanın, Gürcüstanın və Ermənistanın
konstitusiyasında dövlət dili barədə maddə var idi. Hətta o zaman millətçi respublikalar kimi tanınan Baltikyanı
respublikaların konstitusiyalarına da belə bir maddə daxil edilməmişdi.
Lakin bütün bunlara baxmayaraq sovetlər dönəmində rus dili ölkəmizdə uzun illər öz hakimliyini qoruyub
saxlamışdır. Ana dilində danışanlara qəribə, “aşağı təbəqə” kimi yanaşırdılar. Ancaq ulu öndər Heydər Əliyev hər
imkan düşdükcə böyük məhəbbətlə bağlı olduğu dilin məziyyətlərindən bəhs etməklə onu təbliğ edirdi. Heydər
Əliyev Bakı şəhərinin təhsil işçiləri ilə görüşündəki çıxışında deyirdi: “Bizim məktəblərimiz millidir. Bilirsiniz
ki, mən son vaxtlar Azərbaycanın dövlət dili, ana dili, Azərbaycan dili haqqında bir çox fərmanlar vermişəm.
Azərbaycanın latın əlifbasına, latın qrafikasına keçməsi haqqında fərman vermişəm. Bu, artıq avqust ayının 1-dən
tətbiq olunubdur. Çox məmnunam ki, mən buna nail oldum. Çünki bəziləri etiraz edirdilər ki, qısa müddətdə buna
nail olmaq olmaz. Amma oldu. Bütün dövlət orqanlarında, hakimiyyət orqanlarında, təkcə dövlət, hakimiyyət
orqanlarında yox, təhsildə, səhiyyədə, biznes sahəsində, hər yerdə Azərbaycanın dövlət dili, ana dili, Azərbaycan
dili hakim olmalıdır.” Ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən sonra da dahi liderimiz dilimizlə, onun saflığı, qorunması
ilə bağlı mühüm əhəmiyyətli tədbirlər görmüşdür.
1995-ci il noyabrın 12-də qəbul edilmiş müstəqil dövlətimizin Konstitusiyasında Azərbaycan dili rəsmi
dövlət dili elan olunmuşdur. Konstitusiyanın 21-ci maddəsində deyilir: “Azərbaycan Respublikasının dövlət dili
Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir”.
Ulu Öndərin Azərbaycan dilinin milli mənəvi, siyasi-hüquqi bərpası istiqamətində atılmış vacib
addımlardan biri də 18 iyun 2001-ci ildə “Dövlət dilinin işinin tətbiqi təkmilləşdirilməsi haqqında” Fərmanı
olmuşdur. Fərmanda Azərbaycan dilinin tarixi inkişaf yolları, habelə müstəqil dövlətçilik atributu kimi rolu və
funksiyası göstərilmiş, onun geniş tətbiqi vəziyyəti hərtərəfli nəzərdən keçirilmişdir. Eyni zamanda, problem və
nöqsanlar müəyyənləşdirilərək onların aradan qaldırılması barədə müvafiq tapşırıqlar verilmiş və qəti olaraq
2001-ci il avqust ayının 1-dən latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasına keçilməsi qərara alınmışdır. 9 avqust 2001-ci
ildə “Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili gününün təsis edilməsi haqqında” Fərmanı ilə bu tarix xalqımızın
əlamətdar bayramları sırasına daxil olmuşdur. Ulu Öndərin ana dilinin taleyi barədə təməl düşüncələrini
şərtləndirən dil quruculuğundakı ideya istiqamətinin bütün dövrlərdə siyasi baxışlara uyğun səviyyədə aparılması
istiqamətində atılmış mühüm addımlardan biri kimi 2 yanvar 2003-cü ildə qüvvəyə minmiş “Azərbaycan
Respublikasının dövlət dili haqqında” Qanunu qeyd etmək lazımdır.
Uzun bir tarixi dövrdə ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin ana dilimizlə bağlı həyata keçirdiyi tədbirlərin küllünü belə
Ümummilli Liderimizin fəaliyyəti dövründəki tədbirləri bir tərəzinin gözünə qoymaq qeyri-mümkündür. Çünki
dahi liderimiz bu sahədə elə bir zəcir yaratmışdır ki, o zəncirin halqaları zaman keçdikcə nəinki qırılmamış, daha
da güclənmişdir. Belə ki, vaxtilə gərgin əmək sayəsində ərsəyə gətirilmiş, dövlətçilik siyasətimizin mühüm bir
parçası olan dil siyasəti bu gün Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Onun ana dilinin
dövlət dili kimi maneəsiz işləkliyi üçün göstərdiyi siyasi və milli iradə Azərbaycan dilinin nüfuzunun
yüksəlməsinə və türk dilləri arasında yüksək mövqe qazanmasına xidmət edir. Prezidentimizin 12 yanvar 2004cü il tarixli “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında”, 14 yanvar 2004cü il tarixli “Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının nəşri haqqında”, 30 dekabr 2007-ci il tarixli “Dünya
ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin Azərbaycan dilində nəşri nəzərdə tutulan əsərlərinin siyahısının təsdiq
edilməsi haqqında” sərəncamları ana dilimizə yüksək qayğı zəncirinin qırılmaz halqalarıdır. 23 may 2012-ci ildə
“Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına
dair Dövlət Proqramı haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı Azərbaycan dilinin tətbiqi və
inkişafı üçün yeni bir addım olmuşdur. Bu sənəddə Azərbaycan dilinin tarixi əsasları barədə mükəmməl təsəvvür
yaradılmış və inkişaf problemləri haqqında sistemli şəkildə bəhs edilmiş, Azərbaycan dilinin mənşəyi ilə bağlı
davam edən yanlış konsepsiyaya son qoyulması, tarixi faktlara əsaslanaraq Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi
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yaşaması, inkişaf etdirilməsi üçün həm inzibati, hüquqi-siyasi, həm də elmi-nəzəri istiqamətlər
müəyyənləşdirilməsinin zəruriliyi qeyd edilmişdir.
Dövlət başçımızın həyata keçirdiyi bütün bu tədbirlər Azərbaycan dilinin bütün ölkə miqyasında mədəniyyət, elm, iqtisadiyyat, hərb, səhiyyə, siyasət, tədris və təlim sahəsində tətbiq olunmasına xidmət edir.
Günümüzdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında da dövlətimizin dil siyasəti uğurla həyata keçirilməkdədir.
Ana dilimizdən düzgün istifadə edilməsi, onun qorunması və təbliği daim muxtar respublika rəhbərliyinin diqqət
mərkəzindədir. Bunun ən bariz nümunələrindən biri “Ana dili” abidəsidir ki, bu abidənin qoyuluşu dilimizə ən
yüksək ehtiramın ifadəsidir. “Oxunması zəruri olan kitablar haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin 2017-ci il avqustun 28-də imzaladığı Sərəncam isə ana dilimizin təbliği və inkişafına xidmət edən xüsusi
əhəmiyyətli tədbirlərdəndir.
Göründüyü kimi, milli varlığımıza xidmət edən, onu dünyəviləşdirən, min bir əziyyətlər bahasına bugünkü
mövqeyə çatdırılan ən dəyərli varlığımız olan ana dilimizi, dövlət dilimizi qorumaq hər birimizin mühüm siyasiideoloji vəzifəmiz, əsas milli marağımız olmalı, Azərbaycan dilinin tarixi hüquqlarını qorumaq, onun mənəvisiyasi nüfuzunu həm ölkə daxilində, həm də ölkə xaricində yüksəltmək, gələcək nəsillərə ötürmək üçün əməli
fəaliyyət göstərməli, dahi liderimizin ağır zəhmətlər hesabına həyata keçirdiyi və bizlərə miras qoyduğu dil
siyasətini hamılıqla və ləyaqətlə davam etdirməliyik.
İki sahil. - 2018.- 12 may. - № 91. - S. 6.
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Heydər Əliyev ideyaları: tibb təhsili və səhiyyənin sabit inkişafının təminatı
Əhliman ƏMİRASLANOV,
akademik, SSRİ Dövlət mükafatı laureatı, Milli Məclisin səhiyyə komitəsinin sədri
Heydər Əliyevin öz xalqına, millətinə təmənnasız xidmətləri yaddaşlara əbədi həkk olunmuşdur. Bu
xidmətdə əxlaq qaydalarını daim uca tutulması ulu öndərin bitib-tükənməz ideyalarının inandırıcı potensialını
daha da artırmışdır. Məhz xalqda olan bu inam Böyük azərbaycanlının ikinci dəfə hakimiyyətə gəlişinin
istinadına çevrilmişdir. Böyük qayıdışdan sonra Azərbaycan cəmiyyətində müstəqil dövlətçilik ideyaları
fundamental mahiyyət kəsb etməyə başladı. Müstəqil Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyevə yaxşı bəlli idi ki,
Ermənistanın təcavüzünə qarşı aparılan qeyri-bərabər döyüşlər davam etdikcə, bir tərəfdən xarici dövlətlərdən
hərtərəfli yardım alan Ermənistan vasitəsi ilə Azərbaycan daha ağır vəziyyətə düşə bilər, digər tərəfdən
transmilli neft şirkətlərini Azərbaycana dəvət etmək, onlarla müqavilə bağlamaq və beləliklə, Azərbaycan
neftini sərbəst, təhlükəsiz marşrutla Qərbə ixrac etmək mümkün olmayacaq. Ona görə də, ilk növbədə 1994cü il mayın 14-də atəşkəsə nail olundu, həmin il sentyabrın 20-də isə “Əsrin müqaviləsi” imzalandı.
Məhz ulu öndərin uzaqgörən siyasəti nəticəsində Azərbaycan dünyanın siyasi xəritəsində öz geostrateji
mövqeyini möhkəmləndirə bildi. 1994-1995-ci illərin hadisələrində Heydər Əliyev Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyini faciələrdən və iflasdan xilas etdi. O, ictimai-siyasi sabitliyi təmin etməklə demokratik dövlət modeli
konsepsiyasını həyata keçirməyə başladı. Onun Azərbaycan dövlətçiliyi uğrunda apardığı fəal mübarizə,
çoxşaxəli fəaliyyəti ölkəmizin bütün sahələrində olduğu kimi bu konsepsiyanın tərkib hissələrindən olan
Azərbaycan səhiyyəsi, o cümlədən tibb elmi və tibb təhsili strukturlarının dinamik inkişafı və gələcək yüksəlişində
də öz parlaq əksini tapdı. Müəyyən müddətdə cəmiyyətdə müşahidə edilən anarxizmi neytrallaşdırmaq da
ümummilli liderimizin dahiyanə siyasətçi olmasının məntiqi yekunu kimi dəyərləndirilir.
1969-cu il iyul ayının 14 – də ulu öndər Heydər Əliyevin ilk dəfə Azərbaycan KP MK – nın birinci katibi
seçildiyi dövrdə respublikamızda əhali arasında xoş əhval – ruhiyyəli canlanma, gələcəyə nikbinliklə baxmağa
əsas verən sevincli anlar hökm sürməkdə idi. Azərbaycan xalqının bütün zümrələrindən olan insanların bu seçimə
ürəkdən sevinməsinin əsas səbəbi onların Azərbaycana rəhbərliyə gəlmiş bu fövqəladə insana sözün həqiqi
mənasında inanması, ona ümid çırağı kimi baxması idi. Çox keçmədi ki, milli lider zirvəsinə yüksələrək dünya
siyasətçiləri sırasında öncül mövqeyə çıxan dahi Heydər Əliyev fenomeni ona bəslənən ümidləri doğruldaraq, əsil
xarüqələr yaratmağa başladı. Xalqın öz liderinə, onun möhtəşəm ideyalarına olan inamının geniş vüsət alması ulu
öndər tərəfindən yerinə yetirilən əməli tədbirlərə, onun gərgin fəaliyyətinin əyani nəticələrinə əsaslanırdı.
Ümummilli lider hələ keçmiş SSRİ dövründə Azərbaycanda xalq təsərrüfatının bütün sahələrinin
inkişafını həmahəng surətdə, ardıcıllıqla həyata keçirir, yeniliyə, tərəqqiyə sədd yaradan keçmişdən miras qalmış
maneələri, lüzumsuz stereotipləri inamla aradan qaldırırdı. Onun düşünən beyni sanki istirahət bilmədən daim
fəaliyyət göstərərək Azərbaycanın gələcəyi naminə yeni – yeni ideyaların eskizlərini hazırlayır və dərhal da
onların zəruriliyini vacib hesab edib, həyata keçirilmələrinə şərait yaradırdı. Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti
nəticəsində Azərbaycan ən mütərəqqi, müasir islahatların tətbiqi və həyata keçirilməsi meydanına çevrilmişdi.
O vaxtlar Azərbaycan Respublikasının SSRİ - nin tərkibində olmasına baxmayaraq, ulu öndər
çəkinmədən, heç nədən və heç kimdən ehtiyat etmədən müstəqil addımlar atıb, Azərbaycanın demokratik
islahatlar texnologiyasının mühərrikini özünəməxsus bacarıqla işə salırdı. O, bütün bunları diplomatik məharətlə
yerinə yetirərkən Moskvanın ona nəyi isə irad tuta biləcəyinə də heç bir əl yeri qoymurdu. Əksinə, Moskva da
onun ideyalarının məhsulu olan yenilikləri, islahatları, Azərbaycanın inkişaf ritmini alqışlamaq məcburiyyətində
qalırdı. O dövrdə Moskva qəzetlərində çap olunmuş “Qoy ədalət zəfər çalsın!” məqaləsi nəinki keçmiş Sovetlər
İttifaqı miqyasında, eləcə də bütün dünyada böyük rezonans doğurmuşdu. Ölkəmizin hüdudlarından kənarda da
Azərbaycan və Heydər Əliyev ifadələri birlikdə daha tez – tez səslənirdi. Moskvanın tibb təhsili müəssislərində
mühazirə oxuyan professor Metelitsa kimi filosof – pedaqoqlar, alim - professorlar öz çıxışlarında Heydər
Əliyevdən sitatlar gətirir, onun təcrübəsinin geniş yayılmasını tövsiyə edirdilər.
Ulu öndər bütün sahələrdə olduğu kimi Azərbaycanın səhiyyə sahəsini, onun ayrılmaz şaxələrindən olan
Azərbaycan tibb elmi və tibb təhsili sistemini də daim diqqət mərkəzində saxlayırdı. O, ilk növbədə tibb üzrə
xarici mütəxəssislərin diqqətini Azərbaycana cəlb etməyə, onlarla yerli mütəxəssislər arasında əlaqə yaratmağa
çalışırdı. Bununla o, respublikamızın səhiyyə sahəsində mövcud olan özünə qapanıb qalma durğunluğunun aradan
götürülməsinə səy göstərirdi və böyük müvəffəqiyyətlə buna nail olurdu. Keçən əsrin 60 - cı illərinin sonu, 70- ci
illərinin əvvəllərindən etibarən tibb üzrə beynəlxalq qurultay, simpozium, konqres və konfransların Bakıda
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keçirilməsini təşkil edən Heydər Əliyev ölkəmizin səhiyyə sahəsinin, o cümlədən tibb elmi və tibb təhsili
sahələrinin beynəlxalq miqyasa çıxmasına, bütün sahələrdə olduğu kimi bu sahələrin də dayanıqlı və sabit
inkişafının təmininə əlverişli şərait yaradırdı.
XX əsrin 70 - ci illərinin əvvəllərindən etibarən ulu öndərin təşəbbüsü ilə hər il yüzlərlə gənc keçmiş
Sovetlər İttifaqının ən mötəbər ali məktəblərində müxtəlif peşə və ixtisaslar üzrə təhsil almağa göndərilirdi. Bu,
gələcəyin kadr hazırlığının təmininə istiqamətlənmiş uzaqgörən siyasətin həyata keçirilməsi demək idi. O,
gənclərin təhsilinə, işlə təmininə, hərtərəfli inkişafına, onların dünyagörüşünün, beynəlxalq əlaqələrinin
artmasına, dünya gənclərinin intellekt yüksəkliyinə inteqrasiya olunmalarına, yeniliklərdən bəhrələnmələrinə,
fiziki və əqli cəhətdən sağlam böyümələrinə xüsusi diqqət yetirirdi. O, “Gənclər bizim gələcəyimizdir” - dedikdə
Azərbaycanın gələcəyinin ağıllı, savadlı, bacarıqlı gənclərin əlində olmasını arzulayırdı. O, bilirdi ki, gənclər
cəmiyyətin indikatoru, lakmus göstəricisidir. Belə ki, hər bir ölkədəki cəmiyyətin səviyyəsini müəyyənləşdirən
əsas qüvvə gənclərdir. Milli lider Heydər Əliyev deyirdi ki, “Dövlətimizin gələcəyi bizim gənclərimizə nəyi və
necə öyrətməyimizdən asılıdır”. Hər bir ölkənin istər intellektual, istər mədəni, istər elmi, istər siyasi, istərsə də
idarəçilik, dövlətçilik səviyyəsi onun gənclərinin səviyyəsi ilə ölçülür. Bütün bunları incəliklərinə qədər bilən,
hətta onların görünməyən tərəflərini belə görə bilən ulu öndər gənclərin təhsilinə, tərbiyəsinə, ictimai – siyasi
baxışlarının itiliyinə diqqət yetirərək, onların bu istiqamətdə inkişafına geniş şərait yaradırdı. Bununla da o, XXI
əsrin yüksək səviyyəli insanlarını yetişdirir, milli – mənəvi dəyərlərimizin, vətənpərvərlik,
azərbaycançılıq duyğularımızın saflığına, ucalığına, səmimiliyinə çalışırdı. Bu yanaşma tərzi ilə Heydər Əliyev
Azərbaycanda yüksək səviyyəli cəmiyyət qura bilən, onu müasir tələblərin bütün atributları ilə beynəlxalq
miqyasda təmsil etməyə qadir olan, vətəni, milləti göz – bəbəyi kimi qorumağa, ictimai – milli mənafeyi öz şəxsi
mənafeyindən üstün tutmağa hazır olan gənclər ordusunun təməlini qoydu. İndi son dərəcə möhkəm və əzəmətli
görünən bu təməl öz möhkəmliyini gələcəkdə daha da artıracaq, Azərbaycana ləyaqətlə xidmət edəcəkdir.
Heydər Əliyev dühasının uzaqgörən siyasətinin süzgəcindən süzülən ideyaların ən möhtəşəm
uğurlarından biri də ondan ibarət oldu ki, o, Azərbaycana İlham Əliyev kimi gənc Prezidenti bəxş etdi. Ulu öndərin
xalqımız tərəfindən bəyənilən və dəstəklənən iqtisadi – siyasi kursu hazırda ölkə Prezidenti zati – aliləri möhtərəm
cənab İlham Əliyev tərəfindən böyük müvəffəqiyyətlə davam etdirilir.
Heydər Əliyevin xarici ölkələrdə oxutdurduğu gənclər indi– XXI əsrdə Azərbaycanda aparıcı
mütəxəssislərə çevriliblər. Onun qoyduğu təməllərin bəhrəsi Azərbaycan Tibb Universitetinin timsalında özünü
daha qabarıq şəkildə büruzə verir. Bu ali təhsil ocağı yarandığı gündən sonrakı mərhələlərin müəyyən qismində
milli kadr qıtlığından daim əziyyət çəkib. Lakin indi tam əminliklə demək olar ki, ulu öndər Heydər Əliyevin və
onun əvəzsiz davamçısı İlham Əliyevin göstərdikləri qayğı sayəsində Azərbaycanda tibb elmi və tibb təhsili, eləcə
də, səhiyyənin digər bütün sahələri üzrə çox sanballı, yüksək səviyyəli milli kadrlar yetişib və onlar da öz
peşəkarlıq məktəblərini yarada biliblər. Tibb sahəsində beynəlxalq səviyyəli mütəxəssis məktəbləri yaratmaq o
qədər də asan məsələ deyildir. Belə məktəblər bir ilin, beş ilin ərzində yarana bilməz. Əgər Azərbaycanda səhiyyə
sahəsində, onun tərkib hissəsinə aid edilən tibb elmi, tibb təhsili sahələrində bu cür fundamental məktəblər
yaranıbsa, demək Heydər Əliyev ideyalarının çiçəklənməsi barəsində həm indi, həm də gələcəkdəki bütün
dövrlərdə ağızdolusu danışmağa haqqımız var.
İndi Azərbaycanın milli tibb kadrları nəinki ölkəmizdə, hətta dünyanın bir sıra inkişaf etmiş xarici
ölkələrinin məşhur tibb müəssisələrində də böyük müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərirlər. Tibb mütəxəssislərimizin
xaricə ixrac olunması həm də müxtəlif xarici ölkələrdə yaşayan və fəaliyyət göstərən Dünya Azərbaycanlılarının
maddi və mənəvi dayağının artmasına, Azərbaycan diasporunun möhkəmlənməsinə zəmin yaradır.
Azərbaycan səhiyyəsi, Azərbaycan tibb elmi və tibb təhsili sistemi XX əsrin ikinci yarısı və XXI əsrin
əvvəllərində 35 ilə yaxın bir dövrdə bilavasitə Heydər Əliyevin himayəsində olub, onun rəhbərliyi altında inkişaf
edib, onun sayəsində indiki yüksək səviyyəyə çatıb. O, keçən əsrin 70 – 80 - ci illərində Azərbaycanın tibb təhsili
sistemində ölçüyəgəlməz islahatlar aparmış və o zamankı Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu keçmiş Sovetlər
İttifaqında yenidən tanınmağa, öz sözünü deməyə başlamışdır. XX əsrin 70–ci illərində tibbi fənnlərin
diplomdanəvvəlki və diplomdansonrakı tədrisinin, tələbələrin və məzunların peşə hazırlığının, eləcə də
abituriyentlərin instituta qəbulunun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Azərbaycan Dövlət Tibb
İnstitutunda internatura kursu, hazırlıq şöbəsi, istehsalat təcrübəsi dekanlığı və digər köməkçi şöbələr
yaradılmışdır. Ulu öndər hər sahədə olduğu kimi, Azərbaycan səhiyyə sisteminin, o cümlədən Azərbaycan Dövlət
Tibb İnstitutunun da maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsini diqqət mərkəzində saxlayırdı. Bir-birinin
ardınca yeni tədris binaları, xəstəxana və poliklinikalar tikilib istifadəyə verilirdi. 70-ci illərin sonu, 80-ci illərin
əvvəllərində artıq Azərbaycanın tibb ixtisaslı alimlərinin beynəlxalq əlaqələri xeyli genişlənməyə başlamışdı.
1980 -ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun yaranmasının 50 illik yubileyi ulu öndərin iştirakı ilə
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keçirilmişdir və o, bu münasibətlə institutun əməkdaşlarının bir qrupunu fəxri adlara layiq görmüşdür. Akademik
Mustafa bəy Topçubaşovun keçmiş SSRİ – nin ən yüksək təltiflərindən olan “Sosialist Əməyi Qəhrəmanı” adına
layiq görülməsi ulu öndərin səyi nəticəsində mümkün olmuşdur. Belə alimlərin əvvəl SSRİ miqyasında, sonra isə
beynəlxalq miqyasda tanıdılması Azərbaycan səhiyyəsinin, Azərbaycan tibb elminin tanıdılması demək idi.
Milli liderimiz Heydər Əliyevin 1982-ci ildə Moskvada SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini
təyin edilməsi onun Azərbaycan səhiyyəsinə, Azərbaycan tibb elminə, tibb təhsili sisteminə olan qayğısını,
diqqətini nəinki azaltmamış, əksinə daha da artırmışdı. O, Moskvada çalışdığı illərdə SSRİ-nin səhiyyə sahəsinə
də nəzarət edirdi və Sovetlər İttifaqının yüksək rütbəli tibb alimləri, səhiyyə işçiləri ilə tez-tez görüşlər keçirir,
səhiyyədə olan problemlərin müzakirəsini aparır, bu problemlərdən irəli gələn məsələlərin çıxış yollarını
peşəkarcasına göstərirdi. Ulu öndər eyni zamanda SSRİ-nin nüfuzlu tibb alimlərinin diqqətini Azərbaycana cəlb
etməklə, Azərbaycan səhiyyəsinin tərəqqisinə zəmin yaradırdı.
O, vaxtlar SSRİ səhiyyə sisteminin və dünya tibb elminin görkəmli nümayəndələrindən olan akademik
N.N. Bloxin həm də mənim çalışdığım SSRİ Tibb Elmləri Akademiyasının Ümumittifaq Onkoloji Elmi
Mərkəzinin direktoru idi və o, hər dəfə Heydər Əliyevin SSRİ miqyasında səhiyyə idarələri başçılarının iştirakı
ilə keçirilən toplantılardakı çıxışlarından sonra Onkoloji Elmi Mərkəzin işçilərinin müşavirəsini keçirərək, onun
tapşırıqlarını əməkdaşlara çatdırardı. Akademik N.N.Bloxin, adətən, ünsiyyətdə olduğu adamlar haqqında xoş
sözlər deməkdə bir qədər “xəsislik” edərdi. Lakin o, Heydər Əliyev haqqında danışanda ürəkdən gələn ən xoş
sözləri söyləməkdən çəkinməzdi. Ulu öndərin çıxışları akademikdə sözün həqiqi mənasında böyük təəssürat
oyatmışdı. Akademik deyirdi ki, Heydər Əliyev səhiyyənin problemlərini, onlardan çıxış yollarını ən titullu
səhiyyə mütəxəssislərindən də gözəl bilir və ona görə də ona böyük hörmət və ehtiramla yanaşıram.
Heydər Əliyevin 1993-cü il iyun ayının 15-də Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdışından sonra ölkə
səhiyyəsinin, həmçinin tibb elmi və tibb təhsili sisteminin inkişafının yeni mərhələsi başlandı. XX əsrin 80-ci
illərinin sonu, 90-cı illərinin əvvəllərində ermənilərin Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal etdikdən sonra
bütün sahələrdə olduğu kimi ölkəmizin səhiyyə sistemində, tibb elmi və tibb təhsili sahələrində də tənəzzül
yaranmışdı. İllərlə ulu öndər tərəfindən çətinliklə yaradılanlar, baxımsızlıq üzündən asanlıqla dağıdılırdı.
Xoşbəxtlikdən bu uzun sürmədi və ulu öndərin yenidən hakimiyyətə gəlişi pərakəndəliyin, dağıntıların qarşısını
aldı. Həmin dövr üçün Azərbaycan cəmiyyətindəki anarxist qüvvələrin zərərsizləşdirilməsindən sonra ulu öndər
siyasi, hüquqi, iqtisadi, sosial sahədə demokratik islahatlar proqramının həyata keçirilməsinə start verdi. Heydər
Əliyevin Azərbaycan dövlətçiliyi qarşısında başlıca xidmətləri sırasında dövlət müstəqilliyinin qorunub
saxlanılması və inkişaf etdirilməsi istiqamətində görülən işlərdən biri kimi dövlət quruculuğunun hüquqi
bazasının yaradılması idi. 1995-ci ildə qəbul edilmiş Konstitusiya Azərbaycan Respublikasının dövlət
quruculuğunun əsaslarını qoydu. Azərbaycan demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət kimi ilk dəfə olaraq insan
hüquqlarının prioritetliyini və hakimiyyət bölgüsünü özünün gələcək inkişafı kimi seçdi. Ulu öndərin birbaşa
təşəbbüsü ilə hazırlanmış və ümumxalq səsverməsi nəticəsində qəbul olunmuş bu sənəd, müstəqil Azərbaycanın
ilk Konstitusiyası kimi tarixə yazıldı.
1995-ci ildə müstəqil Azərbaycanın ilk parlamentinə keçirilən seçkilər isə dövlət
müstəqilliyinin
möhkəmləndirilməsi prosesinin hüquqi bazasının formalaşdırılmasına daha geniş imkanlar
yaratdı. Heydər Əliyev böyük şəxsiyyət olaraq cəmiyyətin sivil inkişafını hər bir fərdin maraq və mənafelərinin
etibarlı təminatında görür və buna xidmət edən bütün zəruri tədbirləri həyata keçirirdi. Onun gərgin səyləri
nəticəsində hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu yolu ilə irəliləyən müstəqil Azərbaycanda vətəndaş
cəmiyyətinin formalaşması, insanların azad, sərbəst yaşaması, qanunun aliliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə ən
yüksək tələblərə cavab verən normativ-hüquqi baza yaradıldı. Ulu öndər 1997-ci ildə xarici jurnalistlərlə
görüşündə müxbirin dövlətçilik ənənələrinin yaranması və hansı göstəricilərlə şərtlənməsi sualını cavablandıraraq
demişdi ki, bu, ilk növbədə, əhalinin xalqa, xalqın millətə, sakinlərin vətəndaşlara çevrilməsi istiqamətində gedən
prosesdir: “Dövlətçilik insanlarda vətənpərvərlik duyğusunu, Vətən anlamının milli mənə daxil edilməsini
nəzərdə tutur. Əgər hər hansı bir ölkədə hər kəs təkcə öz mənafeyini, ailəsinin mənafeyini düşünürsə, xalqın
taleyinə, ümummilli siyasi və iqtisadi mənafelərə biganədirsə – deməli, burada dövlətçilik ənənələri yoxdur.
Gərək hər bir vətəndaş ölkəsinin böyük siyasəti haqqında düşünsün’’.
Ümummilli liderimizin dövlətçilik siyasəti sayəsində Azərbaycanın özü ilə birlikdə onun səhiyyə sistemi
də xilas edildi. Heydər Əliyevin o vaxtlar ölkəmizdəki siyasi – iqtisadi vəziyyəti yaxşılaşdırmaq uğrunda yerinə
yetirdiyi əvəzsiz xidmətlər tarixin səhifələrinə qızıl hərflərlə həkk olundu. Bundan sonra müstəqil Azərbaycan
Respublikasında həm siyasi, həm də iqtisadi durum yüksələn xətt üzrə irəliləməyə başladı.
Ölkəmizin digər sahələrində olduğu kimi Azərbaycan səhiyyəsinin, Azərbaycan tibb elmi və tibb təhsili
sisteminin də bütün ağırlıqlarını öz möhkəm çiyinləri üzərinə götürərək onu inkişaf etdirən və gələcək
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perspektivlərini müəyyənləşdirən dahi Heydər Əliyev dəsti – xətti, Heydər Əliyev qüdrəti öz möhtəşəmliyi ilə
kəskin surətdə seçilir və bənzərsizliyi ilə fərqlənir. Ona görə də müstəqil Azərbaycan Respublikasının memarı
olan Heydər Əliyev ideyalarının dəyərli nəticələri Azərbaycan tibb elmi və tibb təhsili sisteminin, Azərbaycan
səhiyyəsinin də sarsılmaz dayağı, ilhamverici qüvvəsidir. Ulu öndərin dünyəvi ideyalarına söykənən siyasət
əbədidir, həmişəyaşardır, qaranlıqlara nur çiləyən sönməz mayakdır. Onun Azərbaycan səhiyyəsinin, eləcə də
Azərbaycan tibb elmi və tibb təhsili sisteminin dayanıqlı və sabit inkişafının təminatına işıq salan ideyaları daim
yaşayacaq, var olacaqdır.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasəti onun layiqli davamçısı, siyasi varisi cənab Prezident İlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Bu gün Azərbaycan müasir, qüdrətli və dinamik inkişafa malik olan ölkə
kimi tanınır. Bütün sahələrdə ardıcıl və sistemli islahatlar həyata keçirilir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
həyata keçirilən siyasət nəticəsində bütün istiqamətlərdə, o cümlədən elm, təhsil, səhiyyə sahələrində davamlı
inkişaf müşahidə edilir. Xüsusilə də, səhiyyə sahəsində uğurlu addımlar atılıb, bu sahənin inkişafı üçün bütün
imkanlar yaradılıb.
Bütün deyilənləri nəzərə alaraq belə qənaətə gələ bilərik ki, Azərbaycan milli dövlətçilik ənənəsinin
formalaşması və həyatın bütün sahələrini, o cümlədən səhiyyə, tibb elmi, tibb təhsili sistemimizi əhatə edən
çoxşaxəli fəaliyyət və əldə olunan uğurlar, milli-mənəvi dəyərlərin təşəkkül tapması, tarixi soy-kökə qayıdış,
azərbaycançılıq dünyagörüşünün formalaşması məhz ulu öndərin ideyalarının reallığa çevrilməsinin məntiqi
nəticələridir.
Xalq qəzeti. - 2018.- 11 may. - № 105.- S. 9.
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Ulu Öndərin 95 illik yubileyi: tarixlə müasirliyin işığında
Heydər Əliyev müasir Azərbaycan tarixinin əvəzolunmaz şəxsiyyətidir. Ulu Öndərin 95 illik yubileyi bütün
xalq üçün böyük əhəmiyyət daşıyan hadisədir. Heydər Əliyev elə bir dövlət xadimi və siyasətçidir ki, daim
fəaliyyəti öyrəniləcək və müstəqil dövlət quruculuğu prosesində Ümummilli Liderin zəngin təcrübəsindən
bəhrələniləcək. Ulu Öndərin həyat fəaliyyətinin, siyasi kursunun, diplomatik peşəkarlığının, müstəqil və
demokratik dövlət quruculuğunun incəliklərini hələ çox tədqiq etməliyik. Azərbaycan dövlətinin və xalqının bu
gün əldə etdiyi nailiyyətlər işığında da Ulu Öndərin irsinin nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğu bir daha aydın olur.
Çünki dövlət quruculuğunun bütün istiqamətləri üzrə əldə edilən nailiyyətlərdə Heydər Əliyevin birbaşa imzası
vardır. Məhz onun ideyalarının həyata keçməsi sayəsində Azərbaycan müstəqillik yolunda inamla
addımlamaqdadır. Bu bağlılıqda bir daha Heydər Əliyevin fəaliyyətinin bir sıra məqamlarına yenidən təhlili nəzər
salmaq zərurəti mövcuddur.
"Müstəqil Azərbaycan" ideyasının banisi: tarix və müasirliyin kəsişməsində
Tarixin gözəl sürprizidir ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin (AXC) yaranmasının 100 illiyi ilə Heydər
Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümü eyni ayda – may ayında qeyd olunur. AXC Şərqdə ilk demokratik
dövlət olub. Bu, Azərbaycanda müstəqil dövlət quruculuğu ideyasının keçən əsrin əvvəllərində artıq praktiki
məzmun kəsb etməyə başlamasını da təsdiq edir. Azərbaycanın siyasi xadimləri, ideoloqları və mütəfəkkirləri
müsəlman Şərqində daha aktiv fəaliyyətləri ilə demokratik respublikanın ideya-siyasi, ideoloji konseptini ərsəyə
gətirdilər. Təbii ki, Azərbaycanda qədim dövlətçilik ənənəsinin və fəlsəfi, siyasi və hüquqi konsepsiyaların
mövcudluğu burada başlıca rol oynamışdı. Bununla yanaşı, konkret tarixi şərait də öz təsirini göstərməyə
bilməzdi. Hər bir halda, məhz Azərbaycan müsəlman Şərqində demokratik respublikanın yarandığı ilk məmləkət
oldu.
Lakin proseslərin gedişi göstərdi ki, müstəqillik ideyasını nəzəri formalaşdırmaqla yanaşı, onu qorumaq və
milli dövləti praktiki olaraq saxlamaq daha fərqli yanaşma tələb edir. Liderlərdən siyasi peşəkarlıqla yanaşı,
diplomatik ustalıq və mövcud geosiyasi situasiyanı dolğun şəkildə dərk etmək tələb olunur. Təcrübə göstərdi ki,
AXC-ni qoruyub saxlamaq üçün nəzəri və praktiki imkanlar kifayət deyilmiş. Düşmən daha hiyləgər və uzaqgörən
çıxdı.
Ancaq məhz həmin illərdə tale Azərbaycan xalqı üçün başqa bir imkan yaradırmış. O zaman cəmi 5 yaşında
olan Heydər Əliyevin taleyinə yeni mərhələdə müstəqil Azərbaycan ideyasını formalaşdırmaq və onu praktiki
olaraq həyata keçirmək missiyası yazılırmış. Keçən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində tarixi şərait Heydər Əliyevə
həmin müqəddəs ideyanı həyata keçirməyə imkan yaratdı.
Bəli, hələ sovet dönəmində Ulu Öndər müstəqil Azərbaycan qurmaq üçün mümkün olan addımları atırdı.
Heydər Əliyev xalqın mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlərini qoruyub inkişaf etdirməklə yanaşı, gələcək müstəqil dövləti
idarə edə biləcək kadrlar da yetişdirir, onların azərbaycanlılaşdırılması prosesini ustalıqla aparırdı. Bunun
bəhrəsini Azərbaycan xalqı 1993-cü ilin iyunundan əyani olaraq görməyə başladı. Həmin tarixdən müstəqil
Azərbaycan ideyası artıq konkret reallaşma mərhələsinə qədəm qoydu.
Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan ideyasının bütün aspektlərini incəliklərinə qədər işləyib hazırlaya
bildi. Burada siyasi, iqtisadi, energetik, geosiyasi, ideoloji, diplomatik və praktiki aspektlər harmoniya şəklində
yer aldı. Onlar bütöv halında elə bir sistem formalaşdırıb ki, müstəqil dövlət quruculuğunu istənilən dinamik
situasiyada uğurla aparmaq mümkündür. Burada, təbii ki, çoxlu sayda şərtləri nəzərə almaq gərəkdir. Ancaq
Prezident İlham Əliyev bu prosesi böyük ustalıqla inkişaf etdirir və buna görədir ki, Ulu Öndərin müstəqil
Azərbaycan ideyası davamlı olaraq həyata keçirilir.
Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycan ideyasında geosiyasi reallığın nəzərə alınması mühüm yer tutur.
Məhz bu faktorun sayəsində keçən əsrin 90-cı illərindən bu yana Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq və
dövlətin suverenliyini təmin etmək mümkün olub. Geosiyasi reallıq o dərəcədə böyük əhəmiyyət kəsb edir ki, onu
inkar etmək birbaşa dövlətçiliyi məhvə aparardı. Əslində, Heydər Əliyev xalqın təkidi ilə yenidən hakimiyyətə
gələnə qədər səriştəsiz siyasi liderlər ilk növbədə məhz həmin faktoru nəzərə almadıqlarına görə Azərbaycanı
ciddi təhlükələrlə üz-üzə qoymuşdular. Proseslər, ümumiyyətlə, ölkənin var olub-olmaması məsələsinə aparıb
çıxarırdı. Belə bir vəziyyətdə siyasi liderin üzərinə ikiqat ağır vəzifə düşürdü. Onun öhdəsindən Heydər Əliyev
böyük ustalıqla gəldi.
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Mürəkkəb geosiyasi vəziyyətdə, təbii ki, xarici siyasətin düzgün qurulması və həyata keçirilməsi çox
önəmlidir. Təcrübə göstərdi ki, bir çoxları üçün dərk edilməsi belə çətin olan xarici siyasət kursunu
formalaşdırmaq zəruri imiş. Heydər Əliyev o zaman balanslaşmış xarici siyasət kursunu formalaşdırdı və inamla
reallaşdırmağa başladı. Hamı bilir ki, 1994-1995-ci illərdə Azərbaycanın müstəqil siyasət yeritməsinin və dövlət
quruculuğunun qarşısının alınması üçün sui-qəsdlər təşkil edildi, dövlət çevrilişlərinə cəhdlər göstərildi.
Əminliklə demək olar ki, bu hadisələr Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycan ideyasının ən çətin sınaq mərhələsi
idi. Bu sınaqdan ideya və onun sahibi uğurla çıxdı. Müstəqil Azərbaycan dövləti qorunub saxlandı və inkişaf
etdirildi.
Həmin mərhələdə xarici siyasətin prioritetləri müəyyənləşdirildi və həyata keçirilməyə başlandı.
Azərbaycan regionun böyük dövlətləri olan Rusiya, Türkiyə və İranla praqmatik və qarşılıqlı faydalı münasibətlər
qura bildi. Sirr deyil ki, bu dövlətlərlə dil tapmaq asan deyildi – hər birinin öz iddiası vardı. Lakin Ulu Öndərin
müstəqil Azərbaycan ideyasında başqasına tabe olmaq anlayışı, yaxud prinsipi yox idi. Bu səbəbdən gec və ya tez
regionun böyük dövlətləri məhz Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycan ideyasına uyğun münasibətlər
formalaşdırmağa razı oldular. Bunu xarici siyasətin ən böyük uğurlarından biri, balanslaşmış xarici siyasət
kursunun parlaq qələbəsi kimi xarakterizə etmək olar.
Xarici siyasətdə Qərb istiqamətində qazanılan uğurlar da məlumdur. ABŞ və Avropanın böyük dövlətləri
ilə əlaqələrin qarşılıqlı faydalı və bərabərhüquqluluq prinsipinə əsasən qurulmasına nail olundu. Burada da nə
qədər çox çətinliklərin qarşıya çıxarıldığı məlumdur. Xüsusilə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli məsələsində Azərbaycan diplomatiyası mürəkkəb və ziddiyyətli məqamların dünya
ictimaiyyətinə çatdırılmasında böyük fədakarlıq göstərdi. Ulu Öndər bütün mötəbər görüşlərdə dəqiqlik və
əhatəliliklə məsələnin mahiyyətini izah edir və insanlara problemin ədalətli həllinin nədən ibarət olduğunu
anladırdı. Bu fəaliyyət xarici siyasətdə Qərb dünyası ilə müstəqil dövlət kimi səmərəli əməkdaşlıq qurmağa və
münaqişə ilə bağlı obyektiv təsəvvür formalaşdırmağa böyük təkan verdi. Məhz Ulu Öndərin birbaşa siyasidiplomatik fəallığı beynəlxalq təşkilatların sənədlərində Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünün əsl mahiyyətinin
və işğalçı dövlətin real niyyətlərinin əks olunmasına imkan yaratdı.
Bu bağlılıqda Azərbaycanın xarici siyasətində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin xüsusi yer tutmasını çox
uğurlu bir addım hesab etmək gərəkdir. Bu, xarici siyasətdə dövlətçilik baxımından çox mühüm olan bir məsələni
ədalətli həll etmək imkanını yaratmaq demək idi.
Ulu Öndər Heydər Əliyev Çin istiqamətində də çox səmərəli siyasət həyata keçirdi. Ulu Öndər postsovet
məkanında ilk lider idi ki, bu ölkənin dünya siyasətində önəmini və geosiyasi aktuallığını öncədən gördü və bunu
ciddi surətdə nəzərə aldı. Heydər Əliyevin Çinə olan səfəri iki ölkə arasında perspektivli əlaqələrin inkişaf
etməsinə zəmin yaratdı. Üstəlik, "Yeni İpək Yolu" layihəsində Azərbaycanın əsas iştirakçı dövlətlərdən biri
olması üçün lazım olan şərtləri formalaşdırdı. İndi ölkəmiz Çinlə geniş və bərabərhüquqlu əlaqələr şəbəkəsi
yaratmağa nail olub.
Biz Heydər Əliyevin xarici siyasət kursundan bəhs edərkən mütləq enerji layihələri və nəqliyyat dəhlizləri
məsələsini də vurğulamalıyıq. Bu məsələlər bütövlükdə müstəqil dövlətin milli təhlükəsizliyinin mühüm
elementləri sırasına daxildir. Heç şübhə yoxdur ki, Heydər Əliyev bu istiqamətlərdə düzgün siyasi kurs seçdiyinə
görə hazırda böyük uğurlar əldə edilir. Məhz bu kimi uğurların məntiqi nəticəsidir ki, dünyanın ən qüdrətli
dövlətinin başçısı Donald Tramp Azərbaycan Prezidentinə ünvanlandığı məktubunda açıq ifadə edib ki, enerji
təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə hazırdır. Dünyanın digər böyük dövlətlərinin rəhbərləri də
eyni arzu və istəklərini dilə gətiriblər.
Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, keçən əsrin 90-cı illərindən Ulu Öndər Heydər Əliyevin
reallaşdırmağa başladığı müstəqil Azərbaycan ideyasından çox ağır şərtlər altında belə imtina edilmədi. Əksinə,
ötən 15 il ərzində Prezident İlham Əliyev Ulu Öndərin qurduğu təməl üzərində Azərbaycanın bir dövlət kimi
dayaqlarını daha da möhkəmləndirdi. Və Azərbaycanda müstəqil dövlətçiliyin qorunması ənənəsinin yaradılması
Ulu Öndərin, dövlətimizin modernləşməsi və daha da güclənməsi, milli iqtisadiyyatımızın sürətli inkişafı
Prezident İlham Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Kütləvi informasiya vasitələri məsələnin bu aspekti ilə bağlı geniş məqalələr dərc etdiyindən, onun üzərində
dayanmağa ehtiyac görmürük. Ancaq həmin bağlılıqda güclü iqtisadiyyat və güclü dövlət ideyası kontekstində
əhəmiyyətli məqamları vurğulamaq zəruridir.
Güclü iqtisadiyyat, güclü dövlət və müasirlik: yeni inkişaf pilləsi
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Bəli, Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi lider və dövlət xadimi kimi tarixi xidmətlərini daha aydın təsəvvür
etmək üçün Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi proqramların əhəmiyyətini dərk etmək çox vacibdir.
Statistik məlumatlara görə, 2003-2017-ci illərdə Ümumi Daxili Məhsul 3,2 dəfə artıb. Sənaye məhsulu istehsalı
2,6 dəfə, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı isə 1,7 dəfə çoxalıb. Bu zaman əsas kapitala yönəldilmiş
investisiyalar 3 dəfə artıb.
2003-cü ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsi 1,3 milyard manat idi. Bu rəqəm 2018-ci ildə 20 milyard manata
çatıb. Ölkənin strateji valyuta ehtiyatları 26,6 dəfə artaraq 44 milyard manat olub. İlham Əliyevin prezidentliyi
dövründə Azərbaycanda adambaşına düşən gəlir 7,2 dəfə artıb. Orta aylıq əməkhaqqı 6,8 dəfə çoxalıb. Əhalinin
banklardakı əmanətləri isə 30 dəfə artıb.
Cari illə əlaqədar isə Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin I rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və
qarşıda duran vəzifələrin müzakirəsinə həsr olunmuş iclasdakı dərin məzmunlu nitqində Prezident İlham Əliyev
ifadə edib: "...birinci rübdə Azərbaycan iqtisadiyyatı 2,3 faiz artmışdır. Bu, çox gözəl göstəricidir və dünya
miqyasında mövcud olan artımdan daha yüksək göstəricidir. Qeyri-neft sektorumuz isə təxminən 3 faiz artmışdır.
Bu da iqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsi istiqamətində aparılan siyasətin nəticəsidir".
Bütövlükdə son 15 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün sferaları üzrə ciddi və əhəmiyyətli irəliləyişlər
özünü göstərib. Bunların sırasında, əlbəttə, enerji layihələrini ayrıca vurğulamaq gərəkdir. Ulu Öndərin əsasını
qoyduğu neft strategiyası sürətlə dəyişən geosiyasi şəraitin irəli sürdüyü tələblər çərçivəsində yeni çalarlar kəsb
edib və hazırda bütün dünyada uğurlu hadisələrdən biri kimi qəbul edilir. Mütəxəssislər TAP, TANAP, "Cənub
Qaz Dəhlizi", Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum, Bakı-Supsa və s. layihələrin qlobal səviyyədə oynadığı
rolu daim vurğulayırlar.
Son illər Azərbaycanın "Şərq-Qərb", "Şimal-Cənub" nəqliyyat dəhlizlərinin əsas punktu kimi geosiyasi rolu
ilə əlaqədar maraqlı araşdırmalar işıq üzü görür. Bunlara "Cənub-Qərb" beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi də əlavə
olunub. Özü də həmin proseslər bütün dünyanın iqtisadi və maliyyə böhranı ilə gərgin mübarizə apardığı dövrdə
gedir. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanda vurğulanan istiqamətlərdə siyasətin təməli çox düzgün qoyulub və
Prezident İlham Əliyev böyük ustalıqla onu inkişaf etdirir. Deməli, faktiki olaraq dövlət başçısı respublikamızın
postneft dövrünə uyğunlaşdırılması və böhranın milli iqtisadiyyata şok təsirlərinin aradan qaldırılması
istiqamətlərində ardıcıl və səmərəli siyasət yeritməklə ölkənin sürətli inkişafını təmin etməkdədir. Bu bağlılıqda
sahibkarların hərtərəfli dəstəklənməsi sayəsində qeyri-neft sektorunun inkişafının sürətləndirilməsi istiqamətində
həyata keçirilən proqramları ayrıca vurğulamaq lazımdır.
Sözsüz ki, Azərbaycanın sosial, iqtisadi və energetika sahələrində əldə etdiyi nailiyyətlər haqqında daha
geniş faktlar gətirmək çətin deyil. Birincisi, bütün bu inkişafın təməlində Ulu Öndər Heydər Əliyevin
formalaşdırdığı səmərəli daxili və xarici siyasət kursunun dayandığını unutmamalıyıq. İkincisi, İlham Əliyev Ulu
Öndərin siyasi varisi olaraq bütün istiqamətlərdə müstəqil dövlət quruculuğu prosesini aparmaqdadır. Bu, sosial,
siyasi, humanitar, ideoloji, mədəni, hərbi və digər sferalarda özünü göstərir. Bu bağlılıqda güclü iqtisadiyyata
dayanan güclü dövlət quruculuğunda güclü cəmiyyətin oynadığı rola ayrıca diqqət yetirmək lazımdır. Güclü
cəmiyyətlə güclü dövləti harmoniya halına gətirən faktor isə idarəetmə üsuludur.
Son illərdə Azərbaycanda Heydər Əliyevin idarəçilik kursu daha sürətlə təkmilləşdirilir. Onun iki əlaməti
üzərində bir qədər geniş dayana bilərik. Əvvəla, 2016-cı il sentyabrın 26-da keçirilmiş ümumxalq referendumu
ilə Azərbaycanda vitse-prezidentlik institutunun tətbiqi prosesi başladı. Bu, prezident üsul-idarəsinin yeni şərtlərə
uyğun olaraq daha da təkmilləşdirilməsi istiqamətində atılan vacib addım idi.
Onu da vurğulayaq ki, başqa postsovet respublikalarından fərqli olaraq, Azərbaycan vitse-prezidentlik
institutunun tətbiqi zamanını çox uğurlu seçdi. Bunun kökündə məhz Heydər Əliyevin yaratdığı dövlət idarəçiliyi
fəlsəfəsi və kursu dayanır. Məsələ ondan ibarətdir ki, bir sıra postsovet ölkələrində vitse-prezidentliyi tətbiq
etməyə cəhdlər oldu, ancaq elə bir uğur qazanılmadı. Rusiyada hətta ciddi daxili ziddiyyətlər də ortaya çıxdı.
Azərbaycanda isə bu institut idarəetmə sisteminə elə daxil edildi ki, dərhal öz müsbət nəticəsini verdi və bu proses
davam edir. Həmin çərçivədə ölkənin Birinci vitse-prezidentinin Mehriban xanım Əliyevanın təyin edilməsi çox
uğurlu kadr seçimi idi. Bunun çoxlu səbəbləri vardır. Onların sırasında Mehriban xanımın uzun illərdir ki,
səmərəli fəaliyyət göstərməsi və idarəçilik sistemində kifayət qədər təcrübə qazanması, əlbəttə, ayrıca yer tutur.
Bununla yanaşı, Mehriban xanımın beynəlxalq aləmdə çox humanist, sülhsevər və müasir düşüncəli siyasi xadim
imici vardır. Bu iki cəhətin sintezi Azərbaycanın Birinci vitse-prezidentinin uğurlu seçim olması nəticəsini
çıxarmağa tam əsas verir.
İkincisi, 2018-ci ilin 11 aprel seçkiləri Azərbaycanda siyasi liberallaşma və modernləşmə proseslərinin
uğurla aparıldığı və onun yeni səviyyəyə yüksəldiyini bir daha təsdiq etdi. Bu, bir tərəfdən ölkədə siyasi mübarizə
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mədəniyyətinin xeyli artdığının göstəricisi, digər tərəfdən isə səmərəli, şəffaf və hesabatlığa əsaslanan dövlət
idarəçilik sisteminin yeni mərhələyə yüksəlməsi əlamətidir. Mütəxəssislər vurğulayırlar ki, bu proses bütövlükdə
cəmiyyətə, o cümlədən iqtidar komandasına yeni ruh və müasirlik çalarları gətirib. Bu bağlılıqda ayrıca
vurğulamalıyıq ki, Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi struktur və kadr islahatları ümumilikdə sistem
islahatlarının yeni mərhələyə yüksəldilməsi istiqamətində daha geniş imkanlar açıb.
Bütün vurğulanan məqamlardan bir sıra vacib nəticələr çıxarmaq olar. Hər şeydən əvvəl onu qeyd edək ki,
Ulu Öndər Heydər Əliyev dərin strateji düşüncəli tarixi şəxsiyyət olub. Onun əsasını qoyduğu müstəqil dövlət
quruculuğu kursu heç zaman aktuallığını itirməyəcək. Çünki bu kursun mənbəyində müstəqil Azərbaycan ideyası
dayanır. Başlıca fəaliyyət prinsiplərindən biri isə azərbaycançılıq ideologiyası ilə bağlıdır. Bu ideologiya daim
cəmiyyəti bütövləşdirəcək və inkişaf etdirəcək. Təsadüfi deyil ki, artıq Azərbaycanın nümunə kimi qəbul edilən
öz multikulturalizm modeli var. Eyni zamanda, azərbaycançılıq ideologiyası sivilizasiyalar, dinlər və
mədəniyyətlər arasında real dialoqun yaradılmasına böyük imkanlar yaradır və ölkə rəhbərliyi bu istiqamətdə
əhəmiyyətli proqramlar həyata keçirir.
Digər nəticə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi güclü
iqtisadiyyat əsasında güclü dövlət və güclü cəmiyyət quruculuğu modeli özünün səmərəliliyini tam sübut
etməkdədir. XXI əsrin ilk illəri bunu təsdiq edən kifayət qədər faktlarla zəngindir. Həmin aspektdə də Prezident
İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətin əhəmiyyətini daha dərindən dərk etmək olar. Azərbaycan müstəqillik
yolunda inamla addımlayır.
Nəhayət, təcrübə sübut edir ki, Heydər Əliyev siyasi varis seçməkdə qətiyyən yanılmamışdır. Prezident
İlham Əliyev bütün dünyada yüksək nüfuza sahib siyasi liderdir. İlham Əliyevin reallaşdırdığı inkişaf proqramları
dövlətin daha da güclənməsinə və insan kapitalının yeni səviyyədə nəzərə alınmasına geniş imkanlar
yaratmaqdadır. Şübhə yoxdur ki, bu proses bundan sonra da bütün sürəti ilə davam edəcəkdir.
Azərbaycan hazırda Cənubi Qafqazın geosiyasi mərkəzi rolunu oynayır. Mütəxəssislər ölkəni Avrasiya
coğrafiyasının mühüm nəqliyyat punktu və geosiyasi faktoru kimi qiymətləndirirlər. Bu proses genişləndikcə, Ulu
Öndər Heydər Əliyevin müstəqil və demokratik dövlət quruculuğu prosesinin nə qədər dərin məqamları nəzərə
aldığının şahidi oluruq. Bir kərə yüksələn bayrağın bir daha enməyəcəyinə daha çox inanırıq. Ulu Öndərin məşhur
"Azərbaycan dünyaya günəş kimi doğacaq!" tezisinin təsdiqini görürük.
Newtimes.az
İki sahil. - 2018.- 9 may. - № 89. - S. 6-7.
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ƏBƏDİYAŞARLIQ RƏMZİ
Akif ƏLİZADƏ,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti, akademik, YAP sədrinin müavini
Hər bir xalqın mənəvi-intellektual potensialı, qüdrəti onun yetişdirdiyi tarixi şəxsiyyətin fərdi
keyfiyyətlərində, tarixin özünün inkişafını şərtləndirən titanik fəaliyyətində təzahür edir. Azərbaycan xalqının
tarixində tarix yaradan şəxsiyyətlər kifayət qədərdir. Xalqımızın XX əsrdə meydana çıxardığı belə görkəmli
şəxsiyyət ümummilli lider Heydər Əliyevdir.
Azərbaycan tarixinin Heydər Əliyev dövrü taleyüklü məqamları, dövlətçilik uğrunda gərgin mübarizə və
sair ilə öz tutumuna, kütləsinə görə bütöv bir mərhələ, epoxadır. Zaman etibarilə bizlərə çox yaxın olduğu üçün
bu gün həmin dövrün tarixi qiymətini, dəyərini bəlkə də düzgün ifadə etmək bir qədər çətindir. Ancaq heç
şübhəsiz, dövlətçilik, idarəetmə, regional siyasət, elm, təhsil, mədəniyyət, idman və s. haqqında yazılacaq nüfuzlu
kitablar məhz Heydər Əliyev epoxasından və irsindən qaynaqlanacaq, xalqımızın bu dahi oğlunun fəaliyyəti elmi
cəhətdən daha mükəmməl öyrəniləcəkdır. Təbii ki, bu kitablarda ümummilli lider Heydər Əliyev bir hakimiyyət
ustadı kimi, qətiyyətli dövlət başçısı, müdrik siyasətçi, məsuliyyətli vətəndaş, cəsur və tədbirli sərkərdə, Vətənini
və millətini hədsiz məhəbbətlə sevən bir insan kimi, çətin anlarda hər zaman millətinin yanında olmağı bacaran
şəriksiz və alternativsiz lider olaraq hərtərəfli şəkildə öyrənilməlidir. Bütün bunlar gənc nəsil üçün xüsusilə
vacibdir.
Ölkə üçün milli intibahın təminatında başlıca vasitə sayılan elm və təhsil cəmiyyətdə bir çox problemlərin
həllində mühüm rol oynayır. Dünyəvi təhsilə inteqrasiya yolunu seçən Azərbaycan Respublikasında müstəqilliyin
bərpasından sonra bu strateji sahəyə ümummilli inkişafın mühüm amillərindən biri kimi xüsusi diqqətin
yetirilməsi belə bir nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, ölkədə elm və təhsil problemləri ümumi inkişaf və dövlət
siyasəti ilə vəhdət təşkil edir. Tərəqqiyə gedən yolda uğurlar qazanmaq üçün isə dünyanın sivil dövlətləri ilə
diplomatik əlaqələrin yaradılması, sosial-iqtisadi, mədəni, elm-təhsil və digər sahələrdə beynəlxalq norma və
tələblərə uyğun əməkdaşlığın qurulması zəruridir. Bunun üçün də xüsusilə strateji əhəmiyyətə malik olan təhsil
sistemində köklü islahatlar aparılması Azərbaycan dövlətinin ali məqsədinə çevrilmişdir. Bu mənada ulu öndər
Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi həm birinci, həm də ikinci mərhələdə elm və təhsil siyasəti paralel
şəkildə aparılmış və bir-birini tamamlamışdır.
Müasir Azərbaycanın ictimai-mədəni həyatının elə sahəsi yoxdur ki, orada Heydər Əliyevin quruculuq
fəaliyyətinin fundamental nəticələri aydın şəkildə görünməsin. Bu sahələr içərisində elmin və təhsilin xüsusi yeri
vardır. İstər sovet hakimiyyəti illərində, istərsə də müstəqillik dövründə Heydər Əliyevin elm və təhsil siyasəti
milli quruculuq siyasətinin əsas istiqamətlərindən birini təşkil etmişdir. Nəticə etibarilə bu siyasət Azərbaycan
cəmiyyətində milli ziyalılığın qızıl fondunun yaradılması ilə nəticələnmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə ölkəmizdə 5 yeni ali təhsil
müəssisəsi açılmış və ali məktəblərdə təhsil alanların sayı 70 mindən 100 minə qədər artmışdır. Eləcə də dahi
rəhbər keçmiş İttifaqın ən nüfuzlu təhsil müəssisələrində azərbaycanlıların oxumasına çalışmış və bu istiqamətdə
əsaslı dönüş yaratmışdır. Heydər Əliyev hər il azərbaycanlı gənclərin təhsil almaq üçün böyük qruplarla keçmiş
SSRİ-nin nüfuzlu ali məktəblərinə göndərilməsi ənənəsinin əsasını qoymuşdur. Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü
və birbaşa himayəsi nəticəsində 1970-ci ildən başlayaraq hər il 800-900 nəfər gənc SSRİ-nin nüfuzlu ali
məktəblərində təhsil almağa göndərilmişdir ki, bu da respublikanın milli kadr potensialının daha da
gücləndirilməsinə imkan yaratmışdır. O dövrdə bütövlükdə SSRİ-nin 170 qabaqcıl ali təhsil ocağına 15 minə
yaxın azərbaycanlı gənc göndərilmişdir. Həmin böyük hərəkatın yetirmələri sırasından sonralar yüksək vəzifəli
dövlət qulluqçuları ilə yanaşı, ölkə miqyasında tanınmış böyük elm və təhsil xadimləri də çıxmışdır. Bu gün
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında və ali təhsil sistemində həmin nəslin xüsusi yeri və rolu vardır.
Sovet dövründə Azərbaycanda elmin və təhsilin inkişafında böyük xidmətləri olmuş Heydər Əliyev
müstəqillik şəraitində açılan yeni imkanlardan bacarıqla istifadə etməklə ilk növbədə əvvəllər qazanılmış
nailiyyətləri daha da möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək mövqeyindən çıxış etmiş, bu sahədə yeni islahatların
zəruriliyini diqqət mərkəzinə çəkmişdir: “İndi bizim təhsil sistemimiz müstəqil Azərbaycanın gələcək inkişafını
təmin etməlidir. Bu yolda keçiriləcək islahatlar gərək müstəqil Azərbaycanın milli mənafelərinin inkişafına
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yönəldilsin. Güman edirəm ki, bizim alimlər, müəllimlər, təhsil sahəsində ixtisaslaşmış institutlar bu işlərin
öhdəsindən gələcəklər”.
Ulu öndər Heydər Əliyev azərbaycançılığın ən mühüm komponenti olan ana dilinin inkişaf etdirilməsi
sahəsində də mühüm tədbirlər həyata keçirmişdir. Ümummilli liderin fikrincə, ana dili azərbaycançılığın təməl
prinsipidir. Buna görə də xalqa milli-mənəvi dəyərlərini aşılamaq üçün ona ilk növbədə öz dilini qorumağın,
inkişaf etdirməyin vacibliyini mənimsətmək lazımdır. Xatırlamaq yerinə düşər ki, ulu öndər o dövrdə bütün rəsmi
nitqlərini Azərbaycan dilində edir, bunu digər rəhbər vəzifəlilərə də tövsiyə edirdi. Sovet rejimi çərçivəsində
Azərbaycan dilini dövlət dili səviyyəsinə qaldırmaq ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan tarixi xidmətdir.
Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının 1978-ci ildə qəbul olunmuş Konstitusiyasında ulu öndərin
Azərbaycan dilini dövlət dili kimi qəbul etdirməsi ölkəmizdə milli dövlət quruculuğunun möhkəm təməllərindən
biri idi. Məhz bu mühüm tarixi əhəmiyyətə malik olan addımdan sonra dövlət idarələri ilə yanaşı, Elmlər
Akademiyası sistemində və ali məktəblərdə də ana dili faktorunun dairəsi genişlənmiş, rolu artmış, mövqeyi
möhkəmlənmişdir. Akademiyada və universitetlərdə Azərbaycan dilinin üstün mövqe qazanması bütövlükdə
respublikada millilik amilinin qüvvətlənməsinə xidmət etmişdir.
XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində ən böyük milli sərvətlərimizdən biri olan Elmlər Akademiyasının
taleyi də sual altına alınmışdı. Hətta rəsmi dövlət dairələrində Elmlər Akademiyasının bağlanması ilə əlaqədar
iddialar da səsləndirilmişdir. Məhz Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışı ilə bu tərəddüdlərə və
narahatçılıqlara birdəfəlik son qoyulmuşdur. Bu barədə Heydər Əliyevin qəti fikri belə idi ki, Elmlər Akademiyası
Azərbaycan xalqının inkişafı üçün müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Elmlər Akademiyasında 21 sentyabr 1993-cü
ildə ziyalılarla keçirilmiş görüşdə görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin bəyan etdiyi aşağıdakı fikirlər təkcə
ölkənin əsas akademik qurumunun deyil, geniş mənada elmin, alimin, ziyalılığın qorunub saxlanılmasında
həlledici rol oynamışdır: “Mənə sədalar gəlir ki, Elmlər Akademiyasını, institutları dağıtmaq istəyirlər, elm
ocaqlarına biganə münasibət var. Biz bunların hamısına son qoyacağıq. Hansı iqtisadiyyat olursa olsun, elm
inkişaf etməlidir. Elmlər Akademiyası Azərbaycan xalqının tarixi nailiyyətidir. Akademiyanın fəaliyyətini tənqid
etmək də olar, naqis cəhətlər də var. Ancaq ümumən götürdükdə şübhəsiz ki, elmin keçdiyi inkişaf yoluna qiymət
verməli, onu əldə saxlamalı, itirməməliyik... Əmin ola bilərsiniz ki, Elmlər Akademiyası da, institutlar da fəaliyyət
göstərəcəklər, biz buna imkan yaradacağıq. Azərbaycan elmi inkişaf etməlidir.”
Bunun nəticəsi idi ki, xaricə üz tutan, ölkədən uzaq düşən alimlərimiz Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından
sonra tədricən geri qayıtmağa başladılar. Elmlər Akademiyasının fəaliyyətində canlanma yarandı, yeni
istiqamətlər müəyyənləşdi. Azərbaycanda elmi ziyalılıq, alimlər nəsli nəinki qorunub saxlanıldı, qısa müddətdə
inkişaf etdirildi, dəyişdi. Bundan sonra 31 yanvar 1997-ci ildə Elmlər Akademiyasının aparıcı alimlər qrupunu
qəbul edərək, Heydər Əliyev elm sahəsində islahatların aparılmasının zəruriliyini həlli vacib məsələ kimi irəli
sürdü.
Ulu öndər Azərbaycanda elmin inkişaf strategiyasının əsas müddəalarını müəyyənləşdirmiş və həlli
yollarını göstərmişdir. Ümummilli liderin 4 yanvar 2003-cü il tarixli fərmanı ilə AMEA-ya Azərbaycan
Respublikasında elmin inkişafını təşkil və təmin edən, dövlətin elmi və elmi-texniki siyasətini həyata keçirən,
bütün elmi müəssisələrin və ali məktəblərin elmi-tədqiqat fəaliyyətini əlaqələndirən və istiqamətləndirən,
ölkəmizi xarici ölkələrdə elmi və elmi-texniki fəaliyyət sahəsində təmsil edən ali dövlət elmi təşkilatı statusunu
verməsi ilə milli müstəqillik mərhələsində akademiyanın fəaliyyət dairəsi xeyli genişləndirilmiş, onun
səlahiyyətləri artırılmışdır. Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev Azərbaycanda elmi-texniki potensialı
qorumaq və inkişaf etdirmək, iqtisadiyyatı gücləndirmək, mədəniyyəti zənginləşdirmək, xalqın milli mənafeyini
qorumaq baxımından Elmlər Akademiyasını ön mövqeyə çəkmişdir.
Ulu öndər Heydər Əliyev müstəqillik illərində elm və təhsilin inkişafını diqqətdən kənarda qoymamış, o
cümlədən elm-təhsil problemlərinə kompleks şəkildə yanaşmışdır. Ölkə rəhbəri bu sahədə mövcud olan
problemlərin aradan qaldırılması və Azərbaycanda dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin təcrübəsinə uyğun elm və
təhsil strategiyasının həyata keçirilməsi məqsədilə ciddi tədbirlər həyata keçirmiş, mühüm tarixi fərman və
sərəncamlar imzalamışdır. Bunlar Azərbaycan elminin çoxəsrlik inkişafı tarixində Heydər Əliyev epoxasının
böyük dərsləri, tarixi nailiyyətləridir.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin elm siyasəti diktə edir ki, inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi də
təsdiqləyir ki, fundamental tədqiqatlar aparılmayan ölkələrdə yüksək keyfiyyətə malik təhsil haqqında danışmaq
mənasızdır. Eyni zamanda, harada ki baza rolunu oynayan keyfiyyətli orta təhsil yoxdursa, orada geniş əhatəli
fundamental tədqiqatlar aparan elmi qurumların fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi mümkün deyildir. Ümumiyyətlə,
dövlətin iqtisadi qüdrətini, onun elm tutumlu və rəqabətə davamlı məhsulunun istehsalını elmi tədqiqatların,
xüsusən fundamental tədqiqatların səviyyəsi, əhatəliliyi və yüksək ixtisasa malik milli kadrlar müəyyən edir.
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Başqa sözlə desək, müasir dünya gerçəkliklərinə yaxından bələd olan, müasir texnika və texnologiyanı
mənimsəyən kadrlar yetişdirmədən, eləcə də ölkədə həyata keçirilən islahatları elmi baxımdan əsaslandırmadan
mövcud təbii-iqtisadi resurslardan tam və səmərəli istifadə etmək və arzu edilən iqtisadi inkişaf səviyyəsinə nail
olmaq qeyri-mümkündür. Bu baxımdan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ölkənin texniki-texnoloji, eləcə
də sosial-iqtisadi inkişafının avanqardına çevrilməlidir. Məhz bu reallığı nəzərə alan ulu öndər Heydər Əliyevin
“Milli Elmlər Akademiyası sistemində yüksək ixtisaslı elmi kadrlar hazırlayan təhsil qurumlarının, respublikada
prioritet istiqamətlərdə müstəqil fəaliyyət göstərən dövlət elm-təhsil mərkəzlərinin işi daim gücləndirilməli və
zənginləşdirilməlidir” - fikri də akademiyanın potensialının və texniki bazasının gücləndirilməsinə, ölkədə
fundamental elmi tədqiqatların aparılmasına yol açmış, təkan vermişdir. Elmlər Akademiyası sistemində
aparılmış islahatlar göstərdi ki, bu prosesdə inteqrasiyanın vacib amillərindən biri də AMEA-da çalışan müxtəlif
ixtisaslı alimlərin birgə proqramlar üzərində işləməsi, ölkənin hərtərəfli inkişafını təmin etməyə qadir olan
kompleks inkişaf proqramları işləyib hazırlaması olduqca vacib şərtdir. Belə proqramların həyata keçirilməsi elmi
kadr potensialının inkişafına və təhsil səviyyəsinin yüksəlməsinə gətirib çıxarar ki, bu da tədqiqatların
sürətlənməsinə, eləcə də nəzəri-praktiki əhəmiyyətinin artmasına kömək edir. Əldə olunmuş nəticələr seçilmiş
yolun doğruluğunu bir daha isbat etmiş oldu.
Ulu öndər Heydər Əliyev bütün həyatı boyu öz xeyirxah əməlləri və ədalətli mövqeyi ilə xalqımızın güvənc
yerinə çevrilmişdir. İstər müasir tələbata uyğun elmi kadrların hazırlanmasında, Azərbaycan Respublikasının
beynəlxalq aləmə və qlobal iqtisadi mühitə sürətlə inteqrasiya etməsində, istərsə də ölkənin sosial-iqtisadi
istiqamətlərdə ciddi uğurlar qazanmasında Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə reallaşan tədbir və islahatların rolu
danılmazdır. Heydər Əliyevin qüdrətli bir dövlət başçısı və siyasi xadim kimi ölkə, milli iqtisadiyyat, eləcə də
onun ayrı-ayrı sahələri qarşısında duran problemlərə kompleks şəkildə yanaşması bu gün əldə edilən ciddi
uğurların əsas təkanvericisidir. Məhz bu yanaşmanın nəticəsidir ki, sosial-iqtisadi və siyasi istiqamətlərdə
qazanılmış müvəffəqiyyətlər bir-birinə təkan verməklə vahid bir prosesə çevrilir. Eyni zamanda, əsas uğurlardan
biri də ondan ibarətdir ki, həyata keçirilən islahatlar içərisində elmin inkişafı prioritet kimi qəbul edilir və həyata
keçirilən bütün islahatlar elmi cəhətdən əsaslandırılır. Bu baxımdan elmə dair qanunların və digər normativ
sənədlərin qəbul edilməsində, dövlət proqramlarının hazırlanmasında elm adamlarının yaxından iştirak etməsi,
müvafiq mütəxəssislərin iştirakı ilə geniş müzakirələrin aparılması xüsusi qeyd olunmalıdır.
Bütün sahələrdə olduğu kimi, Azərbaycan elminin inkişafı istiqamətində də ümummilli lider Heydər
Əliyevin siyasəti bu gün genişmiqyaslı islahatların zəruriliyinə və gerçəkləşdirilməsinə ciddi diqqət yetirən
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Elmdə genişmiqyaslı
islahatların həyata keçirilməsinə dövlət səviyyəsində Prezident İlham Əliyev tərəfindən verilən böyük dəstək və
açılan geniş yol ölkəmizdə elmin və ali təhsilin yeni epoxasının formalaşdırılması ilə nəticələnmişdir. Prezident
İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının əsaslı
şəkildə yenidən qurulması və ən yeni texnologiya ilə təchiz edilməsi ölkəmizdə dəqiq elmlərin, kosmik aləmin
öyrənilməsi istiqamətində böyük imkanlar yaratmışdır. Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının yaradılması üçün
göstərilən qayğı bütövlükdə ölkəmizdə milli-mənəvi özünüdərk proseslərinin inkişafı strategiyasının reallıqlarını
əks etdirir. Milli Ensiklopediya üçün çoxmərtəbəli və yüksək texnologiya ilə təchiz edilmiş binanın tikilib
istifadəyə verilməsi sadəcə quruculuq faktı olaraq qalmır, ölkənin tarixi ənənələrinin və böyük şəxsiyyətlərinin
müstəqillik dövrünün yeni nəsillərinə çatdırılması kimi əhəmiyyətli məsələləri əhatə edir. Eyni zamanda,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamın işığında Milli Elmlər
Akademiyasına bəxş olunmuş elektron kitabxana ölkəmizdə elmin yüksək dünya standartları səviyyəsində inkişaf
etdirilməsində göstərilən böyük dövlət qayğısının parlaq əməli ifadəsidir. Hazırda Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasında genişmiqyaslı islahatların həyata keçirilməsi özünün əsas ideya mənbəyini görkəmli dövlət
xadimi Heydər Əliyevin müdrik, uzaqgörən siyasətindən və möhtərəm Prezident İlham Əliyevin göstərdiyi dövlət
dəstəyindən alır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 70 illik yubileyinin yüksək dövlət səviyyəsində
keçirilməsi elmin bu gününə və sabahına açılan yeni üfüqləri cəmiyyət həyatının diqqət mərkəzinə çəkməyə şərait
yaradır. Möhtərəm Prezidentin sərəncamı ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında Yüksək Texnologiyalar
Parkının yaradılması və fəaliyyətinin dəstəklənməsi elm sahəsində, Milli Elmlər Akademiyasında innovasiyaların
və nanotexnologiyaların tətbiqi imkanlarının genişləndirilməsinə meydan açır. Uzun illər ərzində aparılan
müzakirələrdən sonra nəhayət, “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun qəbul edilməsi və tətbiq
olunması ölkəmizdə alim əməyinin, elmi fəaliyyətin miqyasının genişləndirilməsinə, elmdə sahibkar fəaliyyətinin
həyata keçirilməsinə doğru böyük imkanlar yaratmışdır.
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Ümumiyyətlə, Heydər Əliyevin yolu - Azərbaycan dövlətinin, xalqımızın və elmimizin daha böyük
gələcəyinin magistral istiqamətidir. Cəmiyyətimizin digər sahələri kimi, elmi fəaliyyət sahəsində də Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmiz daha böyük hədəflərə doğru iri addımlarla irəliləməkdə davam edir.
Azərbaycan .- 2018.- 9 may.- № 104.-S.1,5.
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Dünya miqyaslı siyasətçi
XX əsr liderlər əsridir. Əsrin lideri isə Heydər Əliyevdir!
Eduard Şevardnadze
İsmayıl HACIYEV,
AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik
Azərbaycan xalqının tarixində taleyüklü məsələlərin həllində müstəsna xidmətləri olan bir sıra tarixi
şəxsiyyətlər, görkəmli siyasət və dövlət adamları olmuşdur. Bunlar zaman-zaman xalqımızın tarixində
gördükləri böyük işlər və əməllərlə əbədiyyət qazanmışlar. Belə tarixi şəxsiyyətlər içərisində Azərbaycan
xalqının ümummilli lideri adını qazanmış görkəmli dövlət xadimi, dünya miqyaslı siyasətçi, parlaq şəxsiyyət
Heydər Əliyevin xüsusi rolu vardır. Çünki dövlət xadimlərindən ancaq bu dahi şəxsiyyət ümummilli lider
səviyyəsinə yüksəlmişdir. Ümummilli liderliklə siyasi liderlik keyfiyyətlərinin bir dövlət adamında birləşməsi
bəşər tarixində nadir rast gəlinən unikal haldır.
Ulu öndər bu iki keyfiyyəti ehtiva etməklə bərabər, fəaliyyət göstərdiyi bütün digər sahələrdə də özünü
məhz birinci şəxs kimi, lider kimi təsdiq etmişdir. Milli lider olmağın meyarları və izahı müxtəlifdir. Hələ
Aristotel yazırdı ki, siyasi liderliyin ilkin şərti dövlətin gələcəyini öncədən görmək və gördüyünü həyata keçirə
bilməkdir. Ümummilli liderlər dövlətin daxili və xarici siyasətini müəyyən edən, onu beynəlxalq münasibətlərdə
təmsil edən ali vəzifəli şəxslər kimi qəbul edilir. Bu mövqedən yanaşdıqda Heydər Əliyev ümummilli lider
zirvəsində müstəqil Azərbaycan dövlətini yaratmışdır və onun bütün sahələrdə sarsılmaz təməllərini müəyyən
etmişdir. Ona görə də ulu öndər müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu və memarı kimi qeyd olunur. Bu dahi
insan Azərbaycan xalqının yaddaşında qurucu və xilaskar dövlət xadimi, ümummilli lider və xalq məhəbbətini
qazanan öndər kimi qalmışdır. Xalqımızın tarixi taleyində, mənəvi, siyasi və ictimai həyatında, dövlət
quruculuğunda onun qədər misilsiz xidmətlər göstərən ikinci dövlət adamı tapmaq mümkün deyildir. Bu mənada
o, xalqımızın milli iftixarı, ürəklərimizdə özünə yer tapan ümummilli liderimiz, güvənc yerimiz, qürur
duyduğumuz və arxa bildiyimiz böyük Azərbaycanlı idi.
Heydər Əliyev dünyanın nadir, unikal, seçilən siyasət adamı idi. O, dünya siyasətinə təsir etmək gücündə
olan lider idi. Liderlər var ki, siyasi fəaliyyət, dövlət idarəetməsi sahəsində uzun illər çalışıb püxtələşdikdən sonra
tanınırlar. Elə adamlar da var ki, bu, onlarda fitrən mövcuddur, genlərində kodlaşdırılıb, bir sözlə ilahi vergidir.
Heydər Əliyev məhz ikincilərdəndir. Digər vacib məqam səlahiyyət məsələsidir. Heydər Əliyev tək Azərbaycan
səviyyəsində deyil, keçmiş ittifaq səviyyəsində, hətta Qərb miqyasında sözünün keçəri, sanballı olan lider idi. O,
qlobal miqyasda təhlillər aparmağı bacaran nəhəng siyasətçi idi. Bu iki məqam onu həmkarlarından əhəmiyyətli
dərəcədə fərqləndirən professional cizgilərdəndir. Bu dahi insan tarixi yazan və yaradan, onu yönəltməyi və
fövqündə durmağı bacaran, dövlət idarəçiliyi və siyasi təlimlər elminin müntəxəbatını öz fəaliyyəti ilə diqtə edən
nadir şəxsiyyətlərdən biri idi. O təkcə güclü təsərrüfatçı deyil, həm də sözlərinin çəkisi və sanbalı olan, kütləni
arxasınca aparmağı, auditoriyanı inandırmağı bacaran bir siyasi xadim idi. Heydər Əliyev mahir psixoloq, insan
qəlbinin dərin bilicisi idi. Buna görə də onun gələcəyi görmək qabiliyyəti başqalarına, həmkarlarına nisbətən daha
güclü idi. Tarixi bəsirət, irəlini görmək nadir bir hissdir. Siyasi xadimlərin heç də hamısında bu hiss olmur.
Yaradan bu keyfiyyəti yalnız seçilmiş adamlara – zəmanəsini çox-çox qabaqlayan görkəmli mütəfəkkirlərə verir.
Nəhəng siyasətçi Heydər Əliyev kimi. O, analitik düşüncə tərzi ilə, çətin vəziyyətlərdə soyuqqanlılığını saxlamaq
məharəti ilə, yüksək intellekti, dünya mədəniyyətinə bələdliyi ilə ətrafdakıları heyrətləndirirdi. Heydər Əliyev
parlaq, güclü, koloritli bir şəxsiyyət idi.
Ulu öndəri xarizmatik lider, fenomenal şəxsiyyət adlandırırlar. Müasir siyasi texnologiyalarda lider üçün
xarizma məsələsi çox vacib şərt hesab edilir. Heydər Əliyev məhz güclü xarizmatik şəxsiyyət, fenomenal siyasətçi
və dövlət xadimi idi. Onun ən böyük gücü dərin, həm də universal biliyində, qətiyyətində, işgüzarlığında,
hökmündə, qeyri-adi yaddaşında, tükənməz səbrində, müsahibini təmkinlə dinləmək bacarığında,
uzaqgörənliyində, qarşıya qoyduğu məsələni həyata keçirmək qabiliyyətində, müdrikliyində, ən böyük siyasətçi
keyfiyyətlərində, mahir diplomat olmasında, həmsöhbətinə təsir gücündə idi. Xeyirxahlıq və alicənablıq, inam və
etibar, təmkin və səmimiyyət, zəka, səbat, diqqət və başqa bu kimi cəhətlər Heydər Əliyevin fərdi naturasının
özgün çalarları idi. İstedad və iradə, özünə qarşı tələbkarlıq və mütəşəkkillik, peyğəmbər uzaqgörənliyi və
sərkərdə şücaəti bu böyük şəxsiyyətin ali keyfiyyətləri idi.
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Heydər Əliyev böyük siyasət üçün yaranan, təkcə bir ölkə miqyasında yox, dünya əhəmiyyətli məsələlərin
həllində qətiyyətli sözünü deyə bilən nadir siyasətçi idi. Onun bu sahədəki fitri istedadı və fövqəladə qabiliyyəti,
hadisələrin və tarixin gedişatını öncə görmək məharəti siyasət aləminə qədəm qoyduğu ilk günlərdən özünü
büruzə vermişdir. Təsadüfi deyildir ki, onun atdığı addımlar, irəli sürdüyü problemlər, qəbul etdiyi qərarlar,
söylədiyi fikirlər öz aktuallığı, düzgünlüyü və obyektivliyi və hər cəhətdən ölçülüb biçildiyindən ətraflardakıları
heyrətləndirmiş, siyasət aləminin patriarxı adını qazandırmışdır. Hətta dünyanın ən görkəmli siyasət və dövlət
xadimləri Heydər Əliyevlə məsləhətləşdiklərini, ondan öyrəndiklərini dönə-dönə etiraf etmişlər. Siyasətçilər bu
dahi insanı “liderlərin lideri” adlandırırdılar. Onun siyasətinin gücü nədə idi?!
Siyasi uzaqgörənliyində, fitri istedadında, müdrikliyində, ölçülüb-biçilmiş qərarlarında, qətiyyətliliyində,
siyasi iradəsində, dərin zəkasında, ensiklopedik biliyə malik olmasında, geniş dünyagörüşündə, milli maraqlara
əsaslanmasında, tarixi şəraitdən düzgün baş çıxarmasında, zaman və məkan amilini qiymətləndirməsində, dözüm
və səbrliliyində, nəzəriyyəyə istinad etməsində və praktik həyatdan baş çıxarmasında – bir sözlə fenomenal şəxsi
keyfiyyətlərində idi. Bu dahi siyasətçi zərgər dəqiqliyi ilə, ölçülüb-biçilmiş qərarlar qəbul edirdi. Onun fəaliyyəti
haqsız yerə “təftiş” ediləndə belə irad tutulması, “nöqsan deyiləsi” olan bir fakt belə tapa bilmirdilər. Yarım əsrlik
siyasi fəaliyyətin qızıl qaydası çoxları üçün təəccüblü idi. Təəccüb və möcüzələr, başqalarını şok vəziyyətinə
salan faktlar yüzlərlədir. Elə bu keyfiyyətlər onu başqlarından fərqləndirirdi.
Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərdə uzaqgörən daxili və xarici siyasəti ilə ölkənin nüfuzunu
artırmış, hərtərəfli inkişafına nail olmuş, müstəqilliyini əbədi və dönməz etmişdir. Kiçik bir ölkə Heydər Əliyevin
uğurlu siyasəti sayəsində dünyada tanınan nüfuzlu bir dövlətə çevrilmişdir. 1993-cü ildə müstəqil Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti seçilən Heydər Əliyev siyasət aləmində çox güclü, səriştəli və təcrübəli müdrik dövlət
xadimi kimi qısa bir müddət ərzində xarici siyasət sahəsində böyük dönüş yaratdı. Dünyanın aparıcı dövlətləri,
inkişaf etmiş ölkələri, beynəlxalq təşkilatları Azərbaycana ciddi diqqət yetirməyə başladılar. O, Qərbə inteqrasiya
yolunu tutdu. Ən çətin anlarda belə Heydər Əliyev yenilməz siyasi iradə nümayiş etdirdi, milli dövlətçiliyin, milli
mənafelərin ifadəçisi kimi antiazərbaycan, antimilli qüvvələrin qarşısında sipərə çevrildi, Bakı-Tbilisi-Ceyhan
neft, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin çəkilişi məhz bu böyük insanın qətiyyətli mövqeyinin,
uzaqgörənliyinin nəticəsi kimi reallığa çevrildi.
Heydər Əliyev idarəetmənin ustadı, siyasətin kamil bilicisi kimi bütün dünyada məşhur idi. Bu dahi insanın
təliminə görə siyasət və uzaqgörənlik qarşılıqlı vəhdətdədir. Böyük öndər deyirdi ki, reallığı düzgün
qiymətləndirən, zəngin təcrübədən yaradıcılıqla istifadə edən, sosial-siyasi və iqtisadi problemlərin bütün
spektrini, mürəkkəbliyini nəzərə alan, qəbul olunan qərarların mümkün nəticəsini irəlicədən görməyə imkan verən
siyasi xətt hökmən uğur qazanmalıdır. Belə siyasət cəmiyyətin sabitliyinə, irəliyə doğru hərəkətinə və tərəqqisinə
xidmət edir.
Heydər Əliyev uzaqgörən və ağıllı siyasətçi kimi nəyi nə zaman deməyi, hansı addımı nə vaxt atmağı bir
zərgər dəqiqliyi ilə bacarırdı. Ulu öndər qeyd edirdi ki, “biz nazik sapın üstü ilə gedirik. Odur ki, biz gərək bu
siyasəti o qədər ağılla, o qədər məharətlə aparaq ki, Azərbaycanın milli mənafeləri müdafiə olunsun”.
Onun siyasəti milli maraqlar üzərində qurulmuşdu. Xalqımızın və dövlətimizin elə bir problemi olmamışdır
ki, həmin problemləri kimsə Heydər Əliyev səviyyəsində və yüksəkliyində dərk etmiş olsun. O, hər hansı
problemə həsr olunmuş yığıncaqda məsələyə dərindən bələdliyi, verdiyi suallar, qaldırdığı problem məsələlərlə
həmin sahənin mütəxəssislərini belə heyrətləndirirdi. Çünki o, istər sənaye, istər kənd təsərrüfatı, istərsə də elm,
maarif, mədəniyyətlə bağlı məsələlərin müzakirəsində həmin sahənin əvəzedilməz bilicisi kimi çıxış edirdi. Onun
kimi təsərrüfatı təsərrüfatçıdan, tariximizi tarixçidən, incəsənətimizi sənətşünasdan, iqtisadiyyatı iqtisadçıdan
yaxşı bilən, onun problemlərini həll etməyə istiqamətləndirən ikinci adam tapmaq mümkün deyildir. Heydər
Əliyevin mülahizələri problemlərə dərindən bələdlik, hadisələrin məğzinə, səbəb-nəticə əlaqələrinə nüfuz etmək
xüsusiyyəti ilə seçilirdi. Azərbaycanın daxili siyasətini istiqamətləndirən, xarici siyasətini beynəlxalq hüquq
normalarına uyğun, məqsədyönlü və tarazlaşdırılmış şəkildə aparan qətiyyətli dövlət xadimi çox hallarda ən
tanınmış siyasətçiləri belə təəccübləndirir və onun ağıllı siyasətini birmənalı olaraq qəbul edirdilər. Elə bu
cəhətlərinə görədir ki, xalqımız onu əsrin böyük Azərbaycanlısı, xalqın xilaskarı, müstəqil Azərbaycan dövlətinin
memarı və Azərbaycanı dünyaya tanıdan insan kimi qəbul edir, hörmət bəsləyir və ürəkdən sevirdi.
Bu da bir həqiqətdir ki, dünyada tanınan, sevilən, şəxsiyyətinə, siyasi və dövlətçilik fəaliyyətinə çox böyük
hörmətlə yanaşılan Heydər Əliyev haqqında söz demək, fikir söyləmək o qədər də asan deyildir. Bu gün dünya
ictimaiyyəti Azərbaycanı və onun liderini tanıyır, onu minnətdarlıqla xatırlayırsa, ünvanına ən xoş sözlər
söyləyirsə, yüksək rəyini, fikrini deyirsə, bu özü xalqımız üçün böyük şərəfdir. Biz qürur duyuruq ki, xalqımızın
dünyada bu səviyyədə sevilən, hörmət bəslənilən ümummilli lideri olmuşdur.
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Heydər Əliyev fenomeni, onun şəxsiyyətinin ucalığı, fövqəladə idarəçilik qabiliyyəti, yüksək intellekti
nəticəsində dünyanın görkəmli siyasətçiləri və dövlət xadimləri arasında onun adı həmişə birincilər sırasında
çəkilib. Azərbaycan coğrafi cəhətdən kiçik ölkə olsa da, Heydər Əliyevin böyük siyasət adamı olaraq beynəlxalq
miqyasda özünü təsdiq etməsinə heç vaxt mane olmayıb. Ən məşhur, tanınmış siyasətçilərin reytinqinin
müəyyənləşdirilməsi üçün aparılan beynəlxalq sorğularda, siyasi institutların, sosioloji mərkəzlərin
araşdırmalarında Heydər Əliyevin adının birincilər sırasında yer tutması onun siyasətdə, həyatda, dövlətçilik
təcrübəsində qazandığı uğurların təsdiqi idi. Təkcə belə bir faktı göstərmək kifayətdir ki, hələ on il bundan əvvəl
Brazilyanın “Planetin səsi” qəzeti doqquz dövlətin jurnalistlərinə “dünyanın hansı üç super siyasətçisinin adını
çəkə bilərsiniz?” sualını vermiş və altı dövlətin jurnalistləri birinci olaraq ümummilli lider Heydər Əliyevin adını
çəkmişdir.
Ulu öndərimizin bu nüfuzu onun xalq və ölkə qarşısındakı əvəzsiz xidmətləri, özünün nəsillərə nümunə ola
biləcək həyat fəaliyyəti, iti düşüncəsi, əqidə və məsləki ilə, onun rəhbərliyi dövründə Azərbaycanın demokratiya
və müstəqillik yolunda atdığı uğurlu addamları ilə bağlıdır. Dünya siyasətçiləri, beynəlxalq içtimaiyyət və
xalqımız bu dahi insanı Heydər Əliyev olduğuna görə deyil, vətən və dövlət qarşısında gördüyü böyük işlərə,
dünyada təhlükəsizliyin qorunmasına, düzgün və pozitiv inkişafa çalışdığına, siyasi və ictimai fəaliyyətinə görə
qiymətləndirmişdir. Bu səbəbdəndir ki, dünyanın ən görkəmli siyasi xadimləri, dövlət rəhbərləri, tanınmış elm və
mədəniyyət nümayəndələri Heydər Əliyev şəxsiyyətini yüksək qiymətləndirmiş, ondan çox şey öyrəndiklərini
bildirmişlər. Onun haqqında deyilən söz, verilən qiymət bu qün də, sabah da xalqımızın qəlbində iftixar hissi
doğurur və doğuracaq, bunlar tariximizin yaddaşına köçürülməlidir.
Heydər Əliyev qlobal düşüncəli, geniş dünyagörüşlü nəhəng bir siyasətçi idi. O, realist bir insan olaraq
hadisələrə praqmatik yanaşırdı, tarixi şəraitdən düzgün baş çıxarırdı, ölkənin taleyi üçün uğurlu qərarlar qəbul
edirdi. Onun ağıllı və uzaqgörən siyasətində hər şeyin öz yeri və vaxtı var idi. O, beynəlxalq aləmdə
tarazlaşdırılmış siyasətin, ölçülüb-biçilmiş fəaliyyətin ustadı idi. Bu dahi siyasət adamı bütün fəaliyyəti boyu
müdrik insan, qətiyyətli rəhbər, xalq məhəbbətini qazanan uzaqgörən siyasətçi və ağıllı dövlət xadimi olduğunu
təsdiq etmişdir. İnanmaq çətindir ki, dünyada xalqa bu qədər yaxın ikinci bir siyasətçi olsun. Siyasətçi üçün lazım
olan keyfiyyətlərlə yanaşı, onda idarəetmə keyfiyyətləri, dövlətçilik təcrübəsi ən yüksək səviyyədə idi. Elə bunlar
idi onun siyasətinin ucalığı, aliliyi, uzaqgörənliyi və heyrətamizliyi. Heydər Əliyev siyasəti bütün dünyanı ehtiva
edə bilir, düzgün istiqamətə yönəldirdi. Heydər Əliyevin beynəlxalq Atatürk sülh mükafatına layiq görülməsi
onun dünyada apardığı sülh siyasətinə verilən qiymət idi. O, dünyanın bütün ölkələri və onların rəhbərləri ilə,
hətta məkrli düşmənlərimizlə də “sülh dili” ilə nəinki danışmağı bacarırdı, onlara da bunu aşılaya bilirdi. Ulu
öndərimizin ən ali insani keyfiyyətləri, fenomen xarakteri, insanlarla dil tapmaq bacarığı, hərəni öz dilində
danışdırmaq məharəti onu tanıyanların sevimlisinə çevirirdi. Hər dövlət xadiminə xas olmayan üstünlüklər ulu
Tanrının Heydər Əliyevə verdiyi ən ali keyfiyyətlər idi. Görəsən bəşəriyyət belə nəcib, yüksək intellekti ilə seçilən
dövlət xadimləri, siyasət nəhəngləri ilə çoxmu qarşılaşıb?! Təəssüf ki, buna heç də çox rast gəlinməyib. Heydər
Əliyev kimi dövlət və siyasət adamları bəşəriyyətin, insanların xeyrinə, sülhün və əmin-amanlığın təmin
edilməsinə yetərincə pay vermişlər. Əgər dünyada belə siyasət və dövlət xadimləri yetərincə olsa idi, onda
dövlətlərarası qarşıdurmalar aradan qalxmış olardı.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri yüksək bəşəri keyfiyyətlərə, təvazökarlığa, hər şeydən öncə isə
demokratik dövlət quruculuğu prinsiplərinə daim sadiq qalan böyük şəxsiyyət idi. O, Azərbaycan tarixində bəlkə
də yeganə siyasət adamıdır ki, onun fəaliyyəti yalnız konkret sahələri əhatə etmir, həm də ümummilli və qlobal
əhəmiyyətli problemlərin aradan qaldırılmasına xidmət edir. Onun xalq işinə sədaqəti, siyasi müdrikliyi, böyük
dövlətçilik təcrübəsi, parlaq hafizəsi, geniş dünyagörüşü, polad iradəsi, mərdanə qətiyyəti, həssas qəlbi, möhkəm
səbri, çox hövsələliyi, ədalətli olması, həmişə obyektiv mövqe tutması, yüksək intellekti və ziyalı mövqeyi,
tədbirliliyi və analitik təfəkkürü, sadə davranışı, heyrətamiz enerjisi…- bir dövlət başçısı kimi onun ən yüksək
keyfiyyətləri idi. Heydər Əliyevin dərin məntiqli nitqi, natiqlik məharəti, söz seçmək bacarığı, auditoriya ilə
ünsiyyət qurmaq səriştəsi onu dinləyənləri məftun edirdi. Onun nitqi dərin və konkret idi, müzakirə olunan
məsələni yüksək səviyyədə ümumiləşdirmək bacarığına malik idi. Ulu öndərin nitq və çıxışlarında artıq söz və
ifadə, qeyri-dəqiq fakt və rəqəm olmur, fikirlərini son dərəcə cilalanmış şəkildə ifadə edirdi. O, məsələnin
mahiyyətini açmağa, mövzunu milli mənafe, dövlətçilik mövqeyindən təhlil etməyə xidmət edən məsələni
ustalıqla göstərməyi bacarırdı. Görkəmli siyasətçi üçün uzaqgörənlik, düzgün qərar çıxartmaq nə qədər
əhəmiyyətlidirsə, rəvan nitqə, yüksək intellektə, təhlil etmək bacarığına yiyələnmək də bir o qədər vacibdir. Bu
cəhətdən Heydər Əliyevə uyğun gələn siyasətçi çox azdır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin ictimai-siyasi
fəaliyyətinin obyektiv təhlili göstərir ki, o, başqalarından fərqli olaraq qeyri-adi zəkaya, böyük enerjiyə, islahatçı,
yüksək analitik təfəkkürə və yenilməz iradəyə malik siyasətçi idi. “Siyasət üçün doğulmuşlar siyasətdən əl
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çəkdikcə, siyasət onlardan əl çəkmir” deyimi tamamilə Heydər Əliyevə aid edilə bilər. Ona görə də bir sıra
hallarda Heydər Əliyevi “siyasət nəhəngi”, “siyasət qrosmeysteri”, “siyasət patriarxı”… kimi xarakterizə edirlər.
Qüdrətli dövlət xadimi siyasət aləminin müəllimi idi. Onun müəllimliyindən çoxlarına pay düşmüşdür.
Xalqımız qarşıya çıxan çətin problemlərin həllini, xilaskarlıq missiyasını Heydər Əliyevdə görürdü. Bu, on
illərllə formalaşmış fikirdir, özü də doğru və düzgün fikirdir. Ölkəmizin fəxri, milli iftixarımız və ümummilli
liderimiz olan Heydər Əliyev bütün problemlərin həllinin öhdəsindən yüksək səviyyədə gəlmişdir. Çünki o, bir
neçə on il bundan sonra görəcək işləri bu gün həyata keçirməyi bacaran nadir keyfiyyətlərə malik uzaqgörən
siyasətçi və təcrübəli dövlət xadimi idi. Onun siyasəti ölçülüb-biçilmiş, gələcəyə ünvanlanmış siyasət idi.
Ümummilli lider Heydər Əliyevi dünyanı dəyişdirmək gücündə olan insanlar cərgəsinə aid etmək olar.
Müasirləri onun gördüyü işləri hələ layiqincə dəyərləndirməyiblər: onun Yer üzünə nə üçün gəldiyini və kim
tərəfindən göndərildiyini tam dərk edə bilmək üçün hələ olduqca az vaxt keçib. XX əsr və XXI əsrin başlanğıcının
görkəmli siyasətçilərindən və dövlət xadimlərindən biri olan Heydər Əliyevin ibrətamiz həyatı və heyrətamiz
siyasi fəaliyyəti gələcək yüzilliklərdə hələ neçə-neçə siyasət adamına istiqamət verəcək, onun yaratdığı dövlətçilik
təlimindən coxları faydalanacaqlar.
Bu gün ölkəmiz bu siyasətin uğurlarını hiss edir, onunla yaşayır və faydalanır. Bu siyasətin icraçısı ulu
öndərimizin layiqli siyasi varisi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevdir. Onun rəhbərliyi
ilə Heydər Əliyev siyasəti yaşayır və uğurla davam etdirilir. Azərbaycan Respublikası Heydər Əliyev siyasəti ilə
irəliləyir və yaşayır. Heydər Əliyev siyasəti Azərbaycanın uğurlarının əsasıdır, gələcəyə istiqamətlənmişdir. Onun
siyasi kursu dövlət müstəqilliyimizin qorunub saxlanılması və möhkəmləndirilməsi, Azərbaycanın beynəlxalq
imicinin yüksəldilməsi, sosial-iqtisadi tərəqqiyə nail olması kimi ağır və taleyüklü məsələlərdə sınaqdan
çıxmışdır.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə bütün sahələrdə aparılan uğurlu islahatlar, əldə olunan
nəticələr xalqın sabaha olan inamını qat-qat artırmış, Heydər Əliyev yolunun layiqincə davam etdirildiyinə,
memarı olduğu müstəqil Azərbaycanın etibarlı əllərdə olduğuna möhkəm əminlik yaratmışdır. Cənab İlham
Əliyev ulu öndərin siyasi kursunu layiqincə davam etdirməklə, xalqımızın və dövlətçiliyimizin bu kursun
mahiyyətindən doğan milli maraqlarını beynəlxalq miqyasda təmin edir. Heydər Əliyev siyasətinin uğurla həyata
keçirilməsi müstəqilliyimizi möhkəmləndirir, dövlətçiliyimizi qüdrətləndirir və nəticədə beynəlxalq aləmdə
Azərbaycan Respublikasının rolu və nüfuzunu artırır.
Ulu öndər Heydər Əliyev siyasətinin Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsini aydın
görən xalqımız bu siyasəti yüksək dəyərləndirir və Prezidentimizin ətrafında daha sıx birləşirlər. Ölkəmizdə 11
aprel 2018-ci ildə keçirilən prezident seçkiləri dövlət-xalq birliyini, respublika əhalisinin böyük əksəriyyətinin
Prezident İlham Əliyevə dərin inam və məhəbbət bəslədiyini bir daha təsdiq etdi. Xalqımız qətiyyətlə inanır və
görür ki, ölkəmizin sürətli, hərtərəfli və dinamik inkişafı Heydər Əliyev siyasi kursunda və bu kursu inamla irəli
aparan Prezident İlham Əliyevin düşünülmüş və yaradıcı fəaliyyətində öz əksini tapır.
Xalq qəzeti .- 2018.- 9 may.- № 104.-S.1.
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Xalqın mədəniyyəti ilə iftixar duyan lider
Mədəniyyət bəşəriyyətin topladığı ən yaxşı nümunələrlə xalqları zənginləşdirir. Yüksək mədəniyyətə
malik olan xalq həmişə irəli gedəcək, həmişə yaşayacaq, həmişə inkişaf edəcəkdir.
Heydər ƏLİYEV
Ümummilli lider
Əbülfəs Qarayev,
Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri
Xalq qəzeti .- 2018.- 9 may.- № 104.-S.3.
Tarixdə dahi şəxsiyyətlərin rolu, sadəcə, yaşadığı dövrə deyil, onilliklər sonraya da möhürünü vurmuş,
tarixi prosesləri istiqamətləndirməyi bacarmış insanların yeri hər zaman müstəsnadır. Tanrının xalqımıza bəxş
etdiyi böyük siyasət və dövlət adamı, ulu öndər Heydər Əliyevin adı, imzası yarım əsrə yaxındır ki, tariximizdə
bu cür müstəsna bir yerə sahibdir. Onun sovet Azərbaycanına rəhbərlik etdiyi və keçmiş Sovet İttifaqı
rəhbərliyində təmsil olunduğu illərdəki fəaliyyəti, eləcə də müstəqil Azərbaycanın rəhbərliyinə qayıtdıqdan
sonra gördüyü işlərin mahiyyəti zaman ötdükcə daha dərindən dərk edilən siyasət salnaməsidir. Bu salnamə
həmçinin dahi siyasətçinin bütün fəaliyyətinin doğma xalqı ilə qırılmaz tellərlə bağlılığının göstəricisidir.
Heydər Əliyevin nəzərində xalq hər zaman öz milli adət-ənənəsi, qədim tarixi ilə tükənməz bir zənginlik
qaynağı olub. Elə bir qaynaq ki, ondan bəhrələnərək millətin və onun dövlətinin gələcəyini qurmaq olar.
Azərbaycanı öz varlığı bilən müdrik siyasətçi onu sevən, ona inanan xalqından güc aldığını daim
vurğulayırdı: “Mənim həyat amalım bütün varlığım qədər sevdiyim Azərbaycan xalqına, dövlətçiliyimizə,
ölkəmizin iqtisadi, siyasi, mənəvi inkişafına xidmət olub. Bu yolda bütün gücümü və iradəmi yalnız müdrik və
qədirbilən xalqımdan almışam. Ən çətin anlarda, ən mürəkkəb vəziyyətlərdə yalnız və yalnız xalqıma
arxalanmışam. Bu da mənə dözüm, iradə verib və bütün uğurlarımı təmin edib”.
Məhz bu inamla o, 1993-cü ilin məşum dövründə, Azərbaycanın müstəqilliyini itirmək təhlükəsi qarşısında
qaldığı günlərdə xalqın çağırışı ilə tarixi xilaskarlıq missiyasını öz üzərinə götürdü. Və sonrakı 10 ildə yüksək
liderlik keyfiyyətləri, siyasi fəhm və bacarığı, zəngin idarəçilik təcrübəsi ilə müstəqil dövlətçiliyimizin qorunub
möhkəmləndirilməsi, ölkəmizin beynəlxalq birlikdə layiqli yer qazanması üçün tarixi xidmətlər göstərdi. Bu
illərdə ölkə həyatının bütün sahələrində, o cümlədən mədəni inkişafda mühüm nailiyyətlər əldə edildi.
***
Ümummilli liderin ömür yolu, zəngin dövlətçilik fəaliyyətinin bütün mərhələləri, hər bir istiqaməti
Azərbaycan adına yazılan tarix, eyni zamanda milli inkişafın mənəvi təməli olan azərbaycançılıq məfkurəsinin
təntənəsidir. O, xalqın mənəvi zənginliyinin, mədəniyyətimizin böyük himayədarı idi. Mədəni irsi, mənəvi
dəyərlərimizi təkcə milli varlığımızın yox, həm də siyasi varlığımızın bir parçası hesab edərək deyirdi: “Hər bir
azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə görə qürur hissi keçirməlidir və biz azərbaycançılığı – Azərbaycan dilini,
mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini yaşatmalıyıq”.
Azərbaycançılıq tariximizin uzaq çağlarından gələn, xalqımızın ənənələrini, ana dilimizi, milli
mədəniyyətimizi təcəssüm etdirən məfkurədir. Bu məfkurəni təbliğ etmək mahiyyət etibarilə Azərbaycan xalqının
milli-mənəvi, mədəni zənginliyini dünyaya tanıtmaq deməkdir. Heydər Əliyev hakimiyyətdə olduğu bütün
dövrlərdə bunu özünün həyat amalı kimi qəbul etmiş, o cümlədən hələ SSRİ zamanında mövcud quruluşun
çərçivələri daxilindəki imkanlardan istifadə edərək milli-mənəvi dəyərlərimizin təbliğatçısı olmuşdu. Həmin
illərdə Azərbaycan ədəbiyyatında, incəsənətində xalqın tarixini, dəyərlərini tərənnüm edən əsərlərin yaranması,
keçmiş ittifaqın şəhərlərində görkəmli şəxsiyyətlərimizin yubileylərinin keçirilməsi, Azərbaycan mədəniyyəti və
incəsənəti günlərinin təşkili məhz bu amala xidmət edirdi.
Bu məfkurə məhz Heydər Əliyevin fəaliyyəti sayəsində müstəqillik dövründə dövlət siyasətinə çevrildi.
Onun bir azərbaycanlı kimi, vətəndaş və dövlət rəhbəri kimi xalqına, ölkəsinə bu qədər vurğun olmasının əsas
səbəblərindən biri də, sözün geniş mənasında, xalqın mədəniyyəti ilə nəfəs alması idi. Məhz bunun nəticəsi idi ki,
böyük siyasətçi hələ sovet dövründə respublikamıza rəhbərlik edərkən xalqımızın milli özünüdərk və millimədəni intibahının yüksəlişi üçün möhkəm zəmin hazırlamışdı. Ulu öndərin sovet dövründə yaratdığı bu mədəni672
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mənəvi intibah bünövrəsi və iqtisadi təməl imkan verdi ki, xalq müstəqillik yolunda taleyüklü vəzifələrin
öhdəsindən layiqincə gələ bilsin. Bu mənada Heydər Əliyev hələ müstəqilliyin bərpasından illər öncə
Azərbaycanın gələcək müstəqil yaşam yolunun memarı olmuşdur.
Sovet Azərbaycanında dövrün bəlli siyasi-ideoloji, idarəçilik çərçivələri daxilində ölkəmizi müttəfiq
respublikalar içərisində ön sıralara çıxarmaq, xalqın şan-şöhrətini – tarix və mədəniyyətini, elm, sənət və
ədəbiyyatını tanıtmaq azərbaycanlı adını ən yüksək səviyyədə doğrultmaq demək idi. Bu illərdə Azərbaycan
ədəbiyyatında, musiqidə, kinoda, təsviri sənətdə və mədəniyyətin digər sahələrində xalqın ruhunu, tarixini, millimənəvi dəyərlərini təbliğ və tərənnüm edən çoxsaylı əsərlər meydana gəlmişdi. Bu da Azərbaycanın yaradıcı
insanlarının özünə inamının, respublika rəhbərliyi səviyyəsində duyduğu güvən hissi ilə bağlı idi.
Mədəniyyət və ədəbiyyat xadimləri Heydər Əliyevin simasında sənətin və sənətkarın həqiqi himayədarını
görür, bu da öz növbəsində onlara böyük yaradıcılıq impulsu verirdi. Ulu öndərin rəhbərliyi və bilavasitə himayəsi
ilə keçmiş ittifaqın böyük şəhərlərində Azərbaycan xalqının görkəmli şəxsiyyətlərinin yubileylərinin keçirilməsi,
onlara abidələrin qoyulması, küçə və meydanlara adlarının verilməsi, xaricdə Azərbaycan mədəniyyətini,
incəsənətini təbliğ edən tədbirlərin təşkili dövrün yaradıcı insanlarının gözü qarşısında baş verirdi. Bütün bunların
şahidi olan insanların bu gün Heydər Əliyevi sevgi ilə, minnətdarlıqla anmasının səbəblərini məhz yuxarıda qeyd
etdiyimiz unudulmaz xidmətlərlə əlaqələndiririk.
Mədəniyyəti xalqın böyük sərvəti hesab edən ulu öndər “Xalq bir çox xüsusiyyətləri ilə tanınır, sayılır və
dünya xalqları içərisində fərqlənir. Bu xüsusiyyətlərdən ən yüksəyi, ən böyüyü mədəniyyətdir”, - deyirdi. Buna
görə də mədəni-mənəvi dəyərlərin qorunması, təbliği və yeni estetik düşüncəyə məxsus əsərlərin yaradılması üçün
geniş perspektivləri olan bir sistem formalaşdırdı. XX əsrdə Azərbaycan mədəniyyətinin bütün sahələrinin vüsətli
inkişafı, geniş miqyasda təbliği və böyük nailiyyətləri Heydər Əliyevin müstəsna tarixi xidmətlərinin nəticəsində
mümkün oldu.
***
Ümummilli liderimiz onu da öyrədirdi ki, mədəniyyət özündə əməkdaşlıq, müxtəlif sivilizasiyalara, fərqli
mədəni irsə, müxtəlif xalqlara hörmət kimi prinsipləri ehtiva edir. Bu baxımdan milli-mənəvi və əxlaqi
dəyərlərimizin bəşəri ideyalarla zənginləşdirilməsində Heydər Əliyevin xüsusi xidmətləri danılmazdır. O,
Azərbaycanı sivil dünyanın ən dəyərli bir parçası kimi qəbul edir və bunu bütün inkişaf etmiş dünyaya anlatmağı
bacarırdı. Onun respublikaya rəhbərlik etdiyi 70-80-ci illərdə, xüsusən də müstəqillik dövründə mədəni və ədəbi
irsimizə, təsviri sənətə, balet və teatra qayğı misilsiz dərəcədə artmışdı. Heydər Əliyevin bilavasitə himayədarlığı
və gərgin səyləri nəticəsində Azərbaycan incəsənəti və təsviri sənəti bütün dünya miqyasında tanınmışdır.
Heydər Əliyevin Azərbaycan mədəniyyəti qarşısında xidmətlərini göz önünə gətirəndə heyrətlənməyə
bilmirsən. Düşünürsən ki, bu siyasət nəhənginin mədəniyyətə belə dərin bağlılığı olmasaydı, Azərbaycanda bu
sahədə vəziyyət nə şəkildə olardı. Ümummilli liderin respublikaya birinci rəhbərliyi dövründə Nizami Gəncəvi,
Məhəmməd Füzuli, İmadəddin Nəsimi kimi korifey sənətkarların dünya miqyasında tanıdılması, yubileylərinin
keçirilməsi, rəssamlıq və heykəltəraşlıqdan musiqiyədək bir çox sahələrdə monumental sənət əsərlərinin
yaradılması mədəniyyət tariximizin dəyərli səhifələridir. Böyük öndər sovet dövründə Azərbaycanın mədəni irs
nümunələrinə, görkəmli mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə və milli mədəniyyət müəssisələrinə xüsusi diqqət
və qayğı göstərmiş, onların, kommunist ideologiyasının kosmopolit düşüncə təzyiqinə rəğmən, xalq arasında daha
geniş təbliği və təşviqi üçün bir çox tədbirlərin təşəbbüskarı olmuşdur. Həmin illərdə o, Üzeyir Hacıbəylinin evmuzeyinin (1975), Nəriman Nərimanovun abidəsinin (1972) və xatirə muzeyinin (1977), Cəfər Cabbarlının
abidəsi və ev-muzeyinin (1982), Bülbülün xatirə muzeyinin (1982), Natəvanın abidəsinin (1982), Şuşada Vaqifin
məqbərəsinin (1982) inşasına dair qərarlara imza atmış, onların tikilib qurulmasına şəxsən rəhbərlik etmişdir.
O, Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıqlarla dolu tarixi keçmişinə, zəngin mənəvi dəyərlərinə, maddi-mənəvi
irsinə, incəsənətinə qayğı ilə yanaşaraq milli mədəniyyətimizin hərtərəfli inkişafına, yüksəlişinə daim ümdə
vəzifəsi kimi baxmışdır. “Mədəniyyət hər şeydən üstündür”, - deyən Heydər Əliyevin xalqımızın böyük
sənətkarlarına qayğısı və məhəbbəti həm də Azərbaycana, vətəninə nəhayətsiz sevgisindən qaynaqlanırdı. Məhz
hakimiyyətinin birinci dövründə onun təqdimatı ilə Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Niyazi, Süleyman Rüstəm,
Süleyman Rəhimov, Rəsul Rza SSRİ-nin ən yüksək fəxri adına – Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq
görülmüşdülər. O, Azərbaycan musiqisinin dünya arenasına çıxması üçün əlindən gələni edirdi. Həmin dövrdə
SSRİ-nin digər respublikaları ilə müqayisədə böyük teatrların səhnələrində, əzəmətli konsert salonlarında
Azərbaycanın görkəmli bəstəkarlarının səhnə əsərlərinin tamaşaya qoyulması, simfonik və kamera musiqisinin
uğurla səsləndirilməsi bilavasitə Heydər Əliyevin dəstəyi ilə həyata keçirilirdi.
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***
Heydər Əliyev mədəniyyətin milli ruhun, milli mənlik şüurunun inkişafına mühüm təsir göstərdiyini bildiyi
üçün bu sahənin inkişafını daim diqqət mərkəzində saxlayırdı. O, mədəniyyət və incəsənətin müxtəlif sahələri ilə
yanaşı, Azərbaycan dilinin də himayədarı idi. Ana dilinin ən ali dəyər olduğunu dərk edən ulu öndər sovet
Azərbaycanında ana dilimizin qorunması və inkişaf etdirilməsi üçün mühüm tarixi addımlar atmışdır. 1978-ci ildə
Azərbaycan SSR-in Konstitusiyası qəbul olunarkən Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə orada Azərbaycan dilinin
dövlət dili statusu öz təsbitini tapmışdır. Halbuki həmin dövrdə müttəfiq respublikalarda əsas dövlət dili rus dili
hesab olunurdu. Bunlara rəğmən, o, Azərbaycan dilinə olan dərin sevgi ilə yüksək kürsülərdən hər zaman məhz
öz doğma ana dilində mükəmməl çıxışlar edir, dilimizə xor baxanlara həqiqi vətəndaş örnəyi göstərirdi.
Müstəqillik dövründə xarici səfərləri zamanı soydaşlarımızla görüşlərində də bu məqama məxsusi diqqət
verir, onları yaşadıqları ölkədə ictimai-siyasi, işgüzar həyata nüfuz etməyə, eyni zamanda tarixi Vətəni
unutmamağa, milli-mənəvi dəyərlərimizi təbliğ etməyə çağırırdı.
“Mən azərbaycanlıların dünyada geniş yayılmasını istəyirəm. Başa düşürsünüzmü? Geniş yayılmasını
arzulayıram” – görkəmli dövlət xadiminin xaricdəki soydaşlarımızla son görüşlərindən birində xüsusi vurğu etdiyi
bu sözlərə diqqət yetirək. Azərbaycanlıların dünyada geniş yayılması dedikdə o, sadəcə, demoqrafik göstəriciləri,
azərbaycanlıların mənsəb, imkan sahibi olmasını nəzərdə tutmurdu: “Buralarda gərək bizim mahnılarımızı,
adətlərimizi də bilsinlər. Azərbaycanlı olduğunuzu unutmayın. Bizim çox zəngin dilimiz var. Azərbaycan dili
şeiriyyət dilidir. Bu dili yaxşı bilmək lazımdır. Gərək sizin uşaqlarınız, nəvələriniz də bu dili bilsinlər. Evinizdə
Azərbaycan adətləri, musiqisi çox olsun. Çünki mədəniyyət və dil qədər insanın millətini ucaldan şey yoxdur”.
***
Məlum olduğu kimi, 1988-ci ildən etibarən Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının baş
qaldırması, ərazilərimizin 20 faizinin düşmən tərəfindən işğal olunması müstəqilliyini yenicə bərpa edən
ölkəmizdə həyatın bütün sahələrində, o cümlədən mədəniyyət sahəsində də tənəzzülə səbəb olmuşdu. Heydər
Əliyevin xalqın çağırışı ilə 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdışı ölkədə sabitliyin bərqərar olunması ilə nəticələndi.
Təcrübəli siyasətçinin rəhbərliyi ilə o dövrdə baş verən hadisələrdən daha çox zərər görən mədəniyyət və incəsənət
sahələrində ardıcıl addımlar atıldı. İctimai-siyasi sabitlik mədəniyyət sahəsinin də ahəngdar inkişafına zəmin
yaratdı. Mədəniyyət sisteminin möhkəm təməllər üzərində qurulan inkişafı keçid dövrünün çətin sınaqlarından
qısa müddət ərzində üzüağ çıxmasını şərtləndirdi.
Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında dövlətin mədəniyyət siyasətinin hüquqi bazası – qanunvericilik təminatı
yaradıldı. Qısa müddət ərzində mədəniyyət sahəsində 10-dan artıq qanun qəbul edildi. Onların sırasında
“Mədəniyyət haqqında” (1996), “Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” (1998),
“Kinematoqrafiya haqqında” (1998), “Memarlıq fəaliyyəti haqqında” (1998), “Kitabxana işi haqqında (1998),
“Milli Arxiv Fondu haqqında” (1999), “Muzeylər haqqında” (2000), “Nəşriyyat işi haqqında” (2000) və s. çox
vacib qanunları göstərmək olar. Eyni zamanda mədəniyyət sahəsinin inkişafını gücləndirən dövlət proqramları
qəbul edildi.
Bu dövrdə Azərbaycan mədəniyyətinin beynəlxalq aləmdə tanıdılması istiqamətində də bir sıra addımlar
atılmışdır. Mədəni irsimizin, görkəmli ədiblərin, mədəniyyət xadimlərinin yubileylərinin xarici ölkələrdə nüfuzlu
təşkilatlarda qeyd olunması bu sahəyə göstərilən diqqət və qayğıdan xəbər verirdi. “Kitabi-Dədə Qorqud”
dastanının 1300, dahi şair Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının 500 illik yubileylərinin UNESCO-da qeyd
olunması, 2000-ci ildə İçərişəhərin Qız qalası və Şirvanşahlar saray kompleksi ilə birlikdə UNESCO-nun Dünya
İrs Siyahısına daxil edilməsi həm də Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda artan nüfuzunun təsdiqi idi.
Ümummilli lider tərəfindən Milli Kino Günü, Üzeyir Musiqi Günü, Azərbaycan Əlifbası və Ana Dili
günlərinin təsis edilməsi haqqında fərmanların imzalanması mədəniyyətimizə məhəbbətin bariz nümunəsidir.
Onun rəhbərliyi ilə Azərbaycan ədəbiyyatının, mədəniyyətinin dünyaya inteqrasiyasını sürətləndirmək,
beynəlxalq aləmdə baş verən elmi-texniki yeniliklərin ölkəmizdə tətbiqinə nail olmaq üçün vacib addımlar atıldı.
1992-ci ildə latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasının tətbiqi barədə qanun qəbul olunsa da, bu qanunun tətbiqi uzun
illər idi ki, gecikirdi. Latın qrafikalı əlifbanın tətbiqinin Azərbaycan Respublikasının siyasi həyatında, yazı
mədəniyyətimizin tarixində mühüm hadisə olduğunu nəzərə alaraq Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin 2001ci ildə imzaladığı fərmanla bu proses başa çatdırıldı. 1 avqust tarixi isə Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili
günü kimi təqvimimizə düşdü. Sonrakı mərhələdə ulu öndərin layiqli davamçısı möhtərəm Prezidentimiz İlham
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Əliyev tərəfindən dil, əlifba, nəşr islahatları uğurla davam etdirildi. Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbası ilə kütləvi
nəşrlər həyata keçirildi. Azərbaycan və dünya klassiklərinin əsərləri yeni əlifbada oxucularımızın ixtiyarına
verildi.
***
Ulu öndərin tarixə həkk olunan xidmətləri sırasında türkdilli xalqların mədəni inteqrasiyası yolunda
təşəbbüslərini də xüsusi qeyd etməliyik. Heydər Əliyev dövrün və zamanın gərdişini gözəl bilən dövlət rəhbəri
kimi Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə, o cümlədən türk dünyasında aparıcı mövqelərə çıxması ilə yanaşı,
ümumtürk həmrəyliyinin təmin olunmasında da böyük rol oynamışdır.
“Xalqlarımızın böyük tarixini yenidən qiymətləndirmək, hər bir xalqın tarix boyu yaratdığı mənəvi
dəyərləri, mədəniyyət abidələrini bütün xalqlar üçün doğma etmək bizim bu görüşlərin mərkəzində duran
vəzifələrdir. Bizim köklərimiz bir dilə, bir mənəviyyata, bir dinə bağlı olduğuna görə çox dərindir və mənəvi
dəyərlərimiz tarixin bütün mərhələlərində nə qədər çətinliklərlə rastlaşıbsa da, dayanmayıb, inkişaf edib. İndi isə
türkdilli xalqların müstəqil dövlətləri olduğuna görə və bizim əlimizdə böyük imkanlar yarandığına görə bu
prosesləri daha da gücləndirə, daha da mütəşəkkil edə bilərik. Bu, bizim borcumuzdur” – böyük siyasətçi bu
sözləri 1996-cı ildə Bakıda keçirilən Türk dünyası yazıçılarının qurultayında söyləmişdi.
Heydər Əliyev türk xalqlarının mədəni abidələrinin, böyük ədiblərinin, şəxsiyyətlərinin yubiley
mərasimlərində yaxından iştirak edir və xalqlarımızın ümumi mədəni sərvətinin bizi birləşdirən tarixi dəyər
olduğunu diqqətə çatdırırdı. Bu fikir onun 1994-1996-cı illərdə türkmən şairi Məhdimqulunun, qazax
ədəbiyyatının klassiki Abayın, böyük özbək hökmdarı Əmir Teymurun, qırğız eposu “Manas”ın yubiley
mərasimlərindəki çıxışlarının ana xəttini təşkil edib.
Ulu öndər 1996-cı ilin noyabrında dahi şairimiz Məhəmməd Füzulinin 500 illiyi, 2000-ci ilin aprelində isə
böyük türk eposu “Kitabi-Dədə Qorqud”un 1300 illiyi ilə bağlı Türk dünyasının təmsilçilərini, dövlət və hökumət
adamlarını, alim, şair və yazıçıları, mədəniyyət xadimlərini Bakıya topladı. UNESCO səviyyəsində qeyd olunan
bu möhtəşəm yubileylər, eyni zamanda, ümumtürk mədəniyyətinin təntənəsi idi.
2000-ci il aprelin 8-də “Kitabi-Dədə Qorqud” eposunun 1300 illiyi münasibətilə türkdilli dövlət başçılarının
Bakıda keçirilən zirvə görüşündə ümummilli liderin dediyi sözlərə diqqət yetirək: “Belə yubiley tədbirlərinin
birlikdə keçirilməsində əsas məqsəd xalqlarımızın əsrlər boyu yaratdığı zəngin mənəvi irsi indiki nəsillərə
qaytarmaq, eyni kökə, eyni tarixə malik olduğumuzu bir daha dərk etməkdir. Digər tərəfdən, belə yubiley
tədbirlərini keçirməklə biz nümayiş etdiririk ki, İbn Sinanın, Nizaminin, Nəvainin, Yunis İmrənin, Füzulinin,
Məhdimqulunun, Mahmud Qaşqarinin, Abayın, bir çox başqa dahilərimizin yaradıcılığı, “Kitabi-Dədə Qorqud”,
“Manas”, “Alpamış” kimi ölməz dastanlarımız bütün bəşəriyyətin mədəni sərvətidir”.
Ümumtürk tarixi-mədəni irsinə yüksək ehtiram və diqqət göstərmiş böyük siyasətçinin adı bu gün türk
toplumlarında da hörmətlə anılır, türk dövlətlərinin inteqrasiyasında onun rolu məmnunluqla qeyd olunur.
Azərbaycan tarixən ümumtürk mədəni irsi ilə yanaşı, İslam dəyərlərinə də böyük töhfələr vermişdir. Heydər
Əliyevin müstəqil Azərbaycana rəhbərliyi dövründə bu sahəyə də xüsusi diqqət göstərilmiş, xalqımızın millimənəvi dəyərlərinin, adət-ənənələrinin dirçəldilməsi, xüsusən də sovet dövründə zərər görmüş İslam mədəniyyəti
nümunələrinin – məscidlərin, tarixi memarlıq abidələrinin, ziyarətgahların bərpası ilə bağlı mühüm tədbirlər
həyata keçirilmişdir. Bu istiqamətdə atılan addımlardan biri dini bayramların rəsmi şəkildə qeyd olunmasıdır.
Müdrik siyasətçi dini adət və ənənələrimizi milli-mənəvi dəyərlərimizlə vəhdətdə götürür, bu bayramların
fəzilətlərindən faydalanmağı tövsiyə edirdi: “Müsəlmanların böyük bir təntənə ilə həmrəylik və qardaşlıq rəmzi
kimi qeyd etdikləri bu bayramlar insanlar üçün yüksək bəşəri-mənəvi dəyərlərdən faydalanmaq imkanları yaradır.
Dövlət müstəqilliyimizin bərpasından sonra bu günlərin rəsmi şəkildə bayram edilməsi xalqımızın öz milli və dini
ənənələrinə sədaqətinin parlaq ifadəsidir”.
***
Belə bir fikir var ki, rəssamlığı, memarlığı, musiqini, poeziyanı duymaq üçün gərək insanın ruhunda
müəyyən qədər sənət işartıları olsun. Heydər Əliyevin gənc çağlarından daxili dünyasında incəsənət ruhu
dolaşdığı üçün o, ədəbiyyata, incəsənətə, bütövlükdə mədəniyyətə bu qədər sıx bağlı idi. Ulu öndər deyirdi:
“Mədəniyyət və incəsənət kiçik yaşlarımdan qəlbimdə xüsusi yer tutur. Bəlkə də, gənclik illərində arzum rəssam
olmaq, yaxud teatra getmək idi, amma qismət başqa cür oldu. Ona görə də hamısı qəlbdən gəlir”.
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Deməli, bu böyük şəxsiyyətin milli irsə olan sevgisinin əsas qaynağı onun fitri istedadı, yaradıcı təbiəti idi.
O, əsl sənət bilicisi idi, mədəniyyətdən, incəsənətdən danışanda elə məsələlərə toxunurdu ki, hamı heyrətlənirdi.
Dahi şəxsiyyət həm Allah vergisi, həm gözəllik duyumu, həm də fəhmi ilə əsl sənəti qiymətləndirməyi bacarır,
hər hansı sənət əsərinə ilk növbədə bir sənət sərrafı kimi yanaşa bilirdi: “Xalqımızın incəsənət, mədəniyyət
sahəsindəki nailiyyətləri Vətənini, millətini sevən hər bir azərbaycanlı üçün iftixar mənbəyidir. Mən bununla daim
fəxr etmişəm”.
Ulu öndər mədəniyyət və incəsənətimizin klassikləri ilə yanaşı, müasirlərimizin də yubiley mərasimlərini,
yaradıcılıq gecələrini keçirmək və belə tədbirlərdə şəxsən iştirak etməklə, mədəniyyət xadimlərimizi Vətənin ən
yüksək mükafatları ilə təltif etməklə bir tərəfdən onların yaradıcılıqlarına, fəaliyyətlərinə yüksək qiymət verirdisə,
digər tərəfdən mədəniyyətimizin təbliği üçün əvəzsiz xidmətlər göstərirdi. Zəngin mənəvi irsimizin
qorunmasında, inkişafında, gənc nəslin milli-mədəni ənənələrimiz ruhunda tərbiyə olunmasında əvəzsiz rol
oynayan əsaslı işlər bu gün mənəviyyat, mədəniyyət faktoru kimi xalqımızı öz soy-kökü ilə əbədi birləşdirib.
Mədəniyyətimizin elə bir sahəsi yoxdur ki, Heydər Əliyevin qayğısından kənarda qalsın. Musiqi,
heykəltəraşlıq və rəssamlıq, teatr və kino, xalça sənəti və digər sahələrin bugünkü inkişafı ulu öndərin bu çox
dəyərli ideyalarından bəhrələnib. Bununla dahi rəhbər Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında yeni bir dövrün
əsasını qoymuşdur. Bir faktı qeyd edək ki, hazırda uşaq və gənclərimiz arasında muğam sənətinə, aşıq sənətinə
böyük maraq var. Fəxrlə deyə bilərik ki, ümummilli liderin mədəniyyət və incəsənətə qayğıkeşliyi bu gün dövlət
başçısı cənab İlham Əliyev və Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri Mehriban
xanım Əliyeva tərəfindən böyük sevgi ilə davam etdirilir. Fondun dəstəyi, Mədəniyyət Nazirliyinin də yaxından
iştirakı ilə ənənəvi muğam müsabiqələri təşkil olunur, istedadlı yeniyetmə və gənclər dövlətimizin qayğısı ilə
əhatə olunur. Azərbaycan musiqisi müxtəlif ölkələrin möhtəşəm konsert salonlarında alqışlanır.
***
Mədəniyyət salnaməmizin son onillikləri ilə bağlı diqqətə çatdırdığımız bu məqamlar bir daha təsdiqləyir
ki, Azərbaycan tarixinin Heydər Əliyev mərhələsi ölkə həyatının digər sahələri kimi, mədəniyyət və
incəsənətimizin də unudulmaz səhifələrini təşkil edir. Ulu öndərin mədəniyyət və incəsənətə qayğısı daima onun
bu sahələrə sevgisi ilə ifadə olunub. Bu qayğı və sevginin konkret sərhədlərini müəyyənləşdirməksə qeyrimümkündür. Heydər Əliyev ideyaları bizə qloballaşma prosesində milli-mənəvi dəyərlərimizi ön plana çəkməyi,
öz milli kimliyimizi, dinimizi və adət-ənənələrimizi unutmamağı tövsiyə edir.
Bu gün möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev ulu öndərin bütün dünyaya açıq olan müdrik siyasətini, o
cümlədən mədəniyyət siyasətini layiqincə davam etdirir. Dövlət başçısının rəhbərliyi ilə Azərbaycanın çoxəsrlik
mədəni mirasının qorunması və beynəlxalq aləmdə tanıdılması istiqamətində mühüm işlər görülür. “Azərbaycanın
əsas prioritetlərindən biri milli adət-ənənələrimizin təmin olunması şərtilə dünya birliyinə inteqrasiya etməsidir”,
- deyən Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın bu inteqrasiyada öz yerini tapmasına və eyni zamanda xalqımızın
mənəvi-mədəni dəyərlərini, milli eyniyyətini qoruyub saxlamasına həmişə həssaslıqla yanaşır. Bu siyasətin
çağımızın zəruri çağırışları kontekstində daha da şaxələndirilməsi, xalqımızın zəngin mədəniyyətinin,
incəsənətinin inkişaf etdirilməsi və dünyada daha geniş tanıdılması üzərimizə düşən ümdə vəzifədir.
Xalq qəzeti .- 2018.- 9 may.- № 104.-S.3.
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Heydər Əliyev və Azərbaycanda etnik-mədəni müxtəlifliyin tənzimlənməsi
Etibar NƏCƏFOV,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının millətlərarası münasibətlər,
multikulturalizm və dini məsələlər şöbəsinin müdiri, fəlsəfə elmləri doktoru, professor
Məlum olduğu kimi, müasir dövrdə dünya dövlətlərinin əksəriyyətində etnik, irqi, dini və mədəni
müxtəliflik mövcuddur. Cəmiyyətdəki etnik-mədəni müxtəlifliyin formalaşması tarixi prosesin inkişafının
nəticəsi kimi obyektiv xarakter daşıyır. Bundan başqa, bu müxtəliflik xalqların etnik-mədəni dəyərlərini,
mədəniyyətlərini xarakterizə edir və onların dünyagörüşü və fəaliyyətlərinin əsasını təşkil edir. Bir sözlə,
etnik-mədəni müxtəliflik xalqların həyatında müsbət rol oynayır. Buna görə də etnik-mədəni müxtəlifliyin
qorun-ması dövlət tərəfindən həyata keçirilən tənzimlənmə siyasətinin tərkib hissəsidir. Etnik-mədəni
müxtəlifliyin tənzimlənməsi hər tərəfin, yəni, həm dövlətin, həm də etnik və dini azlıqların maraqlarını
nəzərə almalıdır. Etnik-mədəni müxtəliflik tənzimlənmədikdə və yaxud bu iş düzgün aparılmadıqda
cəmiyyətin inkişafının müxtəlif sahələrində ciddi problemlər, hətta münaqişələr yaranır. Bu səbəbdən
etnik-mədəni müxtəlifliyin düzgün tənzimlənməsi hər bir çoxmədəniyyətli dövlət üçün böyük praktiki
əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycanda etnik-mədəni müxtəliflik multikulturalizm siyasəti vasitəsilə tənzimlənir. Ölkəmizdə bu
siyasətin tətbiq olunması ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Tarix boyu cəmiyyətdəki etnik, irqi, dini və mədəni müxtəlifliklər, adətən, assimilyasiya və ya izolyasiya
siyasəti vasitəsilə tənzimlənmişdir.
Assimilyasiya siyasəti milli azlıqların mədəni-etnik dəyərlərini titul (əsas) etnosun mədəniyyətinə qatmaqla
cəmiyyətdəki etnik, irqi, dini və mədəni müxtəlifliklərin ləğv edilməsini nəzərdə tutur.
İzolyasiya siyasəti isə milli azlıqların mədəni-etnik dəyərlərinin titul etnosun etnik-mədəni dəyərləri ilə hər
hansı bir əlaqəsinin qarşısını almaqla milli azlıqların cəmiyyətə inteqrasiya olmalarına imkan vermir.
İzolyasiya siyasəti iki formada özünü büruzə verir: 1. O, milli azlıqların ölkəyə daxil olub orada
məskunlaşmasına mane olur. 2. Cəmiyyətdə artıq məskunlaşmış müəyyən qrup adamların assimilyasına mane
olmaq məqsədilə onları təcrid edir. İkinci halda bu siyasət aparteid adlanır. Aparteid siyasəti Cənubi Afrika
Respublikasında 1948-1994-ci illərdə tətbiq olunmuşdur.
Tarixi hadisələrin gedişatı etnik-mədəni müxtəlifliklərin tənzimlənməsinə yönələn bu iki siyasət modelinin
səmərəsizliyini göstərdi. Belə ki, müasir ictimai inkişafda mədəniyyətin aparıcı rol oynadığı bir dövrdə
assimilyasiya siyasətinin düzgün olmadığı kimi, qloballaşma, mədəniyyətlərin qovuşduğu bir şəraitdə izolyasiya
siyasətinin də yanlış olduğu müəyyən edildi. Etnik, irqi, dini və mədəni müxtəlifliklərin tənzimlənməsinə
yönəlmiş assimilyasiya və izolyasiya siyasətlərinin iflasa uğraması ötən əsrin 60-70-ci illərində əvvəlcə
Kanadada, sonra isə Avropanın bir sıra çoxmədəniyyətli ölkələrində multikulturalizm siyasətinin meydana
gəlməsinin başlıca səbəblərindən biri olmuşdur.
Multikulturalizm etnik, irqi, dini və mədəni müxtəlifliklərin tənzimlənməsinə yönələn bir siyasət kimi,
assimilyasiya siyasətindən fərqli olaraq, milli azlıqların etnik-mədəni dəyərlərinin ləğv edilməsinin qarşısını
almaqla, bu dəyərləri qorumaqla yanaşı, izolyasiya siyasətindən fərqli olaraq milli azlıqların etnik-mədəni
dəyərləri ilə titul etnosun etnik-mədəni dəyərlərinin bir-birinə qarşılıqlı təsir etmələri üçün lazımi şərait yaradır
və milli azlıqların yaşadıqları cəmiyyətə inteqrasiya olmaları üçün əlverişli imkan təklif edir. Başqa sözlə desək,
multikulturalizm milli azlıqların etnik-mədəni dəyərlərini nə assimilyasiyaya uğradır, nə də ki, onların bu
dəyərlərinin inkişafını cəmiyyətin tərəqqisindən təcrid edir. Multikulturalizm titul etnos ilə milli azlıqların etnikmədəni dəyərlərinin inkişafına eyni şərait yaratmaqla onların mədəniyyətlərinin qarşılıqlı təsiri üçün zəmin
hazırlayır.
Çoxmədəniyyətli Azərbaycan cəmiyyətindəki etnik- mədəni müxtəlifliklərin tənzimlənməsində
multikulturalizm siyasətini assimilyasiya və izolyasiya siyasətlərindən üstün tutan ulu öndər Heydər Əliyev
multikulturalizmə cəmiyyətdəki çoxmədəniyyətliliyi, etnik-mədəni müxtəlifliyi xarakterizə edən pozitiv hadisə
kimi yanaşırdı. Ümummilli lider cəmiyyətdəki etnik-mədəni müxtəlifliklərin qorunmasına yüksək önəm verərək
deyirdi: “Dövlət, ölkə nə qədər çox xalqı birləşdirsə, bir o qədər zəngin olur, çünki onların hər biri ümumdünya
mədəniyyətinə və sivilizasiyasına öz töhfəsini verir. ....Azərbaycan əhalisinin çoxmilli tərkibi bizim sərvətimizdir,
üstünlüyümüzdür. Biz bunu qiymətəndiririk və saxlayacağıq. Çalışacağıq ki, bu sərvətimiz əbədi olsun”.
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Ümummilli lider Heydər Əliyev multikulturalizmi dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldıraraq onu dövlət
ideologiyasının, azərbaycançılığın tərkib hissəsi hesab edirdi.
Azərbaycançılıq ideyası – Azərbaycan xalqının siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni yüksəlişinə yönələn bir
ideyadır. Bu ideyanın əsasında Azərbaycan xalqının milli azadlıq uğrunda mübarizəsi durur. Azərbaycan xalqının
milli azadlıq uğrunda mübarizəsi tarixi azərbaycançılıq ideyasının formalaşması prosesi ilə bağlıdır. 1993-cü ildə
ümummilli lider Heydər Əliyevin yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdışı azərbaycançılıq ideyasının inkişafına,
Azərbaycan xalqının milli azadlıq uğrunda mübarizəsinə güclü təsir göstərdi. Belə ki, ümummilli lider Heydər
Əliyev azərbaycançılıq ideyasını əsas tutaraq onun bütün sahələrdə inkişafını təmin etdi. O, ilk dəfə olaraq
multikulturalizmi azərbaycançılıq ideyasının tərkib hissəsi kimi təqdim etdi. Ulu öndər deyirdi: “Ərazimizdə
yaşayan azərbaycanlı da, ləzgi də, avar da, kürd də, talış da, udin də, kumık da, başqası da –bütünlükdə hamısı
azərbaycanlıdır. “Azərbaycanlı” sözü bizi həmişə birləşdirib.” Bu fikir inklüziv cəmiyyət ideyasının bariz
nümunəsi olmaqla multikulturalizmin təzahürüdür. Bu kəlamda dinindən, dilindən, etnik mənsubiyyətindən asılı
olmayaraq, ölkədə yaşayan hər bir kəsin azərbaycanlı olması, hüquq bərabərliyi öz əksini tapmışdır.
Akademik Ramiz Mehdiyev “Qlobal transformasiyalar dövründə Azərbaycanın milli ideyası” adlı
kitabında 1828-ci ildən müasir dövrədək Azərbaycanın milli ideyasının meydana gəlməsinin və formalaşmasının
tarixində səkkiz mərhələnin olduğunu göstərir. Hər bir mərhələnin başlanğıcını mühüm bir tarixi hadisə təşkil
edir. Azərbaycanın milli ideyasının formalaşması tarixinin yeddinci mərhələsi 1993-2003-cü illəri ümummilli
lider Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövrünü əhatə edir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan milli
ideyasının formalaşması sahəsində gördüyü işi yüksək qiymətləndirən akademik Ramiz Mehdiyev yazır: “Bu
mərhələdə milli ideya dövlət və milli müstəqillik ideyasında öz əksini tapır. Heydər Əliyevin siyasəti nəticəsində
“millət” məfhumunun strukturuna özünüidentifikasiyanın bütün kollektiv formaları daxil edilmişdir: etnik, dini,
sosio-mədəni, iqtisadi, siyasi və s.. Azərbaycan ideyası Azərbaycanda yaşayan və Azərbaycanı öz Vətəni hesab
edən bütün etnik qrupların ideyasına çevrilir”.
Multikulturalizm siyasəti azərbaycançılığın tərkib hissəsi kimi onun cəmiyyətdə geniş yayılmasını təmin
edir, daha da möhkəmlədir. Multikulturalizm məhfumu cəmiyyətdə mövcud olan etnik, irqi, dini və mədəni
müxtəlifliklərə münasibətdə dövlətin apardığı konkret siyasəti bu müxtəlifliklərin və onların əsasını təşkil edən
etnik-mədəni dəyərlərin qorunmasını əks etdirir. Cəmiyyətdə məskunlaşmış milli azlıqların nümayəndələrinin
etnik-mədəni dəyərlərini qorumaqla multikulturalizm siyasəti azərbaycançılığın sosial bazasını daha da
möhkəmlədir, bu ideologiyanın ölkədə yaşayan bütün xalqların və etnik qrupların ideologiyasına çevirir.
Azərbaycan xalqının siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni yüksəlişini təmin etməkdə azərbaycançılıq ideologiyası
multikulturalizm siyasətindən mühüm bir vasitə kimi geniş istifadə edir. Akademik Ramiz Mehdiyev “Güclü
Azərbaycan dövləti qloballaşma şəraitində milli ideyanın təcəssümü kimi” adlı məqaləsində Azərbaycanda güclü
dövlətin əlamətləri sırasında respublikada yaşayan bütün etnosların dövlət ideologiyası olan tolerantlıq və
multikulturalizm kimi dövlət səviyyəsində möhkəmləndirilən elementlərə sahib güclü milli azərbaycançılıq
ideologiyasının olmasını qeyd edir.
Ulu öndər Heydər Əliyev multikulturalizmi azərbaycançılıq ideologiyasının tərkib hissəsi kimi təqdim
etməklə ölkənin bütün sahələrini əhatə edən inkişafın əsas şərtlərindən biri kimi qələmə verirdi. Cəmiyyətdəki
etnik– mədəni müxtəlifliklərin qorunmasına yönələn multikulturalizm siyasətinin əsas təzahür formalarından biri
dünyada mütərəqqi yanaşma hesab olunan Azərbaycandakı dövlət-din münasibətləridir.
Azərbaycanda dövlət-din münasibətlərinin yüksək səviyyədə olması özünü ilk növbədə dörd əsas məqamda
göstərir. Birincisi, ölkəmizdə dini azadlıqlar təmin edilmişdir. Azərbaycan vətəndaşlarının dini etiqad azadlığının
təmin olunması demokratik inkişaf yolu seçmiş, yaratdığı multikultural mühitlə və tolerantlığı ilə dünya ölkələri
arasında seçilən Azərbaycan Respublikasının daxili siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Azərbaycan
dövləti ölkə vətəndaşlarının dini etiqad azadlığına onların hüquq və azadlıqlarının tərkib hissəsi kimi yanaşır.
Ölkə vətəndaşlarının dini etiqad azadlığı Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına, “Dini etiqad azadlığı
haqqında” Qanuna və ölkəmizin digər normativ- hüquqi aktlarına əsaslanır.
Azərbaycanda dini azadlıqlar tam şəkildə təmin edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının
25-ci maddəsinin (“Bərabərlik hüququ”) 3-cü bəndinə əsasən, “Dövlət irqindən, milliyyətindən, dinindən,
dilindən, cinsindən, mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, qulluq mövqeyindən, əqidəsindən, siyasi partiyalara,
həmkarlar ittifaqlarına və digər ictimai birliklərə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər kəsin hüquq və
azadlıqlarının bərabərliyinə təminat verir. İnsan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını irqi, milli, dini, dil, cinsi,
mənşəyi, əqidə, siyasi və sosial mənsubiyyətə görə məhdudlaşdırmaq qadağandır” . Konstitusiyasının 48-ci
maddəsinin (“Vicdan azadlığı”) 1-ci və 2-ci bəndlərində isə qeyd olunmuşdur: “Hər kəsin vicdan azadlığı vardır”,
“Hər kəsin dinə münasibətini müstəqil müəyyənləşdirmək, hər hansı dinə təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə
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etiqad etmək, yaxud heç bir dinə etiqad etməmək, dinə münasibəti ilə bağlı əqidəsini ifadə etmək və yaymaq
hüququ vardır”.
İkincisi, bütün dinlər, dini məzhəblər qanun qarşısında bərabərdir. Azərbaycan Respublikasının əhalisinin
96 faizi müsəlman olmasına baxmayaraq, dövlət rəsmi qeydiyyatdan keçmiş dinlər və dini qurumlar arasında heç
bir ayrı-seçkiliyə yol vermir. Konstitusiyasının 18-ci maddəsinin 1-ci bəndində göstərilir ki, ölkəmizdə “bütün
dini etiqadlar qanun qarşısında bərabərdir”. “Dini etiqad azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununun 5-ci maddəsində isə deyilir: “Bütün dinlər və dini qurumlar qanun qarşısında bərabərdir. Heç bir din
(dini cərəyan) və dini qurum barəsində digərlərinə nisbətən hər hansı üstünlük və ya məhdudiyyət müəyyən edilə
bilməz”.
Məlum olduğu kimi, İslamın şiə və sünni məzhəblərə bölünməsi müsəlman dünyasının sosial-iqtisadi,
siyasi, hərbi, mədəni sahələrdə geridə qalmasının əsas səbəblərindən biri olmuşdur. Bu bölgünün yaranması
müsəlman aləmində qanlı toqquşmalara səbəb olmuşdur. Əfsuslar olsun ki, müasir dövrdə də əksər müsəlman
ölkələrində şiə-sünni qarşıdurması bu və ya digər formada özünü büruzə verir. Bu qarşıdurma özünü həm
ölkədaxili, həm də ölkələrarası müstəvidə göstərir. Azərbaycan nadir müsəlman ölkələrindəndir ki, burada şiəsünni qarşıdurması yoxdur. Ölkə əhalisinin əksəriyyəti bu bölgüyə əhəmiyyət vermir. Bunun mühüm bir əyani
göstəricisi kimi şiələrlə sünnilərin eyni məscidlərdə ibadət etmələrini, vəhdət namazı qılmalarını göstərmək olar.
Üçüncüsü, dövlət bütün dini qurumların hər birinə lazımi köməklik, o cümlədən maliyyə dəstəyi göstərir.
1993-cü ildən bəri Azərbaycanda onlarca məscid, rus pravoslav, katolik, alban kilsələri, sinaqoqlar tikilmiş və ya
təmir edilmişdir.
Azərbaycan dövləti ölkədə fəaliyyət göstərən dini qurumlara mənəvi yardım da göstərir. Bütün Cənubu
Qafqaz regionunda 16 noyabr Beynəlxalq Tolerantlıq Günü ilk dəfə Azərbaycanda qeyd edilmiş və 1999-cu ildə
ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü və göstərişi ilə bu əlamətdar gündə ölkəmizdəki dini konfessiyaların
başçıları ilə görüş keçirilmişdir. Bu ənənənin davamı kimi, bu gün Azərbaycan Respublikası rəhbərliyi adından
ölkəmizdə fəaliyyət göstərən kon-fessiyaların dini bayramlarında və əlamətdar günlərində müsəlmanlara, xristian
və yəhudi icmalarına bayram təbriki ilə müraciət edilir, mütəmadi olaraq onlarla görüşlər keçirilir, tolerantlıq
mühitinin daha da möhkəmləndirilməsi üçün dövlət səviyyəsində həyata keçirilən tədbirlərin icrası daim
nəzarətdə saxlanılır.
Dördüncüsü, Azərbaycanda dini azadlıqların yüksək səviyyədə təmin edilməsi, bütün dinlərin və dini
məzhəblərin qanun qarşısında bərabər olması, dövlət tərəfindən dini icmalara hər cür dəstəyin göstərilməsi öz
məntiqi nəticəsi kimi ölkə daxilində dinlərarası münasibətlərin qarşılıqlı hörmət və əməkdaşlıq əsasında
qurulmasına səbəb olur. Bununla əlaqədar qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda müxtəlif dini konfessiyalar
tərəfindən ibadət evlərinin tikintisinə və bərpasına fərqli dini icmaların nümayəndələrinin maddi və mənəvi dəstək
verməsi, ianələr toplaması tarixi keçmişimizdən qalan mütərəqqi ənənədir. Məsələn, XIX əsrin sonlarına yaxın
Bakıda “Qızıllı kilsə” kimi tanınan “Aleksandr Nevski” kilsəsinin inşası zamanı toplanmış ianənin böyük hissəsini
müsəlmanlar vermişdilər. Avropa və Dağ yəhudiləri üçün yeni sinaqoqların tikintisində xaricdə fəaliyyət göstərən
yəhudi təşkilatları ilə yanaşı, Qafqaz Müsəlmanları Idarəsi, Rus-Pravoslav kilsəsinin Bakı və Azərbaycan
Yeparxiyası da yaxından iştirak etmişdir. Bundan başqa, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dini icmaların
nümayəndələri bir-birinin tədbirlərində iştirak edirlər. Azərbaycanda dinlərarası münasibətlərin qarşılıqlı hörmət
və əməkdaşlıq əsasında qurulması bir çox ölkələrdə müşahidə olunan dini separatizmin qarşısını alaraq
cəmiyyətdə inteqrasiya proseslərini daha da gücləndirir. Azərbaycandakı dinlərarası münasibətlərin yüksək
səviyyədə olduğunu qeyd edən Prezident İlham Əliyev deyir: “Azərbaycanda bütün xalqların, bütün
konfessiyaların, dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi yaşayırlar və yaşayacaqlar. Heç vaxt ölkəmizdə dini zəmində
heç bir qarşıdurma olmamışdır və olmayacaqdır. Hətta heç bir anlaşılmazlıq da olmamalıdır və yoxdur. Biz bu
yolla gedirik və dünyaya bu yolu göstəririk” .
Multikulturalizmin Azərbaycan Respublikasının daxili siyasətinin tərkib hissəsi olmasının digər mühüm
göstəricisi ölkədə yaşayan müxtəlif xalqların və etnik qrupların etnik-mədəni dəyərlərinin qorunması və bunun
nəticəsində onların cəmiyyət daxilində inteqrasiyasıdır.
Azərbaycan Respublikasında yaşayan milli azlıqların hüquq və azadlıqları ölkə Konstitusiyasının aşağıdakı
maddələrində (“Dövlət dili” Maddə 21, bənd 2; “Bərabərlik hüququ” Maddə 25, bənd 3; “Milli mənsubiyyət
hüququ” Maddə 44, bəndlər 1, 2; “Ana dilindən istifadə hüququ” Maddə 45, bəndlər 1, 2; “Fikir və söz azadlığı”
Maddə 47, bəndlər 1, 2, 3; “Vicdan azadlığı” Maddə 48, bəndlər 1, 2; “Hakimlərin müstəqilliyi, ədalət
mühakiməsinin həyata keçirilməsinin əsas prinsipləri və şərtləri” Maddə 127, bənd 10) və digər normativ hüquqi
aktlarla qorunur.
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Bundan başqa, Azərbaycan Respublikası milli azlıqların müdafiəsi ilə bağlı bir çox beynəlxalq
konvensiyalara qoşulmuşdur. Məsələn, Avropa Şurasının “Milli azlıqların müdafiəsi haqqında Çərçivə
Konvensiyası” hökumət tərəfindən 1995-ci il fevralın 1-də imzalanmış və 2000-ci il 16 iyun tarixli Qanunla
ratifikasiya edilmişdir. Azərbaycan Respublikası 26 noyabr 2009-cu il tarixli Qanunla UNESKO-nun “Mədəni
ozünüifadə müxtəlifliyinin qorunması və təşviqinə dair” Konvensiyasına qoşulmuşdur. Bu konvensiya
Azərbaycanda 2010-cu il may ayının 15-dən etibarən qüvvəyə minmişdir.
28 dekabr 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə qəbul edilmiş
“Azərbaycan Respublikasında İnsan hüquqlarının müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planının təsdiq edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı, o cümlədən dövlət başçısının 27 dekabr 2011-ci il
tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin
səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı” nda milli azlıqların mədəni irsinin qorunması və
inkişafı hökumətin fəaliyyət istiqamətlərindən biri kimi nəzərdə tutulmuşdur. Postsovet məkanında ilk dəfə olaraq
“Azərbaycan Respublikasında yaşayan milli azlıqların hüquq və azadlıqlarının qorunması, dil və mədəniyyətinin
inkişafına dövlət yardımı haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 sentyabr 1992-ci il tarixli fərmanı
imzalanmış və uğurla icra edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin imzaladığı bir sıra sərəncamlarla milli azlıqların kompakt
yaşadıqları bölgələrdə sosial-iqtisadi, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, ekologiya və s. sahələrdə böyük layihələr
həyata keçirilir.
Hazırda ölkədə milli azlıqların müxtəlif məsələləri ilə, o cümlədən onların etnik-mədəni dəyərlərinin
qorunması ilə məşğul olan 50-dək qeyri-hökumət təşkilatları (QHT), milli mədəniyyət mərkəzləri, ictimai birliklər
və cəmiyyətlər fəaliyyət göstərir. Bu qurumlar və ölkədə fəaliyyət göstərən digər QHT-lər Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasına müvafiq qrant
layihələri ilə müraciət edərək maliyyə yar-dımları almaq imkanına malikdir. Bundan başqa Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə Dövlət Dəstəyi Fondunun xətti ilə milli
azlıqların dillərində nəşr edilən mətbuat orqanlarına maliyyə yardımları göstərilir.
Əsası ulu öndər tərəfindən qoyulan və müasir dövrdə ölkə Prezidenti İlham Əliyevin uğurla davam etdirdiyi
multikulturalizm siyasəti sahəsində Azərbaycanın qazandığı böyük nailiyyətləri ölkəmizə səfər edən əcnəbilər
xüsusi qeyd edirlər. Təəssüratlarını xarici ölkələrdə dərc olunan müxtəlif nəşrlərdə ifadə edərək onlar
Azərbaycanda əlverişli multikulturalizm və tolerantlıq mühitinin olduğunu qeyd edirlər. Məsələn, 2015-ci ilin 30
oktyabr – 4 noyabr tarixlərində Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin “Azərbaycan multikulturalizminə
səyahət” layihəsi çərçivəsində ölkəmizdə səfərdə olan ABŞ-ın Kaliforniya ştatında yerləşən Sinay məbədinin
üzvlərindən ibarət 50 nəfərlik heyətin rəhbəri ravvin David Volpe Amerikada çıxan “Time” jurnalında
“Azərbaycan Yaxın Şərqdə tolerantlıq vadisidir” adlı dərc etdirdiyi məqalədə Azərbaycandakı multikulturalizm
və tolerantlıq mühitindən bunları yazır: “Bir həftə öncə Qüds şəhərində bir İsrail diplomatı bizimlə görüşdə bu
sözləri demişdi ki, mən İsveçdə başımda kipa ilə gəzməyə ehtiyat edirəm, amma Azərbaycanda yox.
Azərbaycanda heç kəs buna görə sənə problem yaratmayacaqdır. Mən bunu təsdiq edə bilərəm. Bakı küçələrində
bir həftəyə yaxın kipa ilə gəzdim, nəzakət və mehribanlıqdan başqa bir qarşılıq gör-mədim. Bu, dünyada çox az
rastlaşılan qeyri-adi bir nailiyyətdir. Azərbaycan başqa dini ənənələrin intişarını ehtiva edən iftixarlı və qədim
tarixə malik bir ölkədir.”
Yael Lerman Mazar adlı başqa bir əcnəbi qonağımız isə “The Jerusalem Post” qəzetində dərc olunan
“Azərbaycan İsrailə olan ümidimi necə bərpa etdi” adlı məqaləsində aşağıdakıları qeyd edir: “Azərbaycana ayaq
basana qədər qədim tarixi olan bu xalq və bu gənc dövlət barədə heç nə bilmirdik. Bir həftə sonra isə biz
Azərbaycanı bu məğrur ölkəyə, onun səxavətli hökümətinə və gözəl insanlarına böyük məhəbbət hissi ilə tərk
etdik. Azərbaycana gəldikdən sonra dünyanın başqa heç bir yerində rastlaşmadığımız çoxlu faktın şahidi olduq.
Birincisi, Azərbaycan müsəlman və demokratik ölkədir. İkincisi, Azərbaycanda heç vaxt talanlar törədilməyib.
Burada antisemitizm, sadəcə olaraq, mövcud deyil. Dini icmaların rəhbərləri insanları zorakılığa çağırmırlar. Yerli
əhali ölkədəki pluralizmlə və mövcud etnik müxtəlifliklə fəxr edir”.
Müasir dövrdə Azərbaycanda olan multikultural durumu daha da möhkəmləndirmək məqsədilə Prezident
İlham Əliyevin göstərişi ilə bir sıra mühüm əhəmiyyət kəsb edən işlər həyata keçirilmişdir. Qeyd etdiyimiz kimi,
Prezident İlham Əliyevin imzaladığı 28 fevral 2014-cü il tarixli sərəncamla Azərbaycan Respublikasının
millətlərarası, multikulturalizm və dini məsələlər üzrə Dövlət Müşavirliyi xidməti təsis edilmiş, 7 may 2014-cü il
tarixli fərmanla Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu, 15 may 2014-cü il tarixli fərmanla
isə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi yaradılmışdır. Prezidentin 11 yanvar 2016-cı il tarixli sərəncamı
ilə 2016-cı il Azərbaycanda “Multikulturalizm ili” elan edilmişdir. 11 mart 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə “2016680
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cı ilin Azərbaycan Respublikasında “Multikulturalizm ili” elan edilməsinə dair Tədbirlər Planı” təsdiq
olunmuşdur. Həmin planın 2.4.-cü yarımfəslində göstərildiyi kimi, bu təsisatların və sərəncamların hər biri
Azərbaycanın multikulturalizm siyasətinin uğurla həyata keçirilməsinə yönəlmişdir.
Beləliklə, ölkəmizdəki etnik- mədəni müxtəlifliklərin əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulmuşdur. Müasir dövrdə ölkə Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən multikulturalizm
siyasəti vasitəsilə tənzimləndirilməsi ölkə daxilində olan etnik, dini və mədəni müxtəlifliklərin tənzimlənməsi və
etnik- mədəni dəyərlərin qorunması sahəsində böyük nailiyyətlər qazanılır. Bu, demokratik cəmiyyətin norma və
prinsiplərinə uyğun gəlir. Belə ki, xalqların etnik-mədəni dəyərlərinin qorunması insan haqlarının tərkib
hissəsidir. Bundan başqa, multikulturalizm Azərbaycan Respublikasının daxili siyasətinin tərkib hissəsi kimi
cəmiyyətdəki etnik-mədəni müxtəliflikləri tənzimləyərək inteqrasiya proseslərinin dərinləşməsinə səbəb olur.
Dərinləşən inteqrasiya prosesləri isə öz növbəsində etnik və dini zəmində baş verə biləcək xoşagəlməz hadisələrin
qarşısını alır. Ölkəmizin multikulturalizm sahəsində əldə etdiyi nailiyyətləri görmək istəməyən, ona münasibətdə
ikili standartlar siyasətini yürüdən bəzi Qərb dövlətləri, akademik Ramiz Mehdiyevin “Avropa strukturlarının
deq-radasiyasının mənbələri haqqında və ya Azərbaycana münasibətdə ikili standartlar siyasəti” adlı məqaləsində
qeyd etdiyi kimi, Azərbaycandan yüzilliklər boyu formalaşmış tolerantlıq, dini dözümlülük və multikulturalizm
təcrübəsini əxz etsəydi, pis olmazdı.
Xalq qəzeti .- 2018.- 9 may.- № 104.-S.6.
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Demokratik və bəşəri dəyərlərə sadiq müdrik rəhbər
Ziyafət ƏSGƏROV,
Milli Məclis Sədrinin birinci müavini, Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə
komitəsinin sədri, YAP Siyasi Şurasının üzvü
Otuz ildən artıq bir müddətdə Azərbaycan dövlətçiliyinin taleyi dahi və uzaqgörən şəxsiyyət, öz xalqını və
vətənini canından artıq sevən ən böyük azərbaycanlı, şərəfli adı bizim üçün həmişə əziz və unudulmaz olan
Heydər Əliyevlə bağlı olmuşdur.
Bu illər xalqımızın milli mənlik şüurunun oyanışı, azadlıq və müstəqillik hissinin güclənməsi, ölkənin
ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, elmi-mədəni həyatının vüsətli dirçəlişi ilə əlamətdar olmuşdur. Bütün həyatını və
siyasi fəaliyyətini böyük tarixi keçmişi və zəngin mədəniyyəti ilə fəxr etdiyi xalqının və vətəninin tərəqqisinə həsr
etmiş Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan bir dövlət kimi zamanın ağır və sərt sınaqlarından çıxaraq,
ölçüyəgəlməz irəliləyişə nail olmuşdur.
1969-cu ilin iyulunda Heydər Əliyevin respublika rəhbəri seçilməsi ilə Azərbaycanın taleyində və tarixində
dönüş başlandı. Xalqımızın mənəvi-əxlaqi dəyərlərinə söykənən genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirilməsi
sayəsində insanlarda nəinki milli ruhun və özünüdərkin oyanışını şərtləndirdi, həmçinin onların ictimai fəallığının
və işgüzarlığının yüksəlməsinə təkan verdi. Milli qürur hissinin güclənməsi, milli şüurun yüksəlməsi sosialiqtisadi və mədəni həyatın bütün sahələrinin dirçəlişi üçün zəmin oldu. Bu, xalq ruhuna dərindən bələd olan
respublika rəhbərinin təşəbbüskarlığının və uzaqgörənliyinin nəticəsi idi.
XX-XXI əsrlərin qovuşuğunda Azərbaycanın demokratik və bəşəri dəyərlərə sadiq müstəqil bir dövlət kimi
formalaşması böyük öndərimizin titanik siyasi fəaliyyətinin nəticəsi, 1993-cü ilin iyununda xalqın təkidli tələbi
ilə onun hakimiyyətə qayıdışının bəhrəsidir.
Hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsini, xalqın
birliyinin təmin olunmasını, ictimai-siyasi sabitlik və iqtisadi dirçəliş üçün zəmin yaradılmasını özünün
dövlətçilik strategiyasının prioritet istiqaməti kimi müəyyənləşdirdi.
Müstəqillik əldə etdikdən sonra insan hüquq və azadlıqlarının təmini məqsədilə həyata keçirilən hüquqi
islahatlar içərisində ən mühümü məhz yaşamaq hüququnun təmin edilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər
planı olmuşdur. 1993-cü ildə Heydər Əliyevin ilk qərarlarından biri məhz ölüm cəzasının tətbiqi üzərində
moratorium qoyulması oldu.
Demokratik hüquqi dövlət quruculuğu yolunu tutmuş Azərbaycan xalqı milli müstəqillik əldə etdikdən
sonra bir çox çətinliklərlə qarşılaşmışdı. O dövrdə ölkəmizdə hökm sürən hərc-mərclik, özbaşınalıq, qanunsuz
silahlı birləşmələrin mövcudluğu, cinayətkarlığın tüğyan etməsi, insanların dinc və təhlükəsiz yaşamasını qəsdə
məruz qoymuşdu.
Ulu öndərin həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində dövlətçiliyimiz möhkəmləndirildi, ictimai-siyasi sabitlik
bərqərar edildi, qanunsuzluqlara, zorakılığa, cəzasızlıq əhval-ruhiyyəsinə son qoyuldu. Vətəndaşlarımız
təhlükəsiz yaşamaq hüququ əldə etdilər. Bütün bunlar demokratik cəmiyyətin qurulmasına, insanların hüquq və
azadlıqlarının müdafiəsinə təminat verdi.
1994-cü il mayın 12-də atəşkəs barədə sazişin imzalanması ordu quruculuğunda köklü islahatlar
aparılmasına şərait yaratdı. Orduya çağırışla bağlı bütün problemlər həllini tapdı, fərarilik halları aradan qalxdı.
Dövlətçiliyi və hərbçi şərəfini uca tutan zabitlər rəhbər vəzifələrə irəli çəkildi. Şəxsi heyətin mənəvi-psixoloji
hazırlığına, döyüş ruhunun yüksəldilməsinə diqqət artırıldı, hərbi vətənpərvərlik işi gücləndirildi. Ordu
quruculuğunun müxtəlif sahələri ilə bağlı digər zəruri addımlar atıldı.
1993-cü il noyabrın 1-də Prezidentin müvafiq fərmanı ilə Dövlət Müdafiə Şurası yaradıldı. Şuranın ilk
iclasında ordu quruculuğu, müdafiə məsələləri geniş müzakirə olundu, müvafiq qərarlar qəbul edildi.
Səfərbərliyin təşkili, döyüş hazırlığının, qoşun hissələrinin, şəxsi heyətin təlim-tərbiyəsinin təkmilləşdirilməsinə,
sosial şəraitin yaxşılaşdırılmasına istiqamətləndirilmiş tədbirlər müəyyən olundu. Bu, olduqca vacib amillər idi
və ümummilli lider ordu quruculuğuna məhz bu məsələləri həll etməklə başladı. Nəticə etibarilə bu proses dünya
təcrübəsinə və milli dəyərlər sisteminə əsaslanmaqla uğurla davam etdirildi. Qısa müddətdə atılan düşünülmüş
addımlar öz bəhrəsini verdi - nizami ordu yaradıldı və formalaşmağa başladı.
1995-ci il noyabrın 12-də Azərbaycanın tarixində ilk dəfə olaraq müstəqil dövlətimizin Konstitusiyası
ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul edildi. Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin əsas müddəalarını
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özündə əks etdirən Konstitusiyada insan və vətəndaş hüquqlarının, azadlıqlarının təmin edilməsi dövlətimizin ali
məqsədi kimi bəyan olundu. Çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrimizə, milli və ümumbəşəri dəyərlərə söykənərək
yaradılan Konstitusiyamız hüquqi-demokratik dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunun təməlini qoydu.
Qeyd olunduğu kimi, 1993-cü ilin iyun ayından ölkəmizdə ölüm cəzasının icrasına moratorium qoyulmuş,
daha sonra ölüm cəzasının tətbiqi məhdudlaşdırılmış və 1998-ci il fevralın 10-da ölüm cəzası ləğv edilmişdir. Bu
tarixi addım fəlsəfi, hüquqi düşüncələrə, dərin elmi təhlilə, dünya təcrübəsinə və reallığımıza əsaslanmaqla
humanizm, insanpərvərlik, ədalət, şəxsiyyətə və insan hüquqlarına hörmət kimi yüksək amallarla yaşayan
prezidentimizin gələcək nəsillərə misilsiz töhfəsi oldu.
Bu bir həqiqətdir ki, müstəqil dövlətimizin ilk Konstitusiyasının qəbul olunması və müstəqillik tariximizdə
ilk parlament seçkiləri keçirilməsi ilə Azərbaycanın tarixi inkişafının yeni bir mərhələsi başlandı. Ümummilli
lider Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi komissiya tərəfindən hazırlanmış ümumxalq müzakirəsinə çıxarılan
Konstitusiya layihəsi həmin il, yəni, 1995-ci ilin noyabrın 12-də keçirilən referendumda - ümumxalq
səsverməsində qəbul edilmişdir. Bu mühüm tarixi əhəmiyyətə malik sənəd ölkəmizdə insan və vətəndaş hüquq
və azadlıqlarına lazımi təminatlar yaratmaqla, hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunun möhkəm
təməlini təşkil edir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında yüz illər boyu bəşəriyyətin əldə etdiyi
mütərəqqi dəyərlər, fundamental hüquq və azadlıqlar öz əksini tapmışdır.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə islahatların hüquqi bazasının yaradılması, insan hüquq və
azadlıqlarının qorunması sahəsində mühüm sənədlər qəbul edilmiş, respublikamız müxtəlif beynəlxalq
konvensiya və sazişlərə qoşulmuş, qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətlərinin qarşılıqlı fəaliyyətinin
təmin edilməsi məqsədi ilə xeyli tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bu tədbirlər sırasında Heydər Əliyevin 21 fevral
1996-cı il tarixli sərəncamı ilə yaradılmış Hüquq islahatları komissiyasını xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bu
komissiya xalqımızın dövlətçilik tarixində yaratdığı ənənələri qorumaqla inkişaf etmiş dövlətlərin hüquq
islahatları ilə bağlı təcrübəsindən də bəhrələnmişdir. Komissiyanın 4 may 1996-cı ildə keçirilmiş iclasında
ümummilli liderimiz Heydər Əliyev demişdir:
“Müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyasının həyata keçirilməsi prosesi hər birimizin əsas
vəzifələrindən biridir. Bu baxımdan məhkəmə, hüquq-mühafizə orqanlarının islahatı ilə əlaqədar qanunların
hazırlanması, qəbul olunması çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İndi qarşımızda Konstitusiya əsasında qanunların
qəbul olunması kimi çox böyük vəzifələr var. Hər sahədə qanunlar qəbul edilməlidir. İndi mən vaxt deyə bilmərəm
- bir il, iki il, - hər halda, müəyyən bir zaman ərzində nail olmalıyıq ki, bütün sahələr üzrə müstəqil Azərbaycan
dövlətinin qanunları olsun”.
Heydər Əliyevin Hüquq islahatları komissiyasındakı bu nitqi respublikamızda qanun yaradıcılığı sahəsində
həyata keçirilən böyük işlərin proqram sənədi kimi mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Hüquq islahatları sahəsində çox əhəmiyyətli sənədlərdən biri də Heydər Əliyevin 1996-cı il iyunun 8-də
imzaladığı “Avropa Şurası və Azərbaycan Respublikası arasında əməkdaşlıq proqramının həyata keçirilməsi
haqqında” sərəncamdır. Bu sənədə əsasən, beynəlxalq standartlara uyğun “Konstitusiya Məhkəməsi haqqında”,
“Məhkəmələr və hakimlər haqqında”, “Prokurorluq haqqında” qanun və digər hüquqi sənədlərin layihələri
hazırlanıb Milli Məclisdə müzakirə edilmiş və müvafiq qaydada qəbul olunmuşdur.
Milli Məclisin bu günə qədər qəbul etdiyi hüquqi sənədlərin böyük bir hissəsi Heydər Əliyev tərəfindən
parlamentin müzakirəsinə verilmiş qanun layihələri, konvensiyalar və sazişlərdir. Respublika parlamenti son illər
ərzində bu istiqamətdə, yəni, hüquq islahatları sahəsində xeyli tarixi sənədlər qəbul etmişdir.
Ulu öndərin 22 fevral 1998-ci il tarixli “İnsan və vətəndaş hüquqlarının təmin edilməsi sahəsində tədbirlər
haqqında” fərmanı da hüquq islahatları baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edən tarixi sənədlərdəndir. Bu
fərmanda ölkəmizdə insan hüquq və azadlıqlarının cəmiyyətimizdə əsas meyar olduğu xüsusilə vurğulanmış, icra
strukturlarının vəzifələri müəyyən edilmişdir.
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Milli Məclisdə ölkəmizin Avropa xalqları ailəsi ilə inteqrasiyasını
gücləndirən normativ sənədlər də qəbul olunmuşdur. Parlament bu sahədə “İnsan hüquqlarının və əsas
azadlıqlarının müdafiəsi haqqında” Konvensiyanı, “İşgəncələrin və qeyri-insani və ya insan ləyaqətini alçaldan
rəftarın və ya cəzanın qarşısının alınması haqqında” Avropa Konvensiyasını, “Yerli özünüidarəetmə haqqında”
Avropa Xartiyasını təsdiq edən sənədləri, “Vətəndaşlıq haqqında”, “Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında”, “Dini
etiqad azadlığı haqqında” qanunları qəbul etmişdir.
Azərbaycanın Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul olunması hüquq islahatları baxımından
respublikamız qarşısında mühüm öhdəlik və vəzifələr qoymuşdu. Bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi sahəsində
ölkəmizdə bir sıra tədbirlər həyata keçirilmiş, Prezidentin təşəbbüsü ilə Milli Məclisdə dövlət qulluğunu
tənzimləyən bir sıra qanunvericilik aktları qəbul edilmişdir.
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Hüquq islahatları sahəsində Milli Məclis Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə bir neçə konstitusiya qanunu da
qəbul etmişdir. Bunlar “Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman) haqqında”,
“Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsinin tənzimlənməsi haqqında”,
“Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən etimad
məsələsinin həll edilməsi hüququnun əlavə təminatları haqqında” konstitusiya qanunlarından ibarətdir. Bütün bu
sənədlər ölkəmizdə insan hüquq və azadlıqlarının qorunmasına necə böyük əhəmiyyət verildiyinin əyani
təsdiqidir.
Heydər Əliyev ölkəmizdə aparılan hüquq islahatları haqqında respublikamızın dövlət müstəqilliyinin
onuncu ildönümünə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə demişdir:
“1995-ci ildə müstəqil Azərbaycanın ilk milli Konstitusiyası qəbul olundu. Həmin o il Azərbaycanın ilk
Milli Məclisi seçildi. Baxmayaraq ki, 1995-ci ildə biz hələ ağır iqtisadi vəziyyətdə yaşayırdıq, ictimai-siyasi
vəziyyət ardıcıl surətdə sabitləşdirildi. Bunların hamısı bizə Azərbaycanın iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək,
Azərbaycana xarici investisiyanın cəlb edilməsini təmin etmək, Azərbaycanın ordusunu yaratmaq, onu
möhkəmləndirmək və insanların rifah halını yaxşılaşdırmaq üçün imkanlar yaratdı.
Hər bir qanunun arxasında Azərbaycanda dövlət quruculuğunu təmin etmək, iqtisadi islahatları həyata
keçirmək, siyasi islahatları həyata keçirmək, sosial islahatları həyata keçirmək məsələləri durur. Azərbaycanı
keçmiş sosialist ictimai-siyasi, iqtisadi sistemindən yeni sistemə keçirmək prosesini biz bu illərdə apardıq və buna
da nail olmuşuq. Məhz bunların nəticəsində indi Azərbaycanda demokratik, hüquqi dövlət öz fəaliyyətini uğurla
həyata keçirir. Azərbaycan xalqı bunların nəticəsində öz müstəqil ölkəsində tam azadlığa çıxıbdır.”
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyası 1995-ci ildə ümumxalq referendumu ilə qəbul
olunduqdan bir müddət sonra - 2002-ci ildə Azərbaycanın həmin dövrdəki inkişaf səviyyəsinə və perspektivlərinə
uyğun olaraq keçirilmiş referendumda bir sıra mühüm məsələlər öz həllini tapmışdı, o cümlədən seçki prosesi ilə
bağlı proporsional seçki sistemi ləğv olunmuş, mojaritar seçki sisteminə keçirilmişdi.
Ölkədə siyasi, iqtisadi, sosial və hüquq islahatlarının qanunvericilik mexanizminin yaradılmasına və
təkmilləşdirilməsinə yönəldilmiş yüzlərlə qanun layihəsi Heydər Əliyevin imzası ilə parlamentə təqdim edilmiş
və qəbul olunmuşdur. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Milli Məclisin qəbul etdiyi qanunvericilik aktları, o
cümlədən Mülki Məcəllə, Mülki-Prosessual Məcəllə, İnzibati Xətalar Məcəlləsi, Cinayət Məcəlləsi, CinayətProsessual Məcəllə, Cəzaların İcrası Məcəlləsi, “Torpaq islahatı haqqında”, “Konstitusiya Məhkəməsi haqqında”,
“Məhkəmələr və hakimlər haqqında”, “Prokurorluq haqqında”, “Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları
üzrə müvəkkili (ombudsman) haqqında” və digər qanunlar Azərbaycanın demokratik yolla ardıcıl inkişafı üçün
bütün hüquqi təminatları yaratmışdır.
Bunlar bir tərəfdən Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğunun təmin edilməsi,
çoxpartiyalılığa, müxtəlif siyasi cərəyanların ideyalarının azad ifadə olunmasına əsaslanan siyasi sistemin
yaradılması, insan və vətəndaş hüquqlarının qorunmasına qulluq edən təsisatların formalaşması, digər tərəfdən
isə ölkəmizdə azad rəqabətə, inkişaf etmiş mülki dövriyyəyə, müasir bazar münasibətlərinə əsaslanan
iqtisadiyyatın qurulması məqsədini güdən qanunvericilik tədbirlərini əhatə etmişdir.
Bu gün Azərbaycanda respublika Prezidenti möhtərəm İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan məhkəməhüquq islahatları ümummilli lider Heydər Əliyevin bu sahədə həyata keçirdiyi dövlət siyasətinin məntiqi
davamıdır.
İqtisadi inkişaf üçün hüquqi bazanın və islahatların əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, hüquqi baza və normativ
əsaslara söykənərək fəaliyyət göstərən dövlət institutları əlverişli biznes mühitinin yaranmasını və tərəflər üçün
bərabər imkanları təmin edir. Belə ki, xüsusi mülkiyyət hüquqlarının qorunmasını təmin edə bilən və
uzunmüddətli müqavilələrin bağlanmasını təşviq edən qanunvericilik sistemi investisiyaların həcminin artması və
iqtisadi inkişaf üçün mühüm şərtlərdir.
Hüquqi islahatlara olan yanaşma və onların davamlılığı sosial-iqtisadi rifahı təmin edir. Digər ölkələrin də
təcrübəsi göstərir ki, məhz demokratik sistemin və hüququn aliliyinin inkişafını daha möhkəm təmin etmiş
dövlətlər daha sürətli və uğurlu iqtisadi inkişafa nail olmuşlar. Eyni zamanda, iqtisadi göstəricilərin və inkişafın
zəif olduğu ölkələr daha kövrək hüquq sisteminin və siyasi sabitliyin olduğu ölkələrdir. Yəni, iqtisadi inkişafı
hüquqi islahatlarla paralel həyata keçirən, bir-birini tamamlayan yanaşma ortaya qoyulduqda həmin dövlətlərdə
iqtisadi
inkişaf
və
vətəndaş
rifahı
dayanıqlı
olur.
Dövlətin inkişafı və vətəndaşların rifahı ilkin olaraq sosial-iqtisadi siyasətlə və göstəricilərlə əlaqələndirilir, ancaq
bu proses paralel həyata keçirilən dərin, hərtərəfli hüquqi islahatlarsız səmərəli olmur. İlham Əliyevin prezident
seçildiyi 2003-cü ildən ötən dövr ərzində ölkəmizin iqtisadi sahədə olan uğurları birmənalıdır və statistik
rəqəmlərlə, eləcə də beynəlxalq qiymətləndirmələrlə təsdiqlənmişdir. Həyata keçirilən sosial proqramlar,
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yoxsulluq səviyyəsinin azaldılması, infrastruktur layihələri, təhsil və səhiyyə islahatları vətəndaşların rifahını
əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırmışdır.
Bu inkişafı və artımı şərtləndirən, onun üçün zəmin yaradan və davamlılığını təmin edəcək hüquqi islahatlar
da daim İlham Əliyevin islahatlar konsepsiyasının ayrılmaz hissəsi olmuşdur. 2003-cü ildən başlayaraq
Azərbaycanda iqtisadi inkişafı gücləndirəcək və onun davamlılığını təmin edəcək kompleks məhkəmə, inzibatiidarəçilik və kadr islahatları həyata keçirildi. Müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyasında müəyyən edilmiş
əsaslarla qurulan məhkəmə sisteminin İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə təkmilləşdirilməsi davam etdirildi.
Azərbaycan ümummilli lider Heydər Əliyevin prezidentliyi dövründə, 2002-ci ildə ədalət mühakiməsində daha
yüksək standartları təmin etmək üçün Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət hüququnu tanıyan Avropa
İnsan Hüquqları Konvensiyasını ratifikasiya etmişdi. Möhtərəm Prezident İlham Əliyev 19 yanvar 2006-cı il
tarixli fərmanında Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinə, Azərbaycan Respublikasının apelyasiya
məhkəmələrinə və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsinə İnsan Hüquqları üzrə Avropa
Məhkəməsinin presedent hüququnun öyrənilməsi işini təşkil etmələri və onu məhkəmə təcrübəsində nəzərə
almalarını tövsiyə etdi. Həmin fərmandan sonra İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin bir çox işləri
Azərbaycan dilinə tərcümə olundu, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları və ümumiyyətlə, bütün
hüquqşünaslar tərəfindən geniş şəkildə öyrənilməyə başlandı.
İlkin hüquqi islahatlardan biri məhkəmə hakimiyyətində şəffaflığın artırılması idi. 2004-cü ildə
“Məhkəmələr və hakimlər haqqında” qanuna edilən dəyişikliklə kassasiya və apelyasiya instansiyası
məhkəmələrinin bütün qərarlarının elektron qaydada yayılması tələbi gətirildi. Bu istiqamətdə tədbirlər daim
diqqətdə saxlanıldı və müasir informasiya texnologiyalarının tətbiq edilməsi ilə təkmilləşdirildi. 2014-cü ildə
Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə yaradılan “Elektron məhkəmə” informasiya sistemi belə tədbirlərin
əhəmiyyətli nümunələrindən biridir. Bu sistem məhkəmələrdə şəffaflığın artırılmasını, prosessual hərəkətlərin
izlənilməsini, məlumatların sistemləşdirilmiş şəkildə saxlanılmasını, ərizə, şikayət və digər sənədlərin elektron
formada qəbulunu və ümumi olaraq məhkəmələrin fəaliyyətində informasiya texnologiyalarının tətbiqini və
səmərəliliyin artırılmasını təmin edir.
İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə Azərbaycanda mühüm hüquqi islahatlardan biri məhkəmə
hakimiyyətinin özünüidarə orqanı olan Məhkəmə-Hüquq Şurasının yaradılması idi. 28 dekabr 2004-cü ildə
“Məhkəmə-Hüquq Şurası haqqında” qanun qəbul edildi və 2005-ci ilin fevralından Məhkəmə-Hüquq Şurası
fəaliyyətə başladı. Məhkəmə-Hüquq Şurasının yaradılması ilə hakimlərin fəaliyyətinə kənar müdaxilə olduqda,
onların bu barədə Məhkəmə-Hüquq Şurasına müraciət imkanı da yaranmış oldu. Həmin qanunla həmçinin vakant
hakim vəzifələrinə hakim olmayan namizədlərin seçkisini həyata keçirmək məqsədi ilə müstəqil qurum olan
Hakimlərin Seçki Komitəsi formalaşdırıldı. Bununla da Azərbaycanda hakimlərin qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə
əsaslanan şəffaf seçki proseduru yaradılmış oldu. Hakimlərin seçki proseduru ilə yanaşı, onların hüquqlarının
müdafiəsi və məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinin gücləndirilməsi məqsədilə 2004-cü ildə hakimlərin ictimai
birliklər (assosiasiyalar) yaratmaq və birləşmək hüququ qanunla tanınmış oldu. Həyata keçirilən məhkəmə
islahatları bu sahə üzrə qiymətləndirmələr aparan beynəlxalq qurumlar və Avropa təsisatları tərəfindən
təqdirəlayiq hesab edilmişdir.
Azərbaycanda iqtisadi inkişaf bazar iqtisadiyyatının prinsiplərinə əsaslanır. Ancaq dövlət sosial rifahı
nəzərə almayan, əhalinin bir qrupunun daha çox varlandığı, digər bir qisminin isə yoxsullaşdığı iqtisadi mühiti
qəbul etmir. Təbii ki, dövlətin sərbəst iqtisadi mühitdə iqtisadiyyatın əsas sahələrini öz əlində saxlaması mümkün
deyil və üstəlik, hüquq sistemi də buna imkan tanımır. Ancaq dövlət iqtisadi siyasətində sosial rifahı nəzərə alır
və bunu hüquq normaları vasitəsilə edə bilir. İqtisadi fəaliyyət subyektlərinin mənafeyi ilə əhalinin sosial rifahı
bir-biri ilə ziddiyyət təşkil etməsə də, aradakı balansı tam qorumaq o qədər də asan deyil. Prezident İlham Əliyevin
təşəbbüsü ilə 2009-cu ildə keçirilən referendumla Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına layiqli həyat
səviyyəsinin təmin edilməsi konstitusion səviyyədə dövlətin ali məqsədi kimi tanındı.
Bu referendumla həmçinin Ali Məhkəmənin qərarlarının dərc edilməsi məcburiyyəti gətirildi, uşaq
hüquqlarının müdafiəsi və ətraf mühitin mühafizəsi gücləndirildi, Azərbaycan Respublikasının seçki hüququ olan
40 min vətəndaşına qanunvericilik təşəbbüsü hüququ verildi və insan hüquq və azadlıqlarının, ədalət
mühakiməsinin müstəqilliyi və şəffaflığının yüksəldilməsi üçün digər əlavə və dəyişikliklər edildi.
26 sentyabr 2016-cı ildə keçirilmiş digər referendumla da Konstitusiyamıza insan hüquq və azadlıqları,
xüsusilə seçki və ədalətli mühakimə hüquqlarının genişləndirilməsi, sosial, iqtisadi təhlükəsizliyin
gücləndirilməsi ilə bağlı əlavə və dəyişikliklər edilmiş oldu. Beləliklə, dövlət başçımız tərəfindən təşəbbüs edilən
iki referendum da xalq tərəfindən müsbət qarşılandı və nəticədə, insan hüquq və azadlıqlarına daha ali səviyyədə
685

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

təminat verən, şəffaf cəmiyyət və dövlət aparatının ən qabaqcıl beynəlxalq standartlarda qurulmasını asanlaşdıran
Konstitusiya və hüquq sistemi formalaşdırılmış oldu.
Hüquq sistemi islahatlara daim əlverişli və açıq olmalıdır, yeni ortaya çıxan məsələlərin tənzimlənməsində
gecikməməlidir. Prezidentin son illərdə həyata keçirdiyi dərin iqtisadi islahatlar proqramları da paralel hüquqi
islahatlarla müşayiət edilmiş və bu islahatların da uğurunu şərtləndirmişdir.
2015-ci ildə İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması
haqqında” qanun qəbul olundu və bu qanuna 2017-ci ildə edilən dəyişikliklə sahibkarlıq sahəsində aparılan
yoxlamalar 2021-ci il yanvarın 1-dək dayandırıldı. Bu qanunların qəbul edilməsi biznes mühitinin əlverişliliyinin
artırılması barədə hüquqi-inzibati islahatların davamı idi.
İqtisadi inkişafı dayanıqlı hala gətirmək məqsədilə həyata keçirilən mülki (vergi, sahibkarlıq və s. hüququ
daxil olmaqla) hüquqi sahədə islahatlara paralel olaraq cinayət qanunvericiliyi də diqqətdə saxlanılmış və dövrün
tələblərinə uyğunlaşdırılmışdır. Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunvericiliyi iqtisadi fəaliyyət sahəsində
inkişafın dinamikası ilə əlaqədar mütəmadi olaraq təkmilləşdirilmişdir. Keçən il İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə
cinayət qanunvericiliyində iqtisadi fəaliyyət sahəsini də əhatə edən köklü dəyişikliklər edilmişdir. Belə ki,
Prezident İlham Əliyev 10 fevral 2017-ci il tarixində cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi ilə bağlı sərəncamında
iqtisadi fəaliyyət sahəsində cinayətlərin dekriminallaşdırılması məsələsini xüsusi qeyd etmiş və bunun davamı
olaraq 20 oktyabr 2017-ci ildə Milli Məclisə Prezident İlham Əliyev tərəfindən qanunvericilik təşəbbüsü
qaydasında təqdim edilən qanun layihəsi ilə Cinayət Məcəlləsinə iqtisadi fəaliyyət sahəsində bir sıra cinayətlərin
dekriminallaşdırılması, bir sıra cinayətlərə görə müəyyən edilən cəzaların yüngülləşdirilməsi, zərərçəkmiş şəxslə
barışmaqla və ziyanın ödənilməsi şərti ilə cinayət məsuliyyətindən azadetməni nəzərdə tutan yüzlərlə dəyişiklik
edilmişdir.
Hüquqi islahatlar həmçinin korrupsiyanın qarşısının alınması və açıq hökumət prinsiplərinin tətbiqi
sahələrini də geniş əhatə etmişdir. 2004-cü ildə ilk dəfə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində dövlət proqramının
imzalanması, sahəvi qanunların təşəbbüs edilməsi ilə bu sahədə möhkəm siyasi iradə ortaya qoyulmuş və həmin
istiqamətdə davamlılığın təmin edilməsi üçün mütəmadi proqramlar və milli fəaliyyət planları qəbul edilmişdir.
İnzibati-iqtisad məhkəmələrinin yaradılması, məhkəmə qərarlarının elektron formada yayılması, korrupsiyaya
qarşı mübarizədə ixtisaslaşmış orqanların yaradılması iqtisadi fəaliyyətin subyektləri üçün iqtisadi mühitdə
atılacaq hər addımın nəticələrini qabaqcadan görməyi asanlaşdırır, sağlam, proqnozlaşdırıla bilən sahibkarlıq
mühitinin mövcudluğunu təmin etmişdir.
Hüquq sisteminin təkmilləşdirilməsi yüksək iqtisadi inkişafı şərtləndirən və onun ayrılmaz hissəsidir. Eyni
zamanda, uyğun hüquqi çərçivə təmin edilmədən iqtisadi inkişaf uzunömürlü ola bilməz. Bu qarşılıqlı asılılığı hər
mənada dərk edən və idarəçiliyi buna uyğun təşkil edən dövlətlərin inkişafı digərlərindən müsbət mənada xeyli
fərqlənir. Hüquqi islahatlarla bağlı son 15 ildə Prezident İlham Əliyevin iradəsi və mövcud nailiyyətlər tətbiq
edilən yanaşmanın səmərəli və düzgün olmasını bir daha təsdiq edir və gələcəkdə bu sahənin inkişafını,
iqtisadiyyatın daha da güclənməsini və vətəndaş rifahının artmasını təmin edəcəkdir.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin ordu quruculuğu ilə bağlı həyata keçirdiyi tədbirlər
bu gün onun siyasi kursunun layiqli davamçısı, Prezident İlham Əliyev tərəfindən inamla, uğurla həyata keçirilir.
Hərbi sahədə əsaslı islahatlar aparılması ilə yanaşı, ordumuz yeni silah və texnika ilə təchiz edilir. Yeni inkişaf
mərhələsinə qədəm qoyan Silahlı Qüvvələrimiz regionun ən güclü ordusu və xalqımızın güvənc yeri,
müstəqilliyimizin, dövlətçiliyimizin qarantıdır.
Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri bu gün dünyanın ən peşəkar, NATO standartlarına cavab verən
ordularından biridir. Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ordu quruculuğu prosesi davamlı
surətdə təkmilləşdirilir, hərbi hissələr ən müasir hərbi texnika ilə təchiz olunur, yüksək şəraitə malik hərbi
şəhərciklər, döyüş poliqonları yaradılır. Bütün bunların nəticəsidir ki, hazırda torpaqlarımızı düşməndən azad
etməyə qadir, yüksək döyüş ruhuna malik ordumuz formalaşıb. Bu, özünü uğurlu aprel döyüşləri zamanı əyani
şəkildə təsdiqlədi.
Bu gün Azərbaycan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dünyanın ən sürətlə inkişaf edən, yeniləşən,
müasirləşən, demokratikləşən dövlətinə çevrilmişdir. Qazanılan uğurlar Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə
mövqeyini də əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirir. Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi qətiyyətli siyasətin
parlaq nəticələrindən biri ondan ibarətdir ki, Qərb ölkələri, bir sıra xarici siyasi dairələr, onların maraqlarına
xidmət edən təşkilatlar və antimilli ünsürlər tərəfindən aparılan qara piara, ölkəmizə qarayaxma cəhdlərinə
baxmayaraq, Azərbaycan sözün əsl mənasında, tam müstəqil siyasət yürüdən ölkə olduğunu nümayiş etdirir.
Öz siyasi dəst-xətti, dövlətçilik siması, inkişaf yolu olan müstəqil Azərbaycan dövlətinin son illərdə
mötəbər beynəlxalq tədbirlər mərkəzinə çevrilməsi ölkəmizin daha geniş müstəvidə mövqelərinin
686

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

möhkəmlənməsini şərtləndirən əsas amillərdəndir. Təkcə ötən il ərzində Azərbaycanda həyatın müxtəlif sahələrini
əhatə
edən
40-dan
çox
beynəlxalq
tədbirin
keçirilməsi
buna
bariz
sübutdur.
2018-ci ilin ilk aylarında da ölkəmizdə bir neçə mötəbər beynəlxalq tədbir keçirilib. Onlardan biri tarixdə ilk dəfə
baş tutan dörd region dövlətinin - Azərbaycan, Türkiyə, İran və Gürcüstanın xarici işlər nazirlərinin dördtərəfli
formatda görüşüdür ki, bu, diplomatiya tariximizə növbəti bir uğur kimi yazılıb. Belə ki, həmin görüşdə
müzakirələrin nəticəsi olaraq imzalanmış bəyannaməyə görə, Azərbaycan “Şərq-Qərb” və “Şimal-Cənub”
nəqliyyat dəhlizləri ilə yanaşı, “Cənub-Qərb” nəqliyyat marşrutunun da mərkəzinə çevrilib.
Bu ilin ilk rübü Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin “Davamlı inkişaf naminə
beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin təşviq edilməsi” mövzusunda ölkəmizdə keçirilən konfransı və Bakıda təşkil
olunan “İnklüziv cəmiyyətlərin qurulması üçün fərqliliklərin aradan qaldırılması” mövzusunda VI Bakı Qlobal
Forumu ilə yaddaqalan olub. 50-dən çox ölkədən 47 fəaliyyətdə olan və sabiq dövlət və hökumət başçısının iştirakı
ilə keçirilən bu forumda da beynəlxalq münasibətlərin gündəliyindəki ən mühüm məsələlər müzakirə edilib. Yeri
gəlmişkən, Qlobal Bakı Forumunun əhəmiyyəti ildən-ilə artmaqdadır və dünyanın düşünən başları mütəmadi
olaraq Bakıda toplaşıb bəşəriyyətin qarşısında duran bu və ya digər problemlə bağlı fikir mübadiləsi aparmaq
imkanı
qazanır.
İdman ölkəsi olduğunu dünyaya nümayiş etdirən Azərbaycanın baş şəhəri Bakı artıq dünyanın idman
paytaxtlarından hesab olunur. Ölkəmizin dünyada etibarlı tərəfdaş, güclü iqtisadiyyata, sabit və təhlükəsizliyə
malik olması belə tədbirlərə evsahibliyi etməsi imkanlarını artırır və bir çox hallarda digər ölkələrlə rəqabətdə
üstünlüyə sahib olur.
I Avropa Oyunları, IV İslam Həmrəyliyi Oyunları, “Formula-1” Qran-prisi və digər irimiqyaslı idman
tədbirlərinin keçirilməsi üçün etimadın göstərilməsi, əslində, ölkəmizin beynəlxalq aləmdə əldə etdiyi yüksək
nüfuzunun ifadəsidir.
Bununla yanaşı, son illər mədəniyyətlər və sivilizasiyalararası dialoq sahəsində keçirilmiş beynəlxalq
səviyyəli tədbirlərin statistikasına və coğrafiyasına diqqət yetirsək, aydın şəkildə görərik ki, bu sahədə
təşəbbüslərin çox böyük əksəriyyəti artıq beynəlxalq aləmdə müxtəlif mədəniyyətlərin qovuşduğu məkan statusu
qazanmış Azərbaycan tərəfdən gəlib. Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Azərbaycan
mədəniyyətinin böyük hamisi Mehriban xanım Əliyevanın dəstəyi və bilavasitə təşkilatçılığı ilə ölkəmizdə
reallaşdırılan nüfuzlu beynəlxalq mədəniyyət tədbirləri respublikamızı dünyanın mədəni həyatının mərkəzinə
çevirib.
Hər bir beynəlxalq tədbirlə əlaqədar gələn qonaqlar ölkəmizlə əyani tanış olur və Azərbaycan həqiqətlərinin
dünyaya çatdırılmasında vasitəçilik edirlər. Bundan başqa, hər bir qonaq respublikamızda yatırımlar üçün əlverişli
şəraitin və imkanların olmasını, eyni zamanda, sabitliyin hökm sürdüyünü görür. Bu mənada beynəlxalq tədbirlər
investisiya cəlbi üçün də böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Bir sözlə, son 15 il ərzində Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlar, nailiyyətlər kifayət qədərdir. Bu uğurları iki
mərhələyə də bölmək olar: ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyət dövrü sabitlik və inkişaf, İlham Əliyevin
prezidentlik dövrləri isə müasirləşmə və yeniləşmə mərhələsidir.
Azərbaycanda bu ilin 11 aprel tarixində keçirilən və demokratiyanın təntənəsi kimi dəyərləndirilən
prezident seçkiləri bir daha sübut etdi ki, xalqımız məhz tərəqqiyə və inkişafa, əldə edilən uğurların davamına səs
verdi. Vətəndaşlarımızın mütləq əksəriyyətinin növbəti dəfə səs verdikləri 15 illik uğurlarımızın müəllifi cənab
İlham Əliyev bu gün dövlətimiz qarşısında taleyüklü məsələləri xalqımızın dəstəyi ilə həll etməkdə və ulu öndər
Heydər Əliyevin müstəqil dövlətçilik irsini öz quruculuq fəaliyyəti ilə daha da zənginləşdirməkdədir. Məhz bu
fəaliyyətin nəticəsidir ki, keyfiyyət baxımından yeni mərhələyə daxil olmuş dövlətimiz beynəlxalq etirafa nail
olmuş güclü dövlət statusu qazanmışdır. Belə dövlətin vətəndaşı olmaq isə şərəf və fəxarətdir.
Azərbaycan .- 2018.- 9 may.- № 104.-S.1,3.
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Heydər Əliyev və milli dövlətçilik təlimi – azərbaycançılıq
“Milli mənsubiyyət hər bir insan üçün onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm və bu gün də
fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam!”
Heydər ƏLİYEV
Ümummilli lider
Əli Həsənov,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İctimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi,
tarix elmləri doktoru, professor
Dünyada təxminən irili-xırdalı 5000-dən artıq xalq mövcud olsa da, BMT iqamətgahında bayrağı
dalğalanan müstəqil dövlətlərin sayı bu gün 200-dən bir qədər çoxdur. Azərbaycanın da bu sırada öz yerini
tutması xalqımızın böyük tarixi nailiyyəti kimi qiymətləndirilməlidir.
Hər bir xalqın müstəqil dövlət quruculuğu yolu bir sıra mühüm daxili və xarici amillərlə şərtlənir.
Azərbaycan xalqı əlverişli tarixi şəraitdən və özünün siyasi, iqtisadi, mədəni və intellektual potensialından istifadə
edərək XX əsrin sonunda öz istiqlal arzusunu gerçəkləşdirmişdir. Müstəqillik dövrünün qısa tarixi ümummilli
lider Heydər Əliyevin belə bir fikrini təsdiq edir ki, "müstəqilliyin əldə olunması nə qədər çətindirsə, onun
saxlanılması, daimi, əbədi olması bundan da çətindir."
Azərbaycanın müstəqil dövlətçilik tarixinin təhlili göstərir ki, dövlət qurmaq kimi çətin, mürəkkəb və şərəfli
missiyaya iradəli, geniş və qlobal dünyagörüşlü, xalqın dəstəyinə malik və onun milli liderinə çevrilmiş şəxs
rəhbərlik edə bilərdi. XX əsrin 90-cı illərinin sonunda Azərbaycanda belə rola iddia edə bilən və bu işlərin
öhdəsindən gəlmək iqtidarında olan yeganə lider Heydər Əliyev idi.
Heydər Əliyevin əməli və nəzəri fəaliyyətinin mühüm bir hissəsini onun milli dövlətçilik təlimi, milli-mənəvi
və ideya-siyasi dünyagörüşü təşkil edir. Onun bu sahə üzrə toplanmış zəngin irsinin tədqiqi təkcə bugünkü ictimaisiyasi dairələr üçün deyil, həm də gələcək nəsillər, Azərbaycana rəhbərlik edəcək bütün liderlər üçün örnək rolunu
oynamağa layiqdir. Müasir Azərbaycanın möhkəm özülünü qoymuş bu tarixi şəxsiyyətin ideya dünyası onun
davamçılarının yoluna həmişə işıq salacaq.
Heydər Əliyevin ideya və fikirləri, həyata keçirdiyi siyasət Azərbaycan şəraitində sosialist ictimai-iqtisadi
sistemindən yeni cəmiyyətə keçidin elmi-nəzəri əsaslarını yaratmışdır. İmperiya və sosialist sistemindən azad
olaraq müstəqillik yolu tutmuş, lakin region və dünya güclərinin üst-üstə düşməyən, kəsişən maraqları ilə üz-üzə
qalmış, qloballaşan dünyada öz yerini axtaran, maraqlarını qorumağa çalışan gənc Azərbaycan üçün Heydər
Əliyevin dövlətçilik təlimi əsl fəaliyyət strategiyası idi. Uzun illər öz dövlətçiliyindən və milli-mənəvi
köklərindən ayrı salınmış, milli və dövlətçilik maraqları tapdanmış Azərbaycan xalqının özünəqayıdış və
özünütəsdiqində Heydər Əliyevin əməli fəaliyyəti və ideya-siyasi baxışlarının çox böyük rolu olmuşdur.
Heydər Əliyev 1993-cü ildə yenidən Azərbaycanın rəhbərliyinə gələndə bitkin dövlət konsepsiyasına malik
idi. Bu konsepsiyanın bəzi tezisləri onun 1992-ci ildə Azərbaycan ziyalılarına ünvanlanmış müraciətində və Yeni
Azərbaycan Partiyasının proqramında öz əksini tapmışdır. Bu müraciətdə tezislər şəklində həmin dövrün ictimaisiyasi vəziyyəti, müstəqil dövlət quruculuğunun şərtləri, regionumuzda və beynəlxalq aləmdə baş verən hadisələr
və cərəyan edən proseslərin xarakteri, Azərbaycanın daxili vəziyyəti, başlanmış iqtisadi, siyasi və milli böhran və
ondan çıxış yolları və s. taleyüklü məsələlər özünün əsl elmi-nəzəri cavabını tapmışdır.
Heydər Əliyevin dövlət təlimində güclü dövlət anlayışı və özünün bütün atributları ilə birgə onun iqtisadi,
siyasi, sosial və mənəvi əsasları öz əksini tapmışdır. Heydər Əliyevin düşündüyü güclü dövlət təkmil mərkəzi və
yerli idarəetmə mexanizmi, ictimai-siyasi həyatı sabit, işlək qanunları, ədalətli cəmiyyəti olan, insanları
dəyərləndirilən və qabiliyyətinə görə proseslərə cəlb edilən, milli birliyə malik bir sistem tələb edirdi.
Heydər Əliyev hər bir dövlətin varlığının əsasını təşkil edən iqtisadi inkişafı dövlət həyatının ən vacib
vəzifəsi hesab edirdi. O, öyrədirdi ki, dövlət qurarkən cəmiyyətin yaşam tərzini, ictimai həyat normalarını,
idarəçiliyi, qanunçuluğu, sabitliyi, vətəndaş birliyini, milli həmrəyliyi, beynəlxalq təhlükəsizliyi və s. vəzifələri o
zaman dolğun və davamlı təmin etmək olar ki, dövlətin iqtisadiyyatı normal vəziyyətdə olsun və qarşıya qoyulmuş
məqsədlərə cavab versin.
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Heydər Əliyev hər bir Azərbaycan vətəndaşını milli əxlaqa və güclü iradəyə malik, qlobal və azad düşüncəli,
təşəbbüskar, fəal, ölkədaxili və beynəlxalq proseslərdən baş çıxara bilən, təhsilli, ədalətli, vətəni və xalqı üçün
gərəkli insan kimi görmək istəyirdi.
Heydər Əliyev nəinki müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaradılması konsepsiyasını həyata keçirdi, eyni
zamanda Azərbaycan vətəndaşlarını birləşdirən, xalqımızı beynəlxalq aləmdə vahid amal, əqidə, məqsəd və
məram ətrafında səfərbər edən milli təlim -azərbaycançılıq ideologiyasını da yaratdı.
1993-cü ildə Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə Azərbaycanda keçmiş kommunist ideologiyasından imtina
edilmişdi. Lakin xalqı səfərbər edən, onun kimliyini, yaratdığı dövlətin xarakterini, milli-mənəvi dəyərlərini
qoruyub saxlayacaq və yönəldəcək milli sistem və ideya da ortaya qoyulmamışdı. Keçmişin bütün varlıqlarından,
o cümlədən elmi, intellektual, mənəvi, ictimai dəyərlərindən total imtina meyili Azərbaycanda, sözün həqiqi
mənasında, ciddi ideoloji boşluq yaratmışdı. Əlbəttə, cəmiyyətin ideyasızlaşdırılması meyili bir tərəfdən keçmiş
kommunist rejiminə nifrətdən qaynaqlanırdısa, digər tərəfdən 1991-1993-cü illərdə Azərbaycanı idarə edənlərin
aydın məqsəd və məramının yoxluğundan, idarə etdikləri dövlətin siyasi, iqtisadi, mədəni, mənəvi inkişafı
haqqında dolğun təsəvvürə malik olmamasından irəli gəlirdi.
Heydər Əliyevin dövründə Azərbaycan vətəndaşlarını vahid amal, ideya və məqsəd ətrafında birləşdirəcək
milli ideologiyanın yaradılması dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırıldı. Bir faktı xüsusi vurğulamalıyıq ki, başqa
sahələrdə olduğu kimi milli ideoloji baxışlar sisteminin formalaşmasında da Heydər Əliyev Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin varislik prinsipini saxladı və vaxtilə onların birləşdirici ideya kimi irəli sürdüyü azərbaycançılıq
ideologiyasına müraciət etdi. Heydər Əliyev qeyd edirdi ki, milli ideologiya tarixi keçmişimizlə, millətimizin
adət-ənənələri, dövlətimizin bu günü və gələcəyi ilə bağlı olmalıdır.
Məlum olduğu kimi, azərbaycançılıq ideyasının tarixi son iki əsri əhatə edir. XIX əsrin milli maarifçi hərəkat
nümayəndələrinə qədər azərbaycançılıq əsasən vətənçilik, vətənsevərlik mənasında işlədilirdi və onun milli
səfərbəredici təsiri çox aşağı idi. Lakin XIX əsrin maarifçilik hərəkatı nümayəndələri, xüsusən M.F.Axundov,
A.Bakıxanov, H.B.Zərdabi, N.B.Vəzirov, C.Məmmədquluzadə, Ö.F.Nemanzadə, N.Nərimanov və başqaları
azərbaycançılığı xalqımıza qarşı həyata keçirilən işğalçılığa, milli məhrumiyyətlərə müqavimət reaksiyası, tarixi
yaddaşın qorunması, ana dilinin, milli adət-ənənələrin, mənəviyyatın yaşadılması, inkişafı, milli şüurun oyanışı
və s. vasitəsi kimi təbliğ edirdilər.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları ilk dəfə azərbaycançılıq ideyasını bir az başqa məzmunda
dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırmağa cəhd göstərmiş və Cümhuriyyətin fəaliyyətini bu ideya istiqamətində
qurmağa çalışmışlar. Lakin Xalq Cümhuriyyətinin süqutu ilə azərbaycançılıq ideyası da sıxışdırılaraq kommunist
ideologiyasının kölgəsinə salınmışdır.
Sovet dövründə azərbaycançılıq ideyası yalnız bədii əsərlərdə, adət-ənənələrdə yaşamış və təbii ki, dövlət
ideologiyasına çevrilə bilməmişdir.
Lakin bir faktı xüsusi vurğulamalıyıq ki, Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə - 7080-ci illərdə azərbaycançılığın inkişafı üçün əlverişli ictimai-siyasi, elmi-mənəvi şərait yaradılmışdır. Bu
şəraitdən o dövrdə tarixçilər, ədəbiyyatçılar, dilçilər, filosoflar və başqa intellekt sahibləri geniş bəhrələnərək
çoxsaylı əsərlər yaratmışlar. Bu illərdə yazılmış əsərlərdə azərbaycançılığın mühüm sahələri olan milli dilin, milli
şüurun, adət-ənənələrin inkişafı və dünyada təbliğ edilməsi, gənc nəslin milli ruhda tərbiyə edilməsi sahəsində
böyük irəliləyiş müşahidə olunmuşdur.
Azərbaycançılıq ideyasının formalaşmasında 90-cı illərdə, dövlət müstəqilliyinin bərpası ərəfəsində
başlanmış əvvəlcə xalq, sonra isə milli azadlıq hərəkatının əhəmiyyətli rolu olmuşdur. Bu dövrdə
azərbaycançılıqla bağlı müxtəlif əsərlərin yenidən çap olunması və yayılması, yeni məqalə və s. əsərlərin
yazılması, milli şüurun, ruhun yüksəlişinə xidmət edən xalq hərəkatının vüsət alması insanların kütləvi düşüncə
tərzinə öz müsbət təsirini göstərdi. Lakin təəssüf hissi ilə qeyd edilməlidir ki, o illərdə Azərbaycanı yönəldən
qüvvələr, xüsusən AXC-Müsavat dairələri respublikanın milli-etnik xüsusiyyətlərini nəzərə almadan, meydan
əhval- ruhiyyəsi altında azərbaycançılığın təbliğində kobud səhvlərə yol verdilər. Onlar azərbaycançılığı
ümumtürklük ideyası ilə eyniləşdirərək ölkədaxili etnik və milli etimadsızlıq toxumu səpdilər ki, bu da
azərbaycançılıq ideyasının mahiyyətinə uyğun deyildi.
1993-cü ildən Heydər Əliyevin siyasi rəhbərliyə gəlişi ilə bütün Azərbaycan vətəndaşlarının, dilindən,
dinindən, etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, ölkənin istiqlaliyyətini dəstəkləyən insanların vahid dövlətçilik
ətrafında birləşdirilməsi üçün ciddi iş aparıldı. Cəmiyyətdə hakim olan istiqlal arzusu, azərbaycançılığın müstəqil
dövlətin bütün əhalisinin ali ideologiyasına çevrilməsi, ümummilli birliyin təmin olunması zərurəti tezliklə
ictimai-siyasi və mənəvi dairələrin gündəliyinə çıxarıldı.
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Heydər Əliyev azərbaycançılıq ideyasına tamamilə yeni bir məzmun verərək onu Azərbaycanın milli-etnik
xüsusiyyətlərinə, müasir dövrün tələblərinə və dünyanın müasir şəraitinə uyğunlaşdırdı. Odur ki, Heydər Əliyevi
müasir azərbaycançılıq ideologiyasının - dövrün, zamanın tələblərini, dövlətçiliyin əsaslarını, milli-etnik şəraiti
nəzərə alan milli təlimin banisi hesab etmək olar. Azərbaycançılıq ideologiyası məhz Heydər Əliyevin dövründə
mükəmməl bir ideoloji təlim kimi ölkənin dövlət siyasətinə çevrildi.
Heydər Əliyev azərbaycançılığı bütöv bir xalqın - bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıların, Azərbaycanla
bağlılığı olan bütün soydaşlarımızın və həmvətənlərimizin söykəndiyi milli birlik platformasına çevirdi. Əgər
Heydər Əliyevə qədər bu ideya əsasən etnolinqvistik, etnoqrafik, ədəbi, mədəni-estetik, fəlsəfi və mənəvi dəyər
kimi mövcud idisə, onun dövründə ciddi sosial-siyasi məzmun kəsb edərək ümumi ideyalar sisteminə - dövlət
quruculuğunun ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrildi.
Azərbaycan dilinin rəsmi dövlət statusu alması və latın qrafikasının tətbiqi, Azərbaycanın milli-mənəvi
dəyərlərinin qorunması və inkişafı, azərbaycançılıq ideyalarının, milli dəyərlərin bütün dünyada yaşayan
həmvətənlərimiz arasında geniş yayılması, hər il 31 dekabrın dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü kimi qeyd
edilməsi və bu münasibətlə bütün xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızın iştirakı ilə təşkil edilən toplantılar,
xarici səfərlər zamanı Heydər Əliyevin onlarla keçirdiyi görüşlər və s. 1993-cü ildən başlayaraq azərbaycançılıq
ideologiyasının dövlət səviyyəsində həyata keçirilməsinin bariz nümunələri idi.
2001-ci ildə Bakıda tarixdə ilk dəfə Dünya azərbaycanlılarının I qurultayının keçirilməsi və minlərlə
soydaşımızın iştirakı ilə azərbaycançılığın əsaslarının müzakirə edilməsi, mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi
və gələcək vəzifələrin müəyyən olunması milli ideologiyamızın inkişafında yeni bir mərhələ kimi dəyərləndirilə
bilər.
Azərbaycançılıq ideyasını Heydər Əliyev həm də ölkədaxili ictimai-siyasi qüvvələrin, sosial, milli və dini
qrupların birləşdirici amili kimi dəyərləndirirdi. O qeyd edirdi ki, hakimiyyətə, iqtidarlara və onların fəaliyyətinə
müxalifətdə durmaq olar. Lakin dövlətə, dövlətçiliyə, milli birliyə, Vətənin, xalqın ümumi marağını ehtiva edən
azərbaycançılıq ideyasına, milli-mənəvi dəyərlərə, milli məsləkə, milli dilə, milli varlığa heç zaman müxalifətdə
durmaq olmaz.
Heydər Əliyevin bəhs etdiyi azərbaycançılıq ideologiyası və onun məzmununa daxil edilmiş əsas prinsiplər
həm də 1995-ci ildə ümumxalq referendumu ilə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında öz
əksini tapmışdır. Bu ideologiya artıq hansısa siyasi liderin, partiyanın, yaxud siyasi təşkilatın deyil, bütün xalqın
ümumi marağının ifadəsinə çevrilmişdir. Belə olan halda bu ideologiyaya müxalifətdə durmaq ümumxalq
maraqlarına, ümumxalq fikrinə və mövqeyinə müxalifətdə durmaq kimi dəyərləndirilməlidir. Azərbaycançılıq
ideologiyası bu anlamda xalqın istək və arzusu ilə, onun iradəsinin nəticəsi kimi qurulmuş dövlətin, bu dövlətin
müəyyən olunmuş daxili və xarici siyasət strategiyasının, daimi yaşam və fəaliyyətinin əsasını, başlıca
prinsiplərini təşkil edir. Deməli, onun həyata keçirilməsi və qorunması Azərbaycanda yaşayan, fəaliyyət göstərən,
bu dövlətin idarəçiliyinə iddia edən hər bir vətəndaş və təşkilat üçün əsas olmalıdır. Əgər hər hansı şəxs və yaxud
təşkilat yaşadığı cəmiyyəti, təmsil etdiyi dövləti, konstitusiya ilə müəyyənləşdirilmiş ölkədaxili münasibətlər və
dəyərlər sistemini qəbul edirsə, deməli, dövlətin bu sistemin qarantı olmasını da mütləq qəbul etməlidir.
Heydər Əliyev azərbaycançılıq ideologiyasını müəyyən edərkən həm də beynəlxalq aləmdə cərəyan edən
hadisələri, müasir dünya siyasətinin, qloballaşan və transmilliləşən dünyanın inkişaf tendensiyalarını nəzərə alırdı.
Əlbəttə, qloballaşan dünyada ölkələrin milli sədlərini, milli-mənəvi dəyərlərini, vətəndaşların milli maraqlarını
qorumaq o qədər də asan olmur. Transmilli şirkətlər və onların arxasında duran fövqəldövlətlər ölkələrin milli
inkişafı, milli maraqları, milli-mənəvi dəyərlərin qorunması və s. proseslərini çox qısqanclıqla qarşılayırlar.
Heydər Əliyev bütün bu reallığı nəzərə alaraq, bir tərəfdən azərbaycançılıq ideologiyasını ümumbəşəri dəyərlər
fonunda formalaşdırır, digər tərəfdən dövlət quruculuğu proseslərində xarici təsirləri milli ideologiya süzgəcindən
keçirirdi.
Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideologiyası milli-mənəvi dəyərləri, tarixi keçmişimizdən bizə irs qalmış
milli varlığımızı və onu fərqləndirən bütün atributları qorumaqla, Azərbaycanı eyni zamanda müasir, inkişaf
etmiş, xalqın maddi- mənəvi tələbatını təmin edə bilən, daxili həyatı sabit, milli-sosial birliyə qovuşmuş bir dövlət
kimi görürdü.
Heydər Əliyev azərbaycançılıq ideologiyasının əsasına, ilk növbədə, dünyada yaşayan 40 milyondan çox
azərbaycanlının maraqlarını təmin edə biləcək, bütün ölkə vətəndaşlarının sabit, firavan və dinamik inkişafına
cavab verən milli dövləti - müstəqil Azərbaycan dövlətini qoyurdu.
Heydər Əliyev çıxışlarında bu məsələyə belə şərh verirdi: Müstəqil Azərbaycan dövləti bizim üçün ən
qiymətli tarixi nailiyyətdir və onun qorunması, əbədiyaşar edilməsi hər bir azərbaycanlının müqəddəs borcudur.
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Milli ideologiyadan danışarkən biz ilk növbədə bütün xalqımızı, xüsusən gəncləri Azərbaycanın müstəqil
dövlətçiliyi prinsiplərinə sadiq olmaq ruhunda tərbiyə etməliyik.
Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətini azad, ədalətli, demokratik, siyasi plüralizmin hökm sürdüyü, vətəndaş
cəmiyyətinə malik bir ölkə kimi görmək istəyirdi və daim buna çalışırdı. 1995-ci ildə çoxpartiyalı sistem əsasında
ilk parlament seçkilərinin keçirilməsi, ölkənin ilk Konstitusiyasının qəbul edilməsi, Avropanın demokratik
institutları ilə Azərbaycanın əlaqələrinin gücləndirilməsi bu böyük liderin öz ölkəsinin gələcəyi ilə bağlı
mövqeyinin göstəricisi idi. Azərbaycanda əsl çoxpartiyalı sistem, azad, plüralist cəmiyyət, qeyri-hökumət
strukturlarının, müstəqil mətbuatın yaradılması və inkişafı da Heydər Əliyevin bilavasitə səyi ilə həyata
keçirilmişdir.
Heydər Əliyevin dövlət təlimi və milli ideyasında ikinci əsas yeri insan faktoru - millətini və xalqını sevən,
dövlətinin yolunda hər bir şücaətə hazır olan, milli-mənəvi dəyərlərini yaşadan, ana dilini bilən və sevən, ədalətli
və təşəbbüskar, fəal mövqeli və iradəli Azərbaycan vətəndaşı tuturdu. Ulu öndər öyrədirdi ki, hər hansı dövlətin
gücü heç də onun böyüklüyü, yaxud kiçikliyi ilə ölçülmür. Əgər ölkənin vətəndaşı gördüyü işin onun özünə,
ailəsinə və xalqına gətirəcəyi xeyri əvvəlcədən anlayır və ədalət prinsipi ilə öz zəhmətinin nəticəsini alırsa, həmin
ölkə vətəndaşları daha ideyalı, əzmli və iradəli, belə ölkələr isə bir qayda olaraq güclü, qüdrətli və əzəmətli olurlar.
Heydər Əliyevin dövlət təliminə görə dinindən, dilindən, milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün ölkə
vətəndaşları qanun və ədalət qarşısında bərabərdir. Təsadüfi deyil ki, 1993-cü ildə Heydər Əliyevin idarəçilik
fəaliyyətinin mühüm bir sahəsini Azərbaycanda harmonik cəmiyyətin yaradılması, insan potensialının quruculuq
işlərinə cəlb olunması, sosial ədalət prinsiplərinin bərqərar olması və insanların öz dövlətinə inamının
artırılmasına xidmət təşkil etmişdir. Heydər Əliyevin milli həmrəylik və vətəndaş birliyi ideyası, insan
resurslarından düzgün istifadə edilməsi, hər bir vətəndaşın özünü dövlətinə bağlı hesab etməsi, dövlətin hər bir
insana, hər bir insanın isə öz dövlətçiliyinə xidmət etməsi amalı 1995-ci ildə qəbul olunmuş ilk Konstitusiyada da
əksini tapmışdır.
Azərbaycançılıq ideologiyasının mahiyyətini təşkil edən əsaslardan biri də Heydər Əliyev üçün milli-mənəvi
dəyərlərin, ana dilinin və mədəniyyətin qorunub saxlanması və inkişaf etdirilməsi idi. Bununla bağlı ulu öndər
qeyd edirdi ki, bizim milli ideologiyamızın konsepsiyası tarixi keçmişimizi, milli adət-ənənələrimizi, dilimizi,
dinimizi və mədəniyyətimizi əks etdirməli, bu dəyərlərin qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsinə xidmət
etməlidir.
"Milli mənsubiyyət hər bir insan üçün onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm və bu gün də fəxr
edirəm ki, mən azərbaycanlıyam!" Bu ifadələr ümummilli liderimizin milli-mənəvi dünyasını, vətəndaş
mövqeyini və varlığını göstərən, öz milli köklərinə bağlılığını sübut edən tarixi bir bəyanat idi.
Heydər Əliyev azərbaycançılıq ideologiyasından danışarkən layiqli vətəndaş məsələsini də xüsusi
fərqləndirirdi. O, qeyd edirdi ki, biz elə bir nəsil yetişdirməliyik ki, o öz dövlətini sevsin, onu qorumağı, yaşatmağı
və bütün dünyada tanıtmağı, ölkəsini layiqincə təmsil etməyi bacarsın. Bundan başqa, Heydər Əliyev gənc nəslin
öz milli adət-ənənələrinə sadiqliyini, əxlaqlı olmasını, dilini, mədəniyyətini dərindən bilməsini və sevməsini
həmişə tövsiyə edir, eyni zamanda onları təhsilli, müasir, Avropa dəyərlərini və dillərini bilən insanlar kimi
görmək istəyirdi.
Heydər Əliyev Azərbaycan gənclərini sərbəst düşüncə tərzinə malik, cəmiyyətdə və dünyada gedən
proseslərdən baş çıxara bilən, vətənpərvər, dövlətçilik təfəkkürü güclü olan savadlı, bacarıqlı, intellektli insanlar
kimi görürdü.
Ölkəmizin mürəkkəb və taleyüklü tarixi dövründə dövlətə rəhbərliyin ağır məsuliyyətini öz üzərinə götürmüş
Heydər Əliyevin dövlətçilik təlimi və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan azərbaycançılıq ideologiyası müstəqil
Azərbaycanın bugünkü varlığının və gələcək inkişafının əsasını təşkil edir. Ulu öndərin siyasi xəttini davam
etdirən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev onun müstəqil dövlət quruculuğu yolundakı nəzəri və praktiki irsinə
qiymət verərək demişdir: “1993-2003-cü illər ölkəmizdə sabitlik və inkişaf illəri kimi tarixdə qalacaqdır. Çünki
məhz o illərdə həm dövlətçiliyin əsasları qoyuldu, Azərbaycan dövləti quruldu, 1995-ci ildə müstəqil dövlətin
Konstitusiyası qəbul edildi, dövlətçiliyin ideoloji əsasları qoyuldu və bu gün də ölkəmizin əsas ideoloji şüarı
Azərbaycançılıq məfkurəsidir. Məhz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan bu əsaslar bu gün Azərbaycan xalqına yol
göstərir.” Ölkə başçısı Azərbaycan xalqının zamanın sınaqlarına sinə gərərək, müasir dünya xalqları sırasında
layiqli yer tutmasını öz dili və mədəniyyətini qoruması, milli-mənəvi dəyərlərinə arxalanması ilə sıx bağlı
olduğunu qeyd edir. Buna görə də bu gün elm və mədəniyyətə, vətənpərvərlik tərbiyəsinə, xalqımızın tarixi irsinə
yetirilən diqqət dövlət quruculuğu siyasətinin tərkib hissəsi olub Heydər Əliyevin dövlətçilik təliminin yaradıcı
şəkildə inkişafının təzahürü kimi özünü göstərir. Cənab İlham Əliyevin rasional, uzaqgörən və praqmatik siyasəti,
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cəsarətli addımları, güclü liderlik keyfiyyətləri və yorulmaz gündəlik əməyi sayəsində Azərbaycan dövləti ulu
öndərin müəyyənləşdirdiyi strateji vəzifələrin öhdəsindən uğurla gəlir və gələcəyə doğru inamla irəliləyir.
Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə son 15 ildə Azərbaycan Respublikası öz tarixi inkişafının ən yüksək dövrünü
yaşayır. Keçən dövr ərzində ölkədə ictimai-siyasi sabitlik qorunub saxlanılmış, demokratik institutlar
möhkəmləndirilmiş, iqtisadiyyat 3,2 dəfə, əhalinin maaş, pensiya və müavinətləri 5-8 dəfə artmışdır. Azərbaycan
iqtisadiyyatı rəqabətqabiliyyətliliyinə görə dünya miqyasında 35-ci, inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında isə 3cü yerdədir. Prezident İlham Əliyev müasir mürəkkəb geosiyasi vəziyyətdə düşünülmüş və tədbirli siyasət
yürüdür, dövləti beynəlxalq səviyyədə ləyaqətlə təmsil edir.
Cənab İlham Əliyev qazanılmış nailiyyətlərin səbəblərinə qiymət verərkən həmişə iki amili xüsusi qeyd edir:
xalqın etimadı və Heydər Əliyev ideyalarına, onun siyasi kursuna sədaqət. Aprelin 11-də keçirilmiş
növbədənkənar prezident seçkilərində cənab İlham Əliyevin parlaq qələbəsi Azərbaycan xalqının yüksək
etimadının və öz liderinə olan inamının əyani təzahürü idi. Bu qələbənin zəruri şərti isə ulu öndərin ideyalarına
sədaqət, onun müəyyən etdiyi yolun bacarıqla davam etdirilməsidir.
Heydər Əliyev artıq 15 ilə yaxındır ki, aramızda yoxdur. Lakin Azərbaycanın tərəqqisinə və
modernləşdirilməsinə yönəlmiş səmərəli dövlətçilik siyasəti başda Prezident İlham Əliyev olmaqla onun
ardıcılları tərəfindən uğurla həyata keçirilir. Müasirləşən Azərbaycan Respublikasının özü 95 illiyini böyük
ehtiramla qeyd etdiyimiz ulu öndərin işıqlı xatirəsinə həsr olunmuş ən böyük əsərdir. Bu əsər yazılmağa davam
etdikcə Heydər Əliyev də Azərbaycan xalqının qəlbində yaşayacaq, onun nurlu ideyaları daim yolumuza işıq
salacaqdır.
Xalq qəzeti.-2018.- 8 may.-№ 103.-S. 3.
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ƏSL MÜSTƏQİLLİYİN BANİSİ
Heydər Əliyev cümhuriyyət ideyalarını həqiqətə çevirən ümummilli liderdir
Süleyman İSMAYILOV,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Sənədlərlə və
vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri,
YAP Siyasi Şurasının üzvü
XX əsrdə Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin ən şanlı səhifələrindən olmuş və cəmi 23 ay davam etsə də,
vətənimizin taleyində dərin iz qoymuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi, qısa zaman kəsiyində xalqımızın
milli
dirçəlişi
üçün
gördüyü
heyrətamiz
işlər,
həqiqətən,
qürur
doğurur.
Bu tarixi yaradanlar Azərbaycan xalqına azadlığın, demokratiyanın, öz taleyinin sahibi olmağın nə demək
olduğunu göstərdilər. Sübut etdilər ki, bu torpağın şanlı keçmişi, bu millətin misilsiz istedadı və qabiliyyəti var
və bir çoxlarına nümunə olan bir dövlət qurmağa, onu yaşatmağa qadirdir. Təəssüf ki, tarixən müstəmləkəçilik
siyasətindən əl çəkməyən çar Rusiyası və Azərbaycanın təbii sərvətlərinə göz dikən digər xarici qüvvələrin təsiri
ilə öz müstəqilliyinin bəhrəsini sonadək görmək xalqımıza nəsib olmadı, bolşevik Rusiyasının təcavüzü
nəticəsində müstəqilliyini qoruyub saxlaya bilmədi. Cümhuriyyət tarixi nə qədər şərəfli olsa da, ömrü qısa oldu.
Lakin istər 1918-ci ildə müstəqil Azərbaycan dövlətini quranlar, istərsə də SSRİ-nin dağılması ilə 1991-ci
ildə müstəqilliyini bərpa edənlər və 1993-cü ildən sonra onu qoruyub indiki zirvəyə çatdıranlar tarix qarşısında
öz missiyalarını şərəflə yerinə yetirdiklərinə görə Azərbaycan xalqının qəlbində daim yaşayacaqlar.
Xalq Cümhuriyyətinin əsl qiymətini Heydər Əliyev vermiş, Azərbaycan xalqını onun həqiqi varisinə
çevirmişdir. O, bu tarixi nəinki qorumuş, yaşatmış, zənginləşdirmiş, həmçinin yaratdığı siyasi, iqtisadi, hüquqi
baza ilə, mənəvi dəyərlərlə bu müstəqilliyin son dərəcə möhkəm və əbədi bünövrəsini qoymuşdur.
Ulu öndər özü Azərbaycan tarixinin şanlı və ağrılı səhifələrini dərindən bildiyinə, böyük vətənpərvərlik duyğuları
ilə yaşadığına, millətinin imzasını bütün dünyaya tanıtmaq qabiliyyətinə və istedadına malik olduğuna görə
keçmiş SSRİ dövlət sistemində qazandığı zəngin təcrübədən yeni Azərbaycan dövlətinin əsaslarını qurmaq üçün
böyük uzaqgörənliklə istifadə edirdi.
Hələ müstəqilliyini elan etməmişdən əvvəl Naxçıvanda xalqın tələbi ilə rəhbərliyə gəlmiş Heydər Əliyev
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əsas atributlarını ilk dəfə orada bərpa etmiş, onun təşəbbüsü ilə 1990-cı il
noyabrın 17-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yadigarı olan üçrəngli bayraq Naxçıvan Muxtar
Respublikasının dövlət bayrağı kimi təsdiq edilmiş və bunun Azərbaycanın dövlət bayrağı kimi təsdiq edilməsi
barədə respublika Ali Soveti qarşısında vəsatət qaldırılmış və bu vəsatət 1991-ci il fevralın 5-də qəbul
olunmuşdur.
Ulu öndər keçmiş SSRİ-nin saxlanması üçün keçirilən referendumda Naxçıvan Muxtar Respublikasının
iştirakına yol verməmiş, ilk dəfə muxtar respublikanın adından “sovet” və “sosialist” sözlərini çıxarmağa qərar
vermiş və onun bu qətiyyəti o zaman böyük əks-səda doğurmuşdu. Təbiidir ki, ümummilli liderin xidmətləri
bununla bitmir. Heydər Əliyev 1993-cü ildə xalqın tələbi ilə Azərbaycanın rəhbərliyinə qayıtdıqdan sonra
yaranmış tarixi fürsətdən istifadə edərək ölkəmizin müstəqillik tarixinə elə şərəfli səhifələr yazmış, elə böyük işlər
görmüşdür ki, onları sadalamaqla qurtarmaz.
Müstəqilliyin həsrətini ən çox çəkən və onun qədrini hamıdan yaxşı bilən bir dövlət xadimi kimi
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi, onun Azərbaycan dövlətçiliyindəki yeri və əhəmiyyəti ömrünün
sonunadək Heydər Əliyevin diqqət mərkəzində olmuşdur.
Ulu öndər 1918-ci il mayın 28-də Tbilisidə Azərbaycanın İstiqlal Bəyannaməsinin elan olunduğu günün
bayram olmasını tamamilə qanunauyğun hesab edərək qeyd edirdi ki, bu bayram bizim istiqlaliyyət
bayramımızdır. O deyirdi: “Biz 1918-ci ildə yaranmış Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyətini yüksək
qiymətləndirmişik, bu gün də yüksək qiymətləndiririk və bugünkü müstəqil Azərbaycan həmin o Xalq
Cümhuriyyətinin varisidir”. Heydər Əliyev 1991-ci ildən sonra Azərbaycanın müstəqilliyinin dünya ölkələri
tərəfindən tanınmasını, beynəlxalq təşkilatlara üzv olmasını, xarici ölkələrdə səfirliklərin açılmasını xalqımızın
böyük uğuru adlandıraraq dönə-dönə deyirdi: “Bu dövlət, bu quruluş 1918-ci ildə yaranmış ilk Xalq
Cümhuriyyətinin varisidir. Bütün dövlət onun varisidir, bütün respublika onun varisidir, bütün xalq onun varisidir.
Bu, heç bir kəsə, hansısa bir siyasi qüvvəyə məxsus deyildir. Bu, xalqa məxsusdur. Bu, indi mövcud olan
Azərbaycan dövlətinə məxsusdur və Azərbaycanın Konstitusiyasında öz əksini tapıbdır”.
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Xalq Cümhuriyyətinin əsl tarixinin, cümhuriyyət xadimlərinin həyat və fəaliyyətinin, siyasi irsinin
öyrənilməsi, bu tarixin bütün tamlığı ilə müasir nəsillərə çatdırılması, cümhuriyyət xadimlərinin xatirəsinin
əbədiləşdirilməsi məhz Heydər Əliyevin verdiyi sərəncamlarla həyata keçirilmişdir. Cümhuriyyətin yubileyinin
ilk dəfə geniş qeyd edilməsi ümummilli liderin 1998-ci il 30 yanvar tarixli sərəncamı ilə başlanmış, bu sərəncamla
dövlət komissiyası yaradılmış, komissiyanın tədbirlər planı Heydər Əliyevin 1998-ci il 22 fevral tarixli sərəncamı
ilə təsdiq edilmiş, eyni zamanda, 1998-ci il 22 fevral tarixli sərəncamda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80
illiyinə həsr olunmuş əsərlərin nəşr edilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Ulu öndərin 1998-ci il 24 may tarixli sərəncamı
isə bilavasitə 80 illiklə bağlı ümumrespublika mərasiminin keçirilməsi barədə idi.
2003-cü il 1 fevral tarixli sərəncamında isə ümummilli lider Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə abidə
ucaldılması barədə göstəriş vermişdi. Daha sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
sərəncamı ilə İstiqlal muzeyinin yaradılması və İstiqlal abidəsinin ucaldılması üçün müsabiqə elan edilmişdi.
Həmin abidənin açılışı 2007-ci il mayın 25-də Bakının mərkəzində - İstiqlaliyyət küçəsində Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilmişdir.
Heydər Əliyevin imzaladığı sərəncamların icrasının və onlardan irəli gələn çoxsaylı tədbirlərin
keçirilməsinin məqsədi cümhuriyyət tarixinin şanlı səhifələrini xalqa çatdırmaq idi. Respublikanın dövlət
orqanlarının rəhbərlərindən ibarət olan dövlət komissiyasının 1998-ci il mayın 20-də keçirilən geniş iclasında
görülmüş işlər haqqında ulu öndərə ətraflı hesabat verilmişdi və burada sadalanan işlərin həcmi, o dövrün məhdud
imkanlarını nəzərə alsaq, son dərəcə böyük idi. Qısa müddətdə cümhuriyyət dövründə dövlət xadimlərinin
yaşadığı binalara onların barelyefləri və xatirə lövhələri vurulmuş, çox böyük həcmli məcmuələr və kitablar çap
olunmuş, ikihissəli sənədli film çəkilmiş, geniş konfrans və simpoziumlar vasitəsilə təkcə respublika daxilində
deyil, respublikadan kənarda da bu yubiley geniş qeyd edilmişdi. Təkcə bu faktı qeyd etmək kifayətdir ki, o dövrdə
çap olunan sənəd və material toplularının həcmi 300 çap vərəqindən çox olmuşdu.
Cümhuriyyətin yubileyi mayın 30-31-də Dünya Azərbaycanlılarının Vaşinqtonda keçirilən II Konqresində
də qeyd edilmiş, cümhuriyyət parlamentinin sədri Əlimərdan bəy Topçubaşovun Parisdə yaşadığı binaya xatirə
lövhəsi vurulmuş, 1998-ci il mayın 5-6-da Tbilisi şəhərində də yubiley tədbiri keçirilmiş, Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin xüsusi iclası bu ildönümünə həsr olunmuş və Azərbaycanın diplomatik
nümayəndəliklərinin olduğu ölkələrdə müxtəlif formalarda bu yubiley qeyd edilmişdi.
Yubiley tədbirinə həsr olunmuş iclasda Heydər Əliyev cümhuriyyətin tarixinə, onun xalqımızın taleyində
oynadığı rola, Azərbaycan xalqına bəxş etdiyi əvəzsiz mənəvi, hüquqi və siyasi töhfələrə son dərəcə yüksək
qiymət vermişdi. Yeri gəlmişkən qeyd olunmalıdır ki, ikinci dəfə respublika rəhbərliyinə qayıdarkən bir müddət
Azərbaycan Milli Məclisinə sədrlik etmiş Heydər Əliyev cümhuriyyət parlamentinin tarixini də gözəl bilirdi.
Bilirdi ki, mövcud olduğu qısa müddətdə cümhuriyyət parlamentinin cəmi 155 iclası keçirilmiş, bu iclaslarda 250
qanun layihəsi müzakirə edilərək ondan 230-u qəbul olunmuşdu.
Yubiley tədbirləri çərçivəsində respublikanın bütün bölgələrində, o cümlədən Naxçıvan Muxtar
Respublikasında, həmçinin cümhuriyyətin fəaliyyətə başladığı Gəncə şəhərində böyük tədbirlər keçirilmişdi. Qısa
bir vaxtda Azərbaycanın bütün elm və mədəniyyət müəssisələri tərəfindən olduqca dəyərli nəşrlər hazırlanıb çap
olunmuş
və
Xalq
Cümhuriyyətinin
real
tarixi
ictimaiyyətə
çatdırılmışdı.
Ulu öndərin tariximizə, eləcə də cümhuriyyət tarixinə böyük vətənpərvərlik mövqeyindən yanaşmasını təsadüfi
saymaq olmaz. Hələ sovet dövründə respublikaya rəhbərlik edərkən sovet rejiminin qadağalarını dəf edərək
ozamankı Kirovabadın yeni yaradılmış iki rayonuna Gəncə və Kəpəz adının qoyulması, həmçinin Bakıda Nizami
rayonunun yaradılması ümummilli liderin cəsarəti nəticəsində mümkün olmuşdu.
Heydər Əliyevin dövlətçilik baxımından Xalq Cümhuriyyətinə verdiyi qiymət dərindən öyrənilməyə və
şərh edilməyə layiqdir. Ulu öndərin Xalq Cümhuriyyətinin tarixindən bəhs edən fikirləri tarixçilərimizi bu gün də
düşündürür və istiqamətləndirir. Ümummilli lider çox haqlı olaraq qeyd edirdi ki, sovet rejimi zamanı
Azərbaycanın rəhbərliyindən asılı olmayan səbəblər üzündən vaxtilə Azərbaycan xalqına qarşı cinayətlər
törətmiş, hətta xalqımıza qarşı soyqırımlarının təşkilatçısı olmuş şəxslərin hörmətə qaldırılması hallarına yol
verilmiş, hətta belə şəxslərin təntənəli yubileyləri də keçirilmişdir. O, həmin illərdə dövrün ideologiyasına uyğun
görülən bu işlərə təəssüf edir və son vaxtlar onun tapşırıqları ilə cümhuriyyətin yubileyi ilə bağlı görülən işləri isə
çox yüksək qiymətləndirirdi. O deyirdi: “İndi zaman gəlib çatıbdır ki, biz hər bir şeyi olduğu kimi, doğru, düzgün,
obyektiv, ədalətli göstərək... Mən dəfələrlə öz fikrimi bildirmişəm və bu gün bir daha bəyan edirəm ki, biz
tariximizin hər bir dövrünü subyektivlikdən tamamilə kənar, olduğu kimi təsvir etdirməliyik, olduğu kimi əks
etdirməliyik. Biz onu gələcək nəsillərə olduğu kimi çatdırmalıyıq. Təhrif həmişə xalqa zərər gətiribdir, heç vaxt
xeyir gətirməyibdir”.
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Ulu öndər məhz bu baxımdan alimlərimiz, tədqiqatçılarımız üçün çox geniş imkanlar yarandığını qeyd edir
və vurğulayırdı ki, ilk Xalq Cümhuriyyətinin xidmətlərini hər bir vətəndaşa doğru, düzgün çatdırmaq üçün gərək
bütün vasitələrdən istifadə olunsun. O hesab edirdi ki, bu sahədə görülən işlər müsbət qiymətləndirilməlidir,
təqdirəlayiqdir və bu işlər davam etdirilməlidir.
Heydər Əliyev Azərbaycan tarixinin bütün səhifələrini dərindən bilən, onu qiymətləndirməyi bacaran, tarixi
öyrənib yeni tarix yaradan böyük siyasi xadim idi. O, Azərbaycanda qeyd olunan bayramları səciyyələndirərkən
28 May Respublika Gününü xalqımızın ən böyük bayramı kimi qiymətləndirirdi və deyirdi: “Mayın 28-i bizim
böyük bayramımızdır. Deyə bilərəm ki, bu, müstəqil Azərbaycanın ən yüksək siyasi, ictimai, milli bayramıdır...
bu, bizim milli müstəqilliyimizin bayramıdır və bunun da əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, biz 1918-ci ildə əldə
edilmiş müstəqillik gününün yubileyini bu günlərdə qeyd etməliyik”.
Heydər Əliyev 28 May bayramını xalqımızın qədim Novruz bayramı ilə müqayisə edərək bu bayramın da
Novruz bayramı kimi əbədi yaşayacağını bildirir və deyirdi: “Bax, bu bayram da belə olacaqdır. Çünki bizim
müstəqilliyimiz bundan sonra əbədi olacaqdır. Mənim buna şübhəm yoxdur. Bu bayram da hər bir vətəndaşın, hər
bir insanın qəlbinə daxil olmalıdır və hər bir insan bu bayram gününü qeyd edərək Azərbaycanın müstəqilliyi,
suverenliyi, istiqlaliyyəti ilə əlaqədar iftixar hissi keçirməlidir. Bunun üçün biz əsas yaratmışıq. Yenə də deyirəm,
arxada qalan illərin hansına baxsanız, biz o illərdə bu bayramı çox yüksək səviyyədə keçirmişik. Məsələn, mənim
xatirimdədir, 1992-ci ildə biz Naxçıvanda bu bayramı çox gözəl şəraitdə keçirmişik”.
Həqiqətən də 1992-ci il mayın 28-də Naxçıvanla Türkiyə arasında Dostluq körpüsünün açılışı olmuş və
Türkiyədən böyük nümayəndə heyəti, o cümlədən Türkiyə Cümhuriyyətinin başçıları açılışda iştirak etmişdilər.
Heydər Əliyev o dövrü səciyyələndirərək deyirdi: “Bilmirəm, 1992-ci ildə 28 May bayramı Bakıda necə keçirildi.
Mənim bundan o qədər də xəbərim yox idi. Çünki başım o işlərlə qarışıq idi. Amma bir az bilirdim ki, o vaxt
burada ciddi hakimiyyət mübarizəsi gedirdi. Hakimiyyət uğrunda dalaşırdılar. Biz isə həmin vaxtlar Naxçıvanda
Azərbaycanla Türkiyəni birləşdirən körpü yaratdıq...” Ümummilli lider həmin vaxt Ermənistanla Naxçıvan
sərhədində başlayan və 40 gün davam edən münaqişəni də yada salır və qeyd edirdi: “Əgər elə bir zamanda bu
bayramın belə yüksək səviyyədə keçirilməsi mümkün olubsa və bu da mənim şəxsi iradəmlə Naxçıvanda olubsa,
indi burada, Azərbaycanda, şübhəsiz ki, bizim müstəqilliyimiz artıq möhkəmlənibdir və belə bir dövrdə bu
bayramı ən yüksək səviyyədə keçirməliyik”.
Ulu öndər 1993-cü ildə cümhuriyyətin 75-ci ildönümü zamanı Bakıda fövqəladə vəziyyət rejiminin hökm
sürdüyünü, ayrı-ayrı cinayətkar qrupların, silahlı dəstələrin tüğyan etdiyini, hər yerdə komendantlıqların fəaliyyət
göstərdiyini bildirir və 80 illik yubileyin tamamilə başqa bir şəraitdə keçirildiyini vurğulayırdı.
Heydər Əliyev əsas məqsədin Azərbaycanda əldə olunmuş müstəqilliyi qoruyub saxlamaqdan, onu
möhkəmləndirməkdən, respublikamızda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesini uğurla
aparmaqdan, iqtisadi və siyasi islahatları sonadək həyata keçirməkdən, bunların təmin edilməsi üçün normativ
hüquqi baza yaratmaqdan, son nəticədə insanların rifahını yaxşılaşdırmaqdan ibarət olduğunu diqqətə çatdırırdı.
O, 1997-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda iqtisadi inkişafda dönüş, artım yarandığını böyük sevinclə qeyd edirdi.
Ümummilli lider ölkəmizin müstəqilliyini möhkəmləndirmək və gələcək inkişafını təmin etmək üçün
görülən işlərin Azərbaycanı sevməyən qüvvələr tərəfindən heç də birmənalı qarşılanmadığını, qazanılan
nailiyyətlərə düşmən münasibət göstərən ayrı-ayrı xarici qüvvələrin təhrifedici yazılarla mənfi rəy oyatmaq
istəyini də ifşa edir və deyirdi: “...Bəzi düşmən qüvvələr mənim haqqımda belə şeylər yazırlar. Məsələn,
“Nezavisimaya qazeta”da böyük bir məqalə çıxdı ki, “Kuda vedyot Qeydar Aliyev Azerbaydjan?” Bütün dünya
görür ki, Heydər Əliyev Azərbaycanı haraya aparır - Azərbaycanı haraya lazımdırsa, oraya aparır”. Tarix sübut
etdi ki, Heydər Əliyevin Azərbaycanı apardığı yol uğurludur və bu yol müstəqillik, inkişaf və rifah yoludur.
Ulu öndər Azərbaycanın uğurlarını və müstəqil, artıq ayaq üstə duran bir dövlət kimi müsbət imicinin
yaranmasını xalqımızın müstəqillik ideyalarına sədaqət hissinin gücü ilə əlaqələndirirdi və deyirdi: “...Biz 1918ci ildə yaranmış ilk Xalq Cümhuriyyətinə böyük ehtiramla yanaşırıq və o vaxt əldə olunan istiqlaliyyəti bu gün
biz davam etdiririk, inkişaf etdiririk... biz Azərbaycanı müstəqil dövlət kimi yaşadırıq, inkişaf etdiririk və inkişaf
etdirəcəyik”. Heydər Əliyev nə ayrı-ayrı dövlətlərin, nə də daxili sabitliyi pozmaq üçün cəhd göstərən qüvvələrin
onu bu yoldan çəkindirə bilməyəcəyini, yaranmış ictimai-siyasi sabitliyin Azərbaycan vətəndaşının bugünü və
gələcəyi üçün ən vacib amil olduğunu, bu sabitliyi pozmaq istəyənlərin xalqa, millətə xəyanət etmək istəyən
adamlar olduğunu bildirir və xəbərdarlıq edirdi ki, onlara heç vaxt bu imkan verilməyəcək və onlar xəyanətkar
kimi cəzalandırılacaqlar.
Ümummilli lider daxili və xarici siyasətimizin Azərbaycanın milli mənafelərinə xidmət etdiyini qeyd
edərək deyirdi: “Mən əminəm ki, belə bir doğru, düzgün, düşünülmüş xarici və daxili siyasətlə biz yeni
nailiyyətlər əldə edəcəyik və ilk Xalq Cümhuriyyətinin arzularını, istəklərini sona qədər çatdıracağıq”.
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Ulu öndər Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyi münasibətilə 1998-ci il mayın 27-də keçirilən təntənəli
iclasda Azərbaycanın cümhuriyyətdənsonrakı tarixini 4 mərhələyə bölürdü: birinci mərhələ 1918-1920-ci illəri,
ikinci mərhələ 1920-1922-ci illəri, üçüncü mərhələ 1922-1991-ci illəri, dördüncü mərhələ isə 1991-ci ildən
sonrakı dövrü əhatə edirdi. Həmin çıxışda Heydər Əliyev hər bir dövrün nə ilə fərqləndiyini dərin təhlil edir və
tariximizin bu inkişaf mərhələlərində keçdiyi yolun müsbət və mənfi cəhətlərini və gələcək inkişaf xəttinin
istiqamətlərini göstərirdi.
Müdrik və uzaqgörən dövlət xadimi kimi Heydər Əliyev yaxşı bilirdi ki, hər bir xalqın öz dövlətini qurması
və yaşatması üçün onun, ilk növbədə, intellektual potensialı və qabaqcıl insanları olmalıdır və Xalq
Cümhuriyyətinin yaranması üçün əlverişli şəraitlə birlikdə Azərbaycan xalqının belə qabaqcıl insanları da var idi.
Həmin insanların əməyini yüksək qiymətləndirən Heydər Əliyev böyük məmnuniyyət hissi ilə o ziyalıların və
siyasi xadimlərin adlarını çəkir və deyirdi: “Onlar öz intellektual potensialı, öz xalqına, millətinə olan qayğısı və
sədaqəti ilə Azərbaycanda XX əsrin əvvəlində gedən proseslərdə iştirak etmiş və birləşib Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətini yaratmışdılar. Biz o dövrdə Azərbaycan mədəniyyətinin, ədəbiyyatının, ictimai fikrinin
inkişafında böyük xidmət göstərmiş insanları da nəzərə almalıyıq və onların - Azərbaycanın görkəmli mədəniyyət,
incəsənət, ictimai xadimlərinin xidmətlərini də bu münasibətlə qeyd etməliyik”. Heydər Əliyev cümhuriyyətin
yaradıcıları olan insanların hamısını böyük minnətdarlıq hissi ilə yad edərək onların, həqiqətən,vətəndaşlıq
şücaəti, öz xalqı, milləti qarşısında böyük qəhrəmanlıq nümunələri göstərdiklərini bildirir, bu cümhuriyyətin
yaradıcılarının - Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin, Fətəli xan Xoyskinin, Əlimərdan bəy Topçubaşovun, Nəsib bəy
Yusifbəyovun, Həsən bəy Ağayevin Azərbaycan xalqı qarşısında böyük xidmətləri olduğunu və onların gördüyü
işlərin xalqımızın qəlbində əbədi yaşayacağını vurğulayırdı.
Ulu öndərin Xalq Cümhuriyyətinin tarixinə, onun gördüyü işlərə son dərəcə böyük diqqət yetirməsini bütün
çıxışlarında və cümhuriyyət xadimlərinin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün gördüyü tədbirlərdə müşahidə etmək
olur. Heydər Əliyevin cümhuriyyət xadimlərinə xüsusi ehtiramını 1996-cı ildə Fətəli xan Xoyskinin Tbilisinin
müsəlman qəbiristanlığında tapılan qəbrinin Mirzə Fətəli Axundovun məzarının yanına köçürülməsi, qısa vaxtda
onun büstünün qoyulması, bu qəbiristanlıqda onlarla yanaşı uyuyan 26 Azərbaycan ziyalısının məzarlarının
abadlaşdırılaraq orada gözəl bir panteon yaradılması üçün gördüyü işləri xüsusi qeyd etmək lazımdır. O vaxtadək
itmiş sayılan bu məzarlar bu gün azərbaycanlıların ziyarətgahlarına çevrilmişdir. Orada Fətəli xan Xoyskinin
büstünün açılışında Heydər Əliyevlə birlikdə Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadzenin və digər dövlət
rəhbərlərinin şəxsən iştirak etmələri tariximizin qürurverici səhifələrindən biridir və ulu öndərin Azərbaycanın
tarixi şəxsiyyətlərinə, cümhuriyyət xadimlərinə böyük məhəbbətinin ifadəsidir.
1920-ci il aprelin 28-də Xalq Cümhuriyyətini bolşeviklərə təhvil verərkən bu siyasi xadimlərin
müstəqilliyin başqa ideologiya altında qorunub saxlanılacağına ümid etdiklərini və bunu bir şərt kimi irəli
sürdüklərini qeyd edən Heydər Əliyev onların aldadıldığını bildirir, bolşeviklərin sonradan xalqımıza qarşı
törətdiyi cinayətləri də açıb göstərməyi unutmurdu. Ulu öndər Azərbaycan üçün erməni himayədarları tərəfindən
yaradılan Qarabağ probleminin də köklərini və ona rəvac verənlərin məkrli niyyətlərini cəsarətlə ifşa edir,
müstəqilliyimizin bərpasından sonra bəzi daxili və xarici qüvvələrin törətdikləri terror və çevriliş cəhdlərinin
mahiyyətini açıb göstərir, heç bir qüvvənin Azərbaycanın inkişafına və müstəqilliyinə mane ola bilməyəcəyini
vurğulayırdı. Heydər Əliyev Xalq Cümhuriyyəti ideyalarına sədaqətini ifadə edərək Azərbaycan vətəndaşlarına
müraciətlə deyirdi: “Bütün Azərbaycan vətəndaşlarını əmin edirəm ki, müstəqil Azərbaycanın dövlətçilik
sahəsində yolu demokratiya yoludur, insan haqlarının qorunması yoludur. İqtisadiyyat sahəsində bazar
iqtisadiyyatı, açıq qapı siyasəti, dünya iqtisadiyyatı ilə geniş inteqrasiya yoludur. Biz bu yolla gedərək çox
nailiyyətlər əldə etmişik və ümidvaram ki, gələcəkdə daha çox nailiyyətlər əldə edəcəyik”.
Ümummilli lider ölkədəki çətinlikləri də diqqətə çatdırmağı unutmur, xalqı narahat edən bütün
problemlərin, o cümlədən Qarabağ probleminin həll ediləcəyinə inandığını bildirərək qətiyyətlə deyirdi:
“Azərbaycan xalqını, Azərbaycanın bütün vətəndaşlarını əmin edirəm ki, biz bundan sonra da Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin sədaqətli varisləri olacağıq, xalqımızın milli azadlığını qoruyacağıq, saxlayacağıq. Biz
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini göz bəbəyimiz kimi qoruyacağıq və günü-gündən möhkəmləndirəcəyik, daha
da yüksəklərə qaldıracağıq”.
Heydər Əliyev 1994-cü il fevralın 8-də Türkiyəyə səfəri zamanı Prezident Süleyman Dəmirəlin onun
şərəfinə verdiyi ziyafətdə Azərbaycan xalqının iradəsini ifadə edərək qəti şəkildə deyirdi: “...Azərbaycan öz
müstəqilliyini bundan sonra heç vaxt əldən verməyəcək, müstəqil dövlət kimi yaşayacaq və inkişaf edəcəkdir”.
Ulu öndər xatırladırdı ki, Azərbaycan xalqı artıq müstəqilliyini qorumağa qadirdir və dərk edib ki, öz torpağını
özü qorumalıdır.
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Azərbaycan dövlətinin bugünkü nailiyyətlərinin əsasını qoymuş Heydər Əliyevin siyasi xətti onun layiqli
varisi, Heydər Əliyev ideyalarının davamçısı hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən də davam etdirilir.
Azərbaycan tarixinin şanlı səhifəsi olan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyəti bu gün də müntəzəm öyrənilir, bu
ideyaların inkişaf etdirilməsi və həyata keçirilməsi üçün ciddi işlər görülür.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Xalq Cümhuriyyətinə ehtiramı da ulu öndərin ehtiramı kimi
böyükdür və o, bu sahədə də ümummilli liderin adına, öz adına layiq hörmət və səmimiyyət nümayiş etdirir. Əgər
ulu öndər 1993-cü ilin dekabrında Parisə səfəri zamanı Sen-Klu qəbiristanlığında Əlimərdan bəy Topçubaşovun
və onun ailə üzvlərinin, Ceyhun bəy və onun oğlu Timuçin Hacıbəylilərin məzarlarını ziyarət edərək əklil
qoymuşdusa, Prezident İlham Əliyev də bu ənənələri davam etdirir və 2006-cı ildə Parisdə olarkən bu tarixi
şəxsiyyətlərin məzarlarını ziyarət edir, Əlimərdan bəy Topçubaşovun qəbrinin yenidən götürülməsi işləri ilə tanış
olur və cümhuriyyətin xaricdə dünyasını dəyişmiş nümayəndələrinin xatirəsini yad etməyi unutmur.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bilavasitə 2008-ci il 2 fevral tarixli sərəncamı ilə Xalq
Cümhuriyyətinin 90 illik yubileyi qeyd olunmuş, 2017-ci il 16 may tarixli sərəncamı ilə isə 100 illik yubileyi qeyd
olunmaqdadır və yaşadığımız 2018-ci il cənab Prezidentin 10 yanvar tarixli sərəncamı ilə “Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti ili” elan edilmişdir.
Heydər Əliyev irsinə sadiq qalan və onun bütün gözəl ənənələrini layiqincə davam etdirən Prezident İlham
Əliyev də Xalq Cümhuriyyətinin tarixinə böyük əhəmiyyət verir və onun təbliğinə, öyrənilməsinə, bu sahədə
mövcud olan arxiv materiallarının, sənədlərin, elmi əsərlərin hazırlanmasına və çap edilməsinə xüsusi diqqət
yetirir. Məhz onun səyləri ilə xarici ölkələrdə xoş təsadüflər və tariximizə məhəbbət bəsləyən insanların səyləri
ilə qorunub saxlanmış, Azərbaycana və cümhuriyyət tarixinə aid olan sənədlər ölkəmizə gətirilərək çap olunmuş,
geniş oxucu kütləsinə çatdırılmış və bu iş ardıcıl davam etdirilir.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 85 illiyi, habelə 90 illiyi
münasibətilə xalqa etdiyi müraciətlərdə, keçirdiyi rəsmi qəbullarda cümhuriyyət tarixinə yüksək qiymət verərək
bu tarixin heç vaxt unudulmayacağını, müstəqillik ideyalarının əbədi yaşayacağını və Azərbaycanın dünya
ölkələri sırasında əbədi yer tutacağını dəfələrlə bildirmişdir.
Heydər Əliyev ənənələrinin davam etdirildiyini sübut edən Prezident İlham Əliyev ölkəmizin iqtisadi və
siyasi qüdrətinin yüksək sürətlə artmasını konkret faktlar və rəqəmlərlə, görülmüş real işlərlə respublika və dünya
ictimaiyyətinə çatdırmaqda davam edir, müstəqilliyin xalqımıza nələr verdiyini konkret faktlar əsasında açıb
göstərir və bu illərdə qazanılan nailiyyətləri qürurla təqdim edir. Ölkə başçısı ulu öndərin vəfatından sonra onun
siyasi xəttinin davamı kimi ölkənin müasir inkişaf yolu ilə getdiyini, nəinki regionda, eləcə də dünyada özünü
təsdiq etdiyini və söz sahibinə çevrildiyini daim vurğulayır.
Cümhuriyyətin 90 illik yubileyi münasibətilə keçirilən mərasimdə Azərbaycan Prezidenti xalqımız üçün
müstəqilliyin müstəsna əhəmiyyət daşıdığını bir daha qeyd edərək demişdir: “...Bizim üçün, Azərbaycan xalqı
üçün müstəqillik ən böyük nemətdir, ən böyük sərvətdir... Bu gün bizim nəsillərimiz və... Azərbaycanda yaşayan
bütün insanlar xoşbəxtdirlər ki, biz bu müstəqilliyi görürük və müstəqil ölkənin inkişafı üçün, möhkəmlənməsi
üçün əməli, praktik işləri görürük”. Cənab Prezident Azərbaycan xalqının qətiyyətini ifadə edərək haqlı olaraq
deyir ki, Birinci Xalq Cümhuriyyəti cəmi 2 il yaşadısa, müstəqil Azərbaycan dövləti əbədi yaşayacaqdır.
Hazırda “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili” çərçivəsində yubiley tədbirləri respublikanın hər yerində
davam edir, müxtəlif beynəlxalq konfranslar, simpoziumlar və digər kütləvi tədbirlər keçirilir. Bütün Şərqdə ilk
demokratik dövlət olan Xalq Cümhuriyyətinin insanlara bəxş etdiyi azadlıqlar və digər hüquqlar real surətdə
həyata keçirilir. Azərbaycanın ulu öndərin rəhbərliyi altında hazırlanmış Konstitusiyasında təsbit olunmuş hüquq
və azadlıqlar öz təcəssümünü tapır. Cümhuriyyətin mənəvi-siyasi irsi sayılan materiallar geniş şəkildə çap olunur.
Bununla da ulu öndərin təklif və tövsiyəsi ilə başlanan işlər davam etdirilir, dünyanın müxtəlif ölkələrindən
gətirilən bu sənədlər bundan sonra daha dərindən tədqiq olunacaqdır. Bu baxımdan Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının hazırladığı nəşrlər xüsusi qeyd edilməlidir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası belə
fundamental əsərlərdən biridir və bu dövrə aid onlarla digər kitablar da çap olunmaqdadır. Lakin cümhuriyyət irsi
o qədər zəngindir ki, hələ uzun illər öyrəniləcək, Azərbaycanın keçmişinə işıq salmaqla yanaşı, gələcəyinə də
körpü salacaq və yol göstərəcəkdir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bütün sahələrdə olduğu kimi, cümhuriyyət irsinə münasibətdə də ulu
öndərin yolunu davam etdirir, bu tarixdən öyrənməyi, eyni zamanda, onu zənginləşdirməyi unutmur və görülən
işləri - həm iqtisadi, həm siyasi, həm də tarixə, keçmişimizə, mədəniyyətimizə münasibətlə bağlı işləri ardıcıl və
düşünülmüş şəkildə yerinə yetirir, bütün bu işlər bir-birini tamamlayaraq müstəqilliyimizi əbədiləşdirir.
Prezident İlham Əliyev haqlı olaraq deyir: “Azərbaycan xalqı daha da gözəl şəraitə layiqdir və bu şəraiti
bizim iqtidar, ulu öndər Heydər Əliyevin siyasəti təmin etmişdir... Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyi üçün bu siyasət
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davam etdirilməlidir. Müstəqillik ən böyük xoşbəxtlikdir, ən böyük sərvətdir. Biz müstəqilliyi qoruyuruq və
qoruyacağıq”.
Azərbaycan.-2018.- 8 may .-№ 103.-S.4.
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Ulu öndər Heydər Əliyevin irsi milli sərvətimizdir
Fikrət Məmmədov,
Azərbaycan Respublikasının ədliyyə naziri,
Hər bir xalqın milli azadlıq və istiqlaliyyət tarixində xilaskar rolunu oynayan dahi insanlar var. Həmin
dahilər öz qətiyyətləri ilə mənsub olduqları xalqı arxasınca aparıb, ən taleyüklü məqamlarda qalib rolu oynamışlar.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev müasir dünya tarixinə parlaq və silinməz iz qoymuş böyük
şəxsiyyət, qeyri-adi zəka, fitri istedad sahibi, müdrik dövlət xadimi kimi düşmüşdür.
Müstəsna xidmətləri ilə əbədilik qazanan ümummilli lider Heydər Əliyevin mənalı həyat yolu, zəngin və
çoxşaxəli irsi tükənməz ibrət məktəbidir. Ötən illərə nəzər salarkən Azərbaycan xalqının öz müdrik liderinin
rəhbərliyi ilə qazanmış olduğu mühüm tarixi nailiyyətlərin bir daha şahidi oluruq. İntibah və milli şüurun oyanışı
Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə başlamış, müstəqilliyimiz məhz onun sayəsində əbədi və dönməz xarakter
almışdır. Ölkəmiz dünyada layiq olduğu mərtəbəyə Ulu Öndərin uzaqgörənliyi, müdrikliyi, qətiyyəti, dəmir
iradəsi, zəngin dövlətçilik təcrübəsi sayəsində yüksələ bilmişdir.
Vətəni, xalqı qarşısında misilsiz xidmətlərinə görədir ki, bu gün ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan
olmasının 95 illik yubileyi ölkəmizin hər yerində və onun hüdudlarından kənarda hər bir azərbaycanlının yüksək
ehtiramı və dərin minnətdarlıq hissi ilə geniş qeyd olunur.
Heydər Əliyev keçdiyi böyük, mənalı və şərəfli həyat yolu zaman və məkan anlayışına sığmır. Ümummilli
lider Heydər Əliyevin xarakterində və fəaliyyətində doğma xalqına bağlılıq və təəssübkeşlik hələ gənc yaşlarından
özünü göstərirdi. Naxçıvanda sadə, zəhmətkeş bir azərbaycanlı ailəsində dünyaya göz açan bu böyük insan hələ
gəncliyindən yüksək vəzifələr tutmuş, çiyinlərində böyük bir ölkənin yükünü daşımışdır.
Ulu Öndərin 1969-1982-ci illərdə Azərbaycanın rəhbəri kimi gördüyü işlər xalqın yaddaşında daim
qalacaqdır.
Heydər Əliyevin ölkə rəhbərliyinə gəlişi keçmiş SSRİ-nin geridə qalmış respublikalarından biri sayılan
Azərbaycanda həyat ritmini büsbütün dəyişdi, ölkədə görünməmiş canlanma və yüksəliş, tikinti-quruculuq işləri
başlandı. Heydər Əliyevin gərgin fəaliyyəti nəticəsində iqtisadiyyat, sənaye və kənd təsərrüfatında, mədəniyyət
və təhsil sahəsində böyük uğurlar əldə edildi, çoxsaylı sənaye müəssisələri, mədəniyyət və təhsil ocaqları, tibb
müəssisələri inşa edildi, yeni yaşayış massivləri salındı, yollar tikildi, ucqar rayonlara qaz xətləri çəkildi.
Respublikamızın siyasi və mədəni həyatında böyük əhəmiyyəti olan saraylar, özünün görkəmi ilə şəhərə
gözəllik verən neçə-neçə yaraşıqlı binalar, xalqımızın tarixində mühüm rol oynamış şəxslərə, ədəbiyyat və
incəsənət xadimlərinə əzəmətli heykəllər ucaldıldı.
Məhz Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi o illərdə bugünkü dövlət müstəqilliyimizin möhkəm
təməli qoyuldu, milli ruh, azərbaycançılıq məfkurəsi yüksəlməyə başladı, kadr korpusunun milliləşdirilməsi
istiqamətində qətiyyətli addımlar atıldı, hər il yüzlərlə gənc müxtəlif mühüm, o cümlədən hərbi ixtisaslara
yiyələnmək üçün SSRİ-nin ən qabaqcıl ali məktəblərinə göndərildi, azərbaycanlılar mühüm dövlət vəzifələrinə
irəli çəkildilər.
Özünün təkmil dövlətçilik konsepsiyasında ədalət, qanunçuluq və hüquq qaydalarının təminatına hər zaman
üstünlük verən ümummilli lider Heydər Əliyev “ədaləti ədalətsizliklə bərpa etmək olmaz” - deyərək dövlət
idarəçiliyində qanunun aliliyini, ədaləti əsas meyar kimi müəyyənləşdirdi, vəzifə səlahiyyətləri ilə bağlı
cinayətlərə, rüşvətxorluğa qarşı barışmaz münasibət nümayiş etdirirdi.
Ədliyyə Nazirliyinin də yenidən yaradılması ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik
etdiyi dövrə təsadüf edir. Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 27 oktyabr 1970-ci il tarixli qərarı ilə
təsis edilmiş Ədliyyə Nazirliyi sabit fəaliyyət göstərməyə başladı, ədliyyə işi təkmilləşdirilərək onun gələcək
inkişafı üçün zəmin yarandı.
1978-ci ildə Azərbaycan SSR Konstitusiyasının qəbul edilməsi və orada Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi
təsbit edilməsi ümummilli lider Heydər Əliyevin xidmətləridir. Totalitar sovet rejiminin hökm sürdüyü o dövrdə
respublikanın ali qanununda xalqın mənəvi sərvətlərinin, xüsusən dilinin qorunub saxlanması və inkişaf
etdirilməsi üçün hüquqi əsasların müəyyən edilməsi olduqca cəsarətli addım kimi dəyərləndirilir. Sovet milli
siyasətinin tələbləri ilə tam bir ziddiyyət təşkil edən bu çətin vəzifənin öhdəsindən məhz Heydər Əliyev gələ
bilmişdir. “Qoy ədalət zəfər çalsın!” - o zaman Heydər Əliyevin söylədiyi və bütün işlərinin mahiyyətini təşkil
edən bu sözlər xalqın dilində şüara çevrildi.
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Sonralar Heydər Əliyevin SSRİ kimi nəhəng dövlətin rəhbərliyində Siyasi Büronun üzvü, Nazirlər Soveti
sədrinin birinci müavini kimi yüksək mövqe və vəzifə tutması qürurverici hadisə oldu. Heydər Əliyevin siyasi
elitanın zirvəsinə yüksəlməsi Azərbaycan üçün xüsusilə böyük önəm kəsb etdi. Heydər Əliyev artan nüfuzundan
və yüksək vəzifənin açdığı imkanlardan istifadə edərək, İttifaq büdcəsindən Azərbaycana daha çox vəsait
ayrılmasına, bir sıra ittifaqmiqyaslı layihələrin Bakıya yönəldilməsinə nail oldu.
Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin titanik fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan keçmiş ittifaqın qabaqcıl
respublikalarından birinə çevrildi.
Lakin sonralar baş verən məlum hadisələr, Mixail Qorbaçovun siyasi hakimiyyətə gəldikdən sonra Heydər
Əliyevə qarşı həsəd və qısqanclıq hisslərinin baş qaldırması, Azərbaycan əleyhinə çirkin niyyətlərin həyata
keçirilməsi Ulu Öndərin vəzifədən uzaqlaşdırılması ilə nəticələndi.
Bundan istifadə edən ermənilər ölkəmizə qarşı uydurma ərazi iddiaları irəli sürərək əzəli torpağımız olan
Dağlıq Qarabağ ətrafında hərbi təcavüzə başladı. Əgər o vaxt Heydər Əliyev Azərbaycanda və ya sovet
rəhbərliyində olsaydı heç vaxt Dağlıq Qarabağ kimi problem meydana çıxmazdı. Heydər Əliyev amili, onun gücü,
qüdrəti erməni millətçilərini belə təxribatlardan çəkindirirdi.
1990-cı ilin yanvarında keçmiş SSRİ rəhbərliyinin Azərbaycana qərəzli münasibətinin təzahürü olaraq,
dinc etirazçılara qarşı Bakıya sovet ordusunun yeridilməsi misli görünməmiş qanlı faciə ilə nəticələndi. Əfsuslar
olsun ki, həm SSRİ, həm də o vaxtkı Azərbaycan rəhbərliyi bu qanlı cinayətin bilavasitə təşkilatçısı və iştirakçısı
olduğundan nəinki onun açılması və cinayətkarların məsuliyyətə cəlb olunmasından ötrü tədbirlər görmədi, əksinə
bu vəhşiliyi gizlətmək üçün əlindən gələni etdi. 20 Yanvar faciəsindən bir gün sonra ulu öndər Heydər Əliyevin
Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gedərək xalqımızın kədərini bölüşməsi və sovet
hakimiyyətinin ölkəmizdə həyata keçirdiyi qanlı aksiyanı ifşa etməsi o dövrdə xalqımıza bir dayaq, bir təsəlli
oldu. Xalq o ağır günlərdə köməksiz olmadığını hiss etdi.
Həmin dövrdə Azərbaycana qayıdışına ciddi maneələr törədilməsinə baxmayaraq Vətənin ağır günlərinə
biganə qala bilməyən Heydər Əliyev Azərbaycana qayıtdı. Xalqın böyük ümid və ruh yüksəkliyi ilə gözlədiyi
Heydər Əliyev Bakıdan Naxçıvana getdi və Ulu Öndər yekdilliklə Muxtar Respublikanın Ali Məclisinin sədri
seçildi.
1991-1993-cü illərdə Naxçıvana rəhbərliyi dövründə Heydər Əliyev tərəfindən respublikamızın
müstəqilliyi yolunda mühüm addımlar atıldı, Muxtar Respublikanın adından “sovet sosialist” sözləri çıxarıldı,
üçrəngli milli bayrağımız ilk dəfə Naxçıvanda dövlət bayrağı kimi qəbul olundu, Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəyliyi Günü müəyyən edildi, 20 Yanvar faciəsinə siyasi qiymət verildi, SSRİ-nin saxlanılması barədə
referendumdan imtina edildi, mühüm imperiya strukturlarının fəaliyyəti dayandırıldı, ilk dəfə olaraq sovet qoşun
hissələri Muxtar Respublikadan çıxarıldı.
Lakin 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini yenicə bərpa etmiş ölkəmiz onu itirmək təhlükəsi qarşısında
qalmışdı. Ölkədə müharibə gedirdi. İdarəçilik isə yox dərəcəsində idi. Respublikada xaos, anarxiya hökm sürürdü.
Yeganə nicat yolunu Heydər Əliyevin qayıdışında görən Azərbaycan xalqı onu təkidlə hakimiyyətə
çağırırdı. Xalqımız inanırdı ki, Azərbaycanı düşdüyü bu ağır vəziyyətdən, sosial-iqtisadi, hərbi-siyasi böhrandan
yalnız Heydər Əliyev xilas edə bilər. Burada məşhur fransız mütəfəkkiri Volterin “dövlətin xilası üçün bir dahi
insan kifayətdir” kəlamı yada düşür. Heydər Əliyev də Tanrının Azərbaycan xalqının taleyinə bəxş etdiyi bir
qismət, zamanında millətinin xilaskarı olmaq üçün göndərilən bir dahi insan idi.
Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqının yaddaşında qurucu və xilaskar dövlət xadimi, milli lider və xalq
məhəbbətini qazanan öndər kimi əbədilik qazanması, heç də təsadüfi deyil.
Məhz Azərbaycan xalqının azadlığının, müstəqil dövlətçiliyinin müqəddəratının həll edildiyi ağır günlərdə
xalqının iradəsinə tabe olan Heydər Əliyev ölkə rəhbərliyinə qayıdaraq müstəqil Azərbaycan Respublikasını,
Azərbaycan xalqını, milli azadlıq hərəkatında qazanılmış tarixi nailiyyətləri məhv olmaqdan xilas etmək kimi çox
çətin və şərəfli bir missiyanı öz üzərinə götürdü. Bu, sözün əsl mənasında, “ömrümün qalan hissəsini də xalqıma
bağışlayıram” deyib, meydana atılan böyük ürəkli Vətən oğlunun öz xalqı, öz Vətəni qarşısında misilsiz
fədakarlığı idi. Heydər Əliyev öz siyasi bacarığını, çoxillik idarəçilik səriştəsini əsirgəmədən xalqının firavanlığı
və dövlətinin müstəqilliyi yolunda yorulmadan xidmətdə olduğunu bir daha sübut etdi.
Ümummilli Lider daxili və xarici qüvvələrin dövlət çevrilişi, sui-qəsd və təxribat cəhdlərinə baxmayaraq
öz həyatı, sağlamlığı bahasına gecəli-gündüzlü fədakar əməyi hesabına müstəqil Azərbaycan dövlətini qurdu və
möhkəmlətdi. Heydər Əliyev demokratik hüquqi dövlət qurmaq, köklü islahatlar aparmaq üçün ilk növbədə
ölkədə ictimai-siyasi sabitliyi, qanunçuluğu bərqərar etdi, cəmiyyətdə hökm sürən hərc-mərcliyə və özbaşınalığa
birdəfəlik son qoydu. Ulu Öndərin 1994-cü ildə imzaladığı Cinayətkarlıqla mübarizəyə yönəlmiş tarixi fərmanı
qanunçuluğun və hüquq qaydalarının möhkəmləndirilməsində əsaslı dönüş yaratdı.
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Zəngin dövlətçilik təcrübəsinə malik olan böyük strateq Heydər Əliyev hüquqi dövlətin Azərbaycan
modelini ilk milli Konstitusiyanı yaratmaqla gerçəkləşdirdi. Heydər Əliyevin müəllifi olduğu 1995-ci ildə
ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul olunmuş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında hüquqi dövlətin
bütün prinsipləri - qanunun aliliyi, insan hüquqlarının müdafiəsi, hakimiyyət bölgüsü, konstitusiya nəzarəti
prinsipləri təsbit olundu, insan haqlarının təmini dövlətin ali məqsədi kimi bəyan edildi.
Ölkəmiz müstəqilliyini əldə etdikdən sonra SSRİ-dən miras qalmış, totalitar rejimə xarakterik olan hüquq
sistemi və qanunlar sivil və demokratik cəmiyyət quruculuğuna, qanunun aliliyinin təmin olunmasına, insan
hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinə təminat vermirdi. Əsas Qanunun qəbulu ölkədə bütün sahələrdə, o cümlədən
hüquqi islahatların hərtərəfli və kompleks həyata keçirilməsinə rəvac verdi və bu məqsədlə müxtəlif komissiyalar
yaradıldı. Hüquq sisteminə müstəsna əhəmiyyət verən ümummilli lider Heydər Əliyev Hüquqi İslahat
Komissiyasına rəhbərliyi bilavasitə öz üzərinə götürərək islahatların qısa müddətdə və mütəşəkkil aparılmasını
təmin etdi.
Ulu Öndər prokurorluq orqanlarının rəhbər işçiləri ilə 2000-ci ilin aprelində keçirdiyi görüşdə hüquqi
islahatlarla bağlı deyirdi: “Bu islahatları ona görə aparmırıq ki, kimsə bizə deyir, kimsə bunu bizdən tələb edir.
Biz özümüz anlamalıyıq ki, “hüquqi, demokratik dövlət qururuq” elan edən prezident gərək onu təmin etsin. Bunu
təmin etmək də qanunlarla ola bilər”.
Gərgin fəaliyyət nəticəsində ölkəmizin bu günü və gələcəyi naminə son dərəcə vacib və əhəmiyyətli, habelə
hüquq sisteminin mahiyyətini müəyyən edən tam yeni mütərəqqi qanunlar, o cümlədən “Konstitusiya Məhkəməsi
haqqında”, “Məhkəmələr və hakimlər haqqında”, “Prokurorluq haqqında”, “Polis haqqında”, “Əməliyyat-axtarış
fəaliyyəti haqqında”, “Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında” və digər qanunlar, əvvəlkilərdən prinsipcə köklü
surətdə fərqlənən Mülki və Mülki-Prosessual, Cinayət və Cinayət-Prosessual, Cəzaların İcrası və s. məcəllələr
qəbul edildi. Bu qanunvericilik aktları beynəlxalq səviyyəli mütəxəssislər tərəfindən ekspertizadan keçirilməklə
yüksək dəyərləndirildi.
1996-cı və 1999-cu illərdə əsassız yoxlamaların və sahibkarlığın inkişafı sahəsində süni maneələrin aradan
qaldırılması haqqında dövlət başçısı tərəfindən imzalanmış fərmanlar ölkə iqtisadiyyatının inkişafında mühüm rol
oynadı.
Eyni zamanda, ölkəmizdə siyasi partiyaların, ictimai təşkilatların azad fəaliyyəti, senzuranın aradan
qaldırılması, yüzlərlə mətbuat orqanının sərbəst nəşr olunması, özəl radio və televiziya kanallarının yayımlanması
siyasi plüralizmin, azad fikrin, demokratiyanın və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına böyük təkan verdi.
İnsan haqlarının etibarlı qorunması dövlətin prioriteti kimi müəyyən edilərək respublikamız insan hüquq
və azadlıqlarının təminatı sahəsində bütün əsas beynəlxalq konvensiyalara qoşuldu, 1993-cü ildən ölüm cəzasının
icrasına veto qoyuldu, 1998-ci ildə isə Şərqdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda bu cəza növü tamamilə ləğv edildi,
əfv və amnistiya institutları geniş tətbiq edilməyə başlandı.
Ölkəmizdə insan haqlarının müdafiəsinə dair mühüm normativ aktlar qəbul olundu, bu sahədə xüsusi
Dövlət Proqramı hazırlanaraq həyata keçirilməyə başlandı və İnsan hüquqları üzrə müvəkkil (Ombudsman)
institutu yaradıldı.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hüquqi dövlət quruculuğu prosesi çərçivəsində ədliyyə
orqanlarında əsaslı islahatlar aparıldı, ədliyyə sisteminin hərtərəfli inkişafı üzrə tarixi əhəmiyyətli qərarlar qəbul
olundu, bu orqanların fəaliyyətində köklü mütərəqqi dəyişikliklərə başlanıldı.
İlk növbədə penitensiar müəssisələrin Daxili İşlər Nazirliyindən Ədliyyə Nazirliyinə verilməsi işi başa
çatdırıldı. Bu addımın atılmasında məqsəd məhkəmə qərarlarının icrası sistemini təkmilləşdirmək, cəza-tərbiyə
işini humanistləşdirmək, ən əsası isə insan hüquqlarının, azadlıqlarının gözlənilməsini təmin etmək idi. Ədalətli
məhkəmə hüququnun ayrılmaz tərkib hissəsi olan məhkəmə qərarlarının icrası işinin müstəsna əhəmiyyəti nəzərə
alınaraq Nazirliyin tərkibində icra xidməti təsis edildi, istintaq idarəsi yaradılaraq ədalət mühakiməsi əleyhinə
olan və bir sıra digər cinayətlərin ibtidai istintaqının aparılması Ədliyyə Nazirliyinə həvalə olundu.
Azərbaycan tarixinin Heydər Əliyev dönəmində ilk dəfə olaraq yerli özünüidarə orqanları formalaşdı və
bələdiyyələrə metodoloji yardımın göstərilməsi, eləcə də inzibati nəzarətin həyata keçirilməsi Ədliyyə Nazirliyinə
tapşırıldı.
Ədliyyə sahəsində aparılan islahatların nəticəsi olaraq Ədliyyə Nazirliyinin cəmiyyətdə rolu və nüfuzu
xeyli artdı və o, hüquq siyasətini həyata keçirən əsas orqanlardan birinə çevrildi.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən Ədliyyə işçilərinin peşə bayramı gününün təsis edilməsi də
dahi rəhbərimizin Azərbaycan ədliyyəsinə xüsusi diqqət və qayğısının bariz təzahürü olmuşdur.
Demokratik hüquqi dövlətin təməl daşlarından biri hesab olunan müasir müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin
bərqərar olması da məhz ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
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Belə məhkəmə hakimiyyətini yaratmaq üçün ölkədə köklü məhkəmə-hüquq islahatlarının aparılmasının
zəruriliyini nəzərə alan Ümummilli Liderin təşəbbüsü ilə 1997-ci ildə zəngin demokratik ənənələri olan ölkələrin
təcrübəsinə əsaslanan “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” yeni Qanun qəbul olundu və məhkəmə islahatlarına
dair proqram xarakterli Fərman imzalandı.
Dahi öndərin rəhbərliyi ilə aparılan məhkəmə-hüquq islahatı nəticəsində keçmiş sovet məhkəmə sistemi
ləğv edilərək 2000-ci ildən yeni, insan haqlarının müdafiəsinə daha etibarlı təminat verən üçpilləli müstəqil
məhkəmə sistemi fəaliyyətə başladı.
Məhz həmin vaxtdan Azərbaycan postsovet məkanında qətimkan tədbiri kimi həbsin seçilməsi
səlahiyyətini məhkəməyə verən və bununla da “Habeas Corpus” prinsipini tətbiq edən ilk dövlətlərdən oldu.
Bunun davamı olaraq məhkəmələr üzərində hər hansı, o cümlədən prokuror nəzarəti ləğv olunaraq, əksinə
demokratik məhkəmə nəzarəti institutu formalaşdırıldı.
2000-ci ildə dövlətçilik tariximizdə ilk dəfə olaraq hakimlər şəffaf prosedurlar əsasında, o cümlədən test
üsulu ilə seçilmiş və nəticədə hakim korpusu 60% təzələndi.
Görülmüş tədbirlər əhali arasında məhkəmələrə etibarı xeyli artırdı, məhkəmələr barədə keçmiş sovetlər
birliyindən miras qalmış “cəza orqanı” təəssüratı aradan qalxdı. Artıq insanlar pozulmuş hüquqların müdafiəsi
üçün digər orqanlara deyil, məhz məhkəməyə müraciət etməyə başladı.
Həmçinin, bütün hüquq-mühafizə orqanlarında və vəkillik xidmətində mütərəqqi islahatlar aparıldı, onların
fəaliyyəti demokratik dəyərlərə uyğun quruldu.
Müstəqilliyimizin on ili - 1993-2003-cü illər ərzində dahi Heydər Əliyev “siyasət mümkün olanı etmək
deyil, mümkünsüzü bacarmaq sənətidir” məşhur kəlamda söylənildiyi kimi, düşünülmüş və uzaqgörən siyasəti
sayəsində Azərbaycan üçün, xalqımız üçün mümkünsüz görünən hər şeyin öhdəsindən uğurla gəldi, ölkəmizin
müstəqilliyini dönməz, əbədi və daimi etdi, Azərbaycan demokratik hüquqi dövlət quruculuğu yolu ilə əzmlə
irəlilədi və gələcək inkişafın strateji hədəflərini müəyyən etdi. O inkişaf ki, sonrakı illərdə müstəqil Azərbaycanın
daha da qüdrətlənməsi və tərəqqisi üçün möhkəm təməl və potensial rolunu oynadı.
Ümummilli Lider həm də Azərbaycan tarixində ən görkəmli dövlət xadimi kimi əbədi bir milli sərvət Heydər Əliyev dövlətçilik məktəbini yaratdı. Ulu Öndərin 2003-cü ildə tarixi müraciətində xalqa
müəyyənləşdirdiyi siyasəti davam etdirə biləcək dəqiq ünvanı göstərdi: “İnanıram ki, mənim axıra çatdıra
bilmədiyim taleyüklü məsələləri, planları, işləri sizin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək.
Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm”. Zaman Heydər Əliyevin bu inamını
təsdiq edir və Ümummilli Liderin layiqli davamçısı möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyev Azərbaycana
bacarıqla rəhbərlik edir, öz praqmatik və müdrik siyasəti ilə ölkəmizi irəli aparır. Dövlətin sükanının etibarlı
əllərdə olduğunu görən xalq öz Prezidentinə daim dəstək verir və onun arxasınca inamla gedir.
Ötən ay ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında mühüm hadisə olan - aprelin 11-də ədalətli və şəffaf keçirilmiş
prezident seçkilərində cənab İlham Əliyevin böyük vətəndaş həmrəyliyi ilə yenidən ölkə başçısı seçilməsi
xalqımızın iradəsini, inamını, Heydər Əliyev siyasətinə, amallarına sadiqliyini təzahür etdirməklə son 15 ildə
görülən işlərə, sürətli tərəqqiyə, bərqərar edilmiş möhkəm ictimai-siyasi sabitliyə verilən yüksək qiymətdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi hərtərəfli inkişaf strategiyası ötən dövrdə dövlət başçısı
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla həyata keçirilərək ölkəmizin davamlı inkişafı təmin edilmiş, qarşıya
qoyulan əsas məqsəd və hədəflərə nail olunmuşdur.
Bu dövrdə elə bir sahə olmamışdır ki, orada islahatlar aparılmasın və inkişaf müşahidə edilməsin. Belə ki,
15 il ərzində iqtisadiyyatımız 3,2 dəfə, sənaye istehsalı 2,6 dəfə artmış, işsizliyin səviyyəsi 5 faizədək enmiş,
yoxsulluq təxminən 10 dəfəyədək azalmışdır. Valyuta ehtiyatlarımız 24 dəfə artaraq 44 milyard dollara bərabərdir.
Ölkəmizin iqtisadiyyatına 230 milyard dollardan çox sərmayə qoyulmuşdur.
Bu gün iqtisadi sahədə rəqabətqabiliyyətliliyinə görə Azərbaycan Davos Dünya İqtisadi Forumunun,
Dünya Bankının hesabatlarında yüksək pillələrdə qərarlaşır, islahatçı dövlət kimi seçilir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan və
Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft və qaz kəmərləri, Cənub Qaz Dəhlizi, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu və gələn ay açılışı
nəzərdə tutulan Trans-Anadolu (TANAP) qaz boru kəməri kimi qlobal enerji və nəqliyyat layihələrinin bilavasitə
təşəbbüskarı olan ölkəmiz Avropada etibarlı tərəfdaşa və regionun lider dövlətinə çevrilmişdir. Respublikamızın
ən mötəbər tədbirlərə, o cümlədən humanitar, siyasi, iqtisadi, mədəni forumlara, möhtəşəm idman yarışlarına
uğurla ev sahibliyi etməsi dövlətimizin dünyada yüksək nüfuzunu təcəssüm etdirir.
Ulu öndərin adını daşıyan Heydər Əliyev Fondu da xeyirxahlıq, sülh, insanpərvərlik kimi bəşəri amallar
uğrunda nəcib fəaliyyəti ilə ölkədə həyata keçirilən çoxşaxəli islahatlara dəyərli töhfələr verir, Azərbaycan
Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Fondun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə
702

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

reallaşdırılan çoxsaylı layihələr, həyata keçirilən tədbirlər öz müsbət nəticələrini verməklə xalqımızın Heydər
Əliyev ocağına olan sevgisini daha da gücləndirir.
Ötən dövrdə dövlət başçısının təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə həyata keçirilən genişmiqyaslı islahatların tərkib
hissəsi olaraq ədliyyə və məhkəmə sisteminin inkişafına da xüsusi önəm verilmişdir. Ədliyyə Nazirliyinin
funksiya və səlahiyyətləri genişlənmiş, Ədliyyə Akademiyası, regional ədliyyə idarələri, xüsusi notariat institutu,
probasiya xidməti təsis edilmiş, elektron reyestrlər və informasiya sistemləri yaradılmaqla vətəndaşların ədliyyə
təsisatlarına çıxışı xeyli asanlaşmışdır.
Eyni zamanda, ölkə Prezidentinin tapşırıqlarına əsasən ədalət mühakiməsinin səmərəliliyinin artmasına,
məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinin güclənməsinə xidmət edən mütərəqqi islahatlar aparılmış, bu sahədə
qanunvericilik təkmilləşmiş, hakimlərin şəffaf seçim qaydası müəyyən olunaraq hakim korpusu 60 faiz
təzələnmiş, yeni məhkəmələr və məhkəmə hakimiyyətinin özünüidarə orqanları yaradılmış, müasir İKT-nin,
dövlət başçısının Sərəncamı ilə yaradılmış “Elektron məhkəmə” informasiya sisteminin tətbiqi və məhkəmə
infrastrukturunun müasirləşməsi üzrə əməli tədbirlər görülmüşdür.
Böyük qürur hissi ilə deyə bilərik ki, möhkəm bünövrə üzərində formalaşmış Azərbaycan dövləti özünün
yeni müasir inkişaf dövrünü yaşayır. Hər birimiz Heydər Əliyevin dövlətçilik amallarına sadiq qalaraq Ulu
Öndərin yüksək ideyalarını yaşatmaq və inkişaf etdirmək, Azərbaycan tarixinin yeni şanlı səhifələrini yazmaq
naminə möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşərək, əlimizdən gələni əsirgəməməli,
dövlət başçısının yüksək etimadına uyğun olaraq ölkəmizin hərtərəfli tərəqqisi üçün öz vəzifələrimizi layiqincə
yerinə yetirməli və daha əzmkarlıqla çalışmalıyıq.
Azərbaycan zəngin ölkədir, onun istedadlı insanları, tükənməz təbii sərvətləri var, lakin bizim ən böyük
sərvətimiz Heydər Əliyev siyasi irsidir. Bu hədsiz sərvətin öyrənilməsi üçün konfranslar təşkil olunur, Azərbaycan
tarixinin Heydər Əliyev dönəmində əldə olunmuş nailiyyətlər, demokratik hüquqi dövlət quruculuğunda Heydər
Əliyevin irsi barədə çıxışlar edilir və digər tədbirlər həyata keçirilir.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illik yubileyi münasibətilə
Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən də silsilə tədbirlər keçirilir. Ədliyyə işçiləri Fəxri xiyabanda Ulu Öndərin məzarını
ziyarət edərək əziz xatirəsinə əbədi ehtiramlarını bildirirlər. Gənc əməkdaşlar nazirlikdə Heydər Əliyev muzeyi
ilə tanış olurlar, ədliyyə orqanlarında yığıncaqlar, “dəyirmi masa”lar keçirilir, ixtisasartırma kurslarında xüsusi
mövzular tədris edilir. Müxtəlif kütləvi idman yarışları, xeyriyyə tədbirləri, o cümlədən qanvermə aksiyası təşkil
olunur, ədliyyə işçiləri və hakimlər tərəfindən mətbuatda çıxışlar edilir. Həmçinin, Heydər Əliyevin 95 illik
yubileyi münasibətilə xüsusi stend hazırlanıb, nazirliyin kinozalında Ulu Öndərin zəngin həyatından və titanik
fəaliyyətindən bəhs edən filmlər nümayiş etdirilir.
Ümummilli Liderin yubileyi münasibətilə Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən keçirilmiş “Heydər Əliyev və
Azərbaycan ədliyyəsi” mövzusunda geniş elmi-praktiki konfrans xüsusilə qeyd olunmalıdır. Ədliyyə Nazirliyi
rəhbərliyinin və məsul işçilərinin, Məhkəmə-Hüquq Şurası üzvlərinin, hakimlərin, prokurorların, vəkillərin, elmtədris müəssisələri, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin, alimlərin, gənc hüquqşünasların və KİV-lərin iştirakı
ilə ötən gün Ədliyyə Akademiyasında keçirilmiş tədbirdə məzmunlu və elmi təhlillərə əsaslanan məruzələrin
edilməsi, müzakirələrin keçirilməsi Heydər Əliyevin dövlətçilik irsinin öyrənilməsi və aşılanması baxımından
olduqca böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir.
Şübhəsiz ki, Heydər Əliyev dühasını, onun xalqımız qarşısında xidmətlərini sonadək öyrənmək qeyrimümkündür. Ulu öndərimizin böyüklüyü, onun xalqımızın rifahı naminə həyata keçirdiyi mühüm tədbirlərin
mahiyyətini tam dərk etmək üçün böyük zaman tələb olunur. Zaman keçdikcə isə bu dahi insanın adı Azərbaycan
xalqının simvoluna, əməlləri isə hünər rəmzinə çevrilir.
Hələ sağlığında əfsanələşən, siyasət olimpini fəth etmiş nadir şəxsiyyət Heydər Əliyev haqqında dünyanın
məşhur simalarının necə heyranlıqla, ehtiramla danışdıqlarının şahidiyik. Müasiri olan dünya liderləri, tanınmış
dövlət adamları və siyasi xadimləri tərəfindən dünya miqyasında böyüklüyü etiraf edilən, o cümlədən ABŞ-ın
sabiq Prezidenti Corc Buşun “şəksiz lider”, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın “türk dünyasının tanınan
və sevilən lideri”, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin “siyasi nəhəng”, Fransanın sabiq Prezidenti Jak Şirakın
“qeyri-adi şəxsiyyət” adlandırdıqları Heydər Əliyev şəxsiyyətinin nəhəngliyi bu günlərdə yenidən göz önündə
canlanır, qəlbimizdə bir daha qürur və iftixar hissləri baş qaldırır.
Azərbaycan xalqı xoşbəxtdir ki, onun Heydər Əliyev kimi Ulu Öndəri, dünyanın hörmətlə yanaşdığı və
qəbul etdiyi ümummilli lideri var. Və bu gün hər birimiz dərk edirik ki, müstəqil Azərbaycan dövləti bütün həyatı
və fəaliyyəti tariximizə qızıl hərflərlə həkk olunmuş Heydər Əliyevin şah əsəridir. Şübhə yoxdur ki, xalqımız
onun müəllifini özünün tarixində və qəlbində əbədi yaşadacaq, Azərbaycan və Heydər Əliyevin adı əsrlər boyu
bütün dünyada qoşa səslənəcəkdir.
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Azərbaycan xalqı Ulu Öndərin siyasi kursunu davam etdirməklə möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə bundan sonra da öz tarixinin yeni, şanlı səhifələrini yazacaq, daha yüksək zirvələr fəth
edəcəkdir.
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Heydər Əliyevin əbədiyaşar ideyaları bu gün də, sabah da Azərbaycanın uğurlarının
təminatçısıdır
Xanlar Vəliyev,
Azərbaycan Respublikasının Hərbi prokuroru,
ədliyyə general-leytenantı
“Müstəqilliyin əldə olunması nə qədər çətindirsə, onun saxlanılması, daimi, əbədi olması bundan da
çətindir”.
Heydər Əliyev
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
“1993-2003-cü illər sabitlik, inkişaf illəri olmuşdur. Heydər Əliyev bir daha göstərdi ki, ən ağır böhran
vəziyyətindən çıxış yolu var. O da cəsarətdir, düşünülmüş müstəqil siyasət və addımlardır”.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Hələ sağlığında canlı əfsanəyə çevrilmiş, adı daim qürur duyduğu Azərbaycanla birgə çəkilən müdrik
siyasətçi və böyük nüfuza malik dövlət xadimi Heydər Əliyev siyasi uzaqgörənliyi, dərin təfəkkürü, polad
kimi mətin iradəsi, iti zəkası, qeyri-adi cəsarəti və bənzərsiz qətiyyəti ilə dünyanın nadir şəxsiyyətləri
sırasında şərəfli yer tutmuşdur. O, müasir bəşər tarixinin iki müxtəlif ictimai-siyasi quruluşunda
hakimiyyət zirvəsinə yüksəlməyə nail olmuş və siyasi mübarizədə yenilməzliyini ömrünün sonuna kimi
qoruyub saxlamağı bacarmışdır. Azərbaycanı dünyaya tanıtmaqla beynəlxalq aləmdə özünəməxsus yerini
müəyyən edən bu dahi şəxsiyyətin zamanında atdığı addımların mahiyyətini, nə qədər gərəkli olduğunu
indi daha dərindən dərk edir, əhəmiyyətini və nəticələrini həyatımızda hiss edirik.
Azərbaycanı müstəqilliyə aparan milli məfkurənin formalaşması
Məlum olduğu kimi, xalqın bir millət kimi formalaşmasının əsas şərtlərindən biri onun kimliyinin təməlini
təşkil edən milli-mənəvi dəyərlər sisteminə malik olmasıdır. Buna görə də, ulu öndər Heydər Əliyev mövcud
reallığı nəzərə alaraq, xalqımızın itməmiş, lakin zəiflədilmiş dəyərlərinin canlandırılması üçün ömrü boyu
çalışmış, hətta kommunist rejiminin çətin şəraiti də onu bu yoldan çəkindirə bilməmişdir. Xalqların milli-mənəvi
dəyərlərinin zəiflədilərək ümumi “kommunist dəyərlər” sisteminin aşılandığı bir dövrdə Heydər Əliyev
xalqımızın zamanın sınaqlarından çıxmış üstün milli-mənəvi dəyərlərinin saxlanılması üçün yorulmadan çalışaraq
buna müvəffəq olmuşdur.
Tarixə qısa nəzər salsaq görərik ki, XX əsrin 20-30-cu illərində ermənilərin və qeyri millətlərin bədniyyətli
nümayəndələrinin yuva salmış olduğu, xalqımıza qarşı qanlı repressiyalar hazırlayıb həyata keçirmiş dövlət
təhlükəsizlik orqanlarının azərbaycanlılaşdırılması və xalqımızın düşmənlərindən təmizlənməsi kimi son dərəcə
çətin və şərəfli işə ilk dəfə hələ sovet rejiminin ən güclü çağında məhz Heydər Əliyev başlamışdır. Odur ki, onun
bu sahədəki xidmətləri vətən və xalq qarşısında adi xidmətlər kimi qiymətləndirilə bilməz. Başqa sözlə, Heydər
Əliyev 1950-1960-cı illərdə qeyrətli və milli əhval-ruhiyyəli vətən oğullarını Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə
işə cəlb etməklə, əslində xalqımızın namuslu övladlarına qarşı gözlənilən növbəti təqiblərin qarşısını alır, milli
kadrları hər cür təhlükədən qoruyurdu.
Hər kəsə məlumdur ki, 1960-cı illərin əvvəllərində respublika iqtisadiyyatında öz həllini gözləyən çoxsaylı
problemlər mövcud idi. Ölkəmizin sənaye potensialı və digər göstəriciləri aşağı səviyyədə olduğu üçün Sovet
İttifaqında geridə qalmış kənd təsərrüfatı respublikası kimi tanınırdı. Azərbaycanı bu vəziyyətdən çıxarmaq üçün
xalqa əsl rəhbər ola biləcək şəxsiyyətə böyük ehtiyac duyulurdu. 1969-cu ildə hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev
xalqımızın milli mənlik şüurunun alovlanmasına təkan verməklə, məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirərək
respublikamızı qısa müddətdə sürətlə inkişaf etdirdi və nəticədə Azərbaycan geridə qalmış kənd təsərrüfatı
respublikasından aqrar-sənaye respublikasına çevrilməklə, Sovet İttifaqında ön sıraya keçərək öz layiqli yerini
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tutdu. Bununla da, bir çox cəhətdən özünü təmin etməklə, ümumittifaq büdcəsinə böyük töhfələr verən iki
respublikadan biri oldu.
Peşəkar milli kadrların formalaşdırılması
Əlbəttə, Azərbaycan müstəqil deyildi və Sovet İttifaqında müəyyən ideoloji çərçivələr məhdudiyyət
yaradırdı. Buna baxmayaraq, totalitar rejimin sərt tələblərinin qüvvədə olduğu bir dövrdə Heydər Əliyev
Azərbaycana ilk dəfə olaraq fikir plüralizmi, demokratik düşüncə tərzi, güclü sosial ədalət duyğusu gətirməklə,
keçmiş ittifaq rəhbərliyində çalışdığı illərdə müdrik bir siyasətçi kimi Azərbaycanın bütün sahələrdə daha da
qüdrətlənməsi üçün əlindən gələni əsirgəmədi. Müxtəlif sahələrdə, o cümlədən hərbi sahədə ixtisaslı milli
kadrların hazırlanması istiqamətində Heydər Əliyevin gördüyü böyük işlər bu müdrik şəxsiyyətin
uzaqgörənliyinin parlaq sübutu idi. Bu məsələnin vacibliyini dərindən dərk edən ümummilli lider Heydər Əliyev
hələ sovetlər dönəmində, SSRİ-nin iflas təhlükəsi heç kimin ağılına gəlmədiyi bir vaxtda milli kadrların, xüsusilə
peşəkar hərbçilərin hazırlanması istiqamətində misilsiz işlər görürdü. Belə ki, o, azərbaycanlı gənclərin hərtərəfli
formalaşması üçün onların ali təhsil, o cümlədən xaricdə təhsil almalarına xüsusi önəm verməklə yüzlərlə şəxsin
müxtəlif dövlətlərin ali təhsil müəssisələrində, həmçinin ali hərbi məktəblərində təhsil almaları istiqamətində
əməli tədbirlər həyata keçirirdi. Digər istiqamət isə ölkə daxilində milli təhsil müəssisələrinin təkmilləşdirilməsi
və yeni təhsil ocaqlarının yaradılması idi. Rusiyada fəaliyyət göstərən “Suvorov”, “Naximov” uşaq hərbi
məktəbləri ilə yanaşı, milli respublikalar arasında ilk dəfə və yalnız Bakıda da belə bir məktəbin açılmasına
mərkəzi hakimiyyətdən icazə almaq çox çətin olsa da, Heydər Əliyev buna nail oldu və 19 iyul 1971-ci il tarixdə
Silahlı Qüvvələrin peşəkar milli hərbçi heyəti ilə komplektləşdirilməsində müstəsna əhəmiyyəti olan Cəmşid
Naxçıvanski adına Hərbi Məktəb yaradıldı. Azərbaycanlıların hərbi peşələrə yiyələnməsini təmin etmək, milli
hərbi kadrlar yetişdirmək məqsədi ilə təsis edilmiş, yaradıldığı gündən minlərlə hərbçi hazırlamış, SSRİ dövründə
ittifaqın hər yerində qeyri-rəsmi olaraq “Heydər Əliyev məktəbi” adlandırılan bu təhsil ocağının ölkəmiz
müstəqillik qazandıqdan sonra, milli ordu quruculuğu sahəsində əvəzsiz rol oynaması ulu öndərin siyasi
uzaqgörənliyinin bariz təsdiqidir.
Ulu öndər Heydər Əliyev bütün bunlarla kifayətlənməyərək, mütəmadi olaraq, respublikanın təhsil
müəssisələrində tədrisin səviyyə və keyfiyyəti ilə maraqlanaraq, bu sahəyə xüsusi diqqət yetirirdi. Bu isə öz
növbəsində Azərbaycan gənclərinin təhsilə, xüsusilə ali hərbi təhsilə maraqlarının artmasına səbəb olurdu. Belə
ki, onun 7 aprel 1973-cü il tarixdə Bakı Ali Ümumqoşun Komandanlıq Məktəbində olarkən orada təhsilin
keyfiyyəti və azərbaycanlı kursantların sayı ilə maraqlanması, tədrisin səmərəliliyi və yerli kursantların sayının
artırılması barədə göstərişləri qısa zaman kəsiyində Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən gənclərin hərbi
məktəblərə cəlb olunmalarına, nəticədə onların peşəkar hərbçi kimi yetişmələrinə böyük təsir göstərdi.
Bununla da, ümummilli liderin şəxsi müdaxiləsi və qayğısı ilə ötən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq ali
hərbi məktəblərə qəbul olunan gənclərin sırasında azərbaycanlıların sayı intensiv şəkildə artmağa başladı.
Ədalətin bərpası və haqqın zəfəri
Azərbaycan inkişaf edib yüksəldikcə, onun rəhbərinin də nüfuzu artırdı. Heydər Əliyevin ali vəzifələrə
seçilməsi, ardıcıl olaraq, ən yüksək fəxri adlar alması, habelə onun bilavasitə himayədarılğı ilə xalqımızın çoxsaylı
mədəniyyət, incəsənət, elm xadimləri və digər ziyalılarına Sovetlər İttifaqının fəxri adları və mükafatlarının
verilməsi, onların yüksək vəzifələrə təyinatı xalqımızı nə qədər qürurlandırırdısa, tarixi düşmənlərimiz olan
erməniləri bir o qədər məyus edirdi. Bununla belə, onlar ilk vaxtlar bunu büruzə vermir, təfəkkür-tərzlərinə xas
olan yaltaqlıqla vəziyyətdən çıxmağa çalışırdılar. 1982-ci ildə dahi öndərimizin ittifaq rəhbərliyinin ən yüksək
pillələrindən birinə–SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə irəli çəkilməsi və Mərkəzi
Komitənin Siyasi Bürosuna üzv seçilməsi ermənilər üçün növbəti ağır zərbə oldu. Yeni vəzifənin də öhdəsindən
xüsusi peşəkarlıqla gələn müdrik rəhbər Heydər Əliyevin şöhrəti artdıqca, ölkə rəhbərliyinin yüksək eşelonunda
əyləşənlərin də ona qarşı qısqanclıq hissləri güclənirdi və bu ermənipərəst Qorbaçovun hakimiyyətə gəlişindən
sonra açıq-aşkar nəzərə çarpırdı. Yaranmış fürsətdən istifadə edən ermənilər onun vəzifədən uzaqlaşdırılması
üçün hər vasitəyə əl atırdılar. 1987-ci ilin oktyabrında Heydər Əliyev vəzifədən istefa verməyə məcbur oldu.
Həmin dövrdə ölkədə yenidənqurma pərdəsi altında bir-birindən mürəkkəb proseslər baş verirdi. Azərbaycanın
əzəli torpağı olan Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirmək ideyası da ortaya atıldı. Buna qədər Heydər Əliyev
amili, onun gücü, dəmir iradəsi və qüdrəti erməni millətçilərini bu kimi təxribatlardan çəkindirirdi. Təsadüfi
deyildir ki, erməni millətçiləri Dağlıq Qarabağ məsələsini 1987-ci ildə, Heydər Əliyevin siyasi rəhbərlikdən
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getməsindən heç iki həftə keçməmiş qaldırmaqla onun Azərbaycandan ayrılıb Ermənistana birləşdirilməsi fikrini
ortaya atdı, bununla əlaqədar Xankəndidə və Ermənistanda fasiləsiz mitinqlər başlandı. Azərbaycanın o vaxtkı
rəhbərliyi bu təxribatların qarşısında aciz olduğundan öz qətiyyətli mövqeyini ortaya qoya bilmədiyi üçün, həmin
məsələ böyük bir problemə çevrildi və Azərbaycanın ağrılı illəri başladı. Bir tərəfdən ölkədə yaranmış
özbaşınalıq, anarxiya, xaos, hakimiyyət zəifliyi, xalq ilə iqtidar arasında yaranmış uçurum, digər tərəfdən isə
Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız iddiaları ölkəmiz üçün ciddi çətinliklər yaradırdı. Baş verənlərdən ən
faciəlisi isə “Qanlı yanvar” qırğını və torpaqlarımızın işğal olunması idi. Sözsüz ki, o dövrdə Heydər Əliyev
hakimiyyətdə olsaydı bu hadisələrin heç biri baş verməzdi. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycanın o zamankı rəhbərliyi
baş verənlərin qarşısını almaq üçün heç bir iş görməməklə günahsız insanları qurban verdi.
Məlumdur ki, o vaxta qədər Heydər Əliyevin yenidən fəal siyasətlə məşğul olmaq niyyəti yox idi. Bununla
belə, ümummilli lider baş verənlərə biganə qala bilməzdi. Odur ki, “xalqın, vətənin taleyi hər bir insanın taleyinə
çevrilməlidir”-deyən ulu öndərin hər bir təhlükəni gözaltına alaraq, heç nədən və heç kəsdən çəkinmədən 1990cı ilin sərt qış günlərində Azərbaycanın Moskvadakı Daimi Nümayəndəliyinə gəlib, respublikada “20 Yanvar”
faciəsini törətmiş Sovet İttifaqı rəhbərliyini kəskin şəkildə ittiham edən son dərəcə cəsarətli və qətiyyətli bəyanatla
çıxış etməklə, Azərbaycan xalqının yanında olduğunu bildirməsi, yeni tarixi epoxanın başlanğıcında Heydər
Əliyevin müstəqillik uğrundakı mübarizəsinin mesajı olmaqla çox böyük əhəmiyyət kəsb edirdi.
Təbii olaraq bundan sonra ona qarşı təzyiqlər və təxribatlar kampaniyası geniş vüsət aldı və həmin
kampaniya daxilində hətta onu həbs etmək belə istədilər. Buna baxmayaraq, o, heç nədən və heç kimdən
çəkinməyərək Azərbaycana üz tutsa da, ona Bakıda yaşamağa imkan verilmədiyi üçün doğulub boya-başa çatdığı
Naxçıvana qayıtdı və orada xalq onu böyük təntənə ilə qarşıladı. Qeyd olunmalıdır ki, həmin vaxt ermənilərin
məkirli niyyəti, həmçinin Naxçıvanın da işğalına yönəlsə də, Heydər Əliyev buna imkan verməyərək Naxçıvanı
qorudu və müstəqilliyin əldə edilməsi yolunda həlledici addımlar atdı. Məhz onun təşəbbüsü ilə ilk dəfə olarq
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağı dövlət bayrağı elan edildi və Azərbaycanın Ali Məclisinə bu bayrağın
dövlət bayrağı kimi qəbul edilməsi barədə vəsatət göndərildi. Bununla yanaşı, Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist
Respublikasının adından “Sovet Sosialist” sözlərinin çıxarılması ilə müstəqilliyə doğru gedən yolda çox ciddi
addımlar atıldı.
Göründüyü kimi, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə gedən yol müdrik liderin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə
Naxçıvandan başlamışdır.
Xalqın iradəsinin təntənəsi, itirilmək təhlükəsində olan müstəqilliyin xilası
Hadisələrin məntiqi davamı olaraq, 1992-ci ilin noyabrında siyasi platforması Azərbaycanın parlaq
gələcəyindən xəbər verən, ulu öndər Heydər Əliyevin xalq arasında hörmət və siyasi nüfuzuna söykənməklə,
bilavasitə onun liderliyi ilə Yeni Azərbaycan Partiyası yaradıldı. Müxalifət partiyası kimi yaradılmış Yeni
Azərbaycan Partiyasının siyasi arenaya gəlməsi Azərbaycanda bütün məsələlərin demokratik və sivil qaydada həll
edilməsi üçün xüsusi əhəmiyyətə malik olan çox mühüm bir hadisə idi.
Yeni Azərbaycan Partiyası öz düzgün fəaliyyəti, bilavasitə xalqa və milli maraqlara xidməti sayəsində qısa
zaman kəsiyində, 1993-cü ildə iqtidar partiyasına çevrildi. Azərbaycan xalqı növbəti dəfə müdrikliyini göstərib
öz dahi rəhbərinə üz tutaraq onun hakimiyyətə gəlməsini təkidlə tələb etməklə Yeni Azərbaycan Partiyasının
iqtidar partiyasına çevrilməsinə şərait yaratdı. Yeri gəlmişkən, qeyd olunmalıdır ki, bu partiya nəinki
Azərbaycanda, həmçinin Cənubi Qafqazda ən böyük partiyadır.
Azərbaycanı və xalqını canından çox sevən ulu öndər Bakıya gəldi. Lakin Azərbaycan və Bakı onun 1982ci ildə qoyub getdiyi məkan deyildi. Eynən, vaxtilə Napoleon qalibiyyətli “Misir yürüşü”ndən sonra Fransaya
qayıdanda gördüyü və Fransa Respublikasının hökumət rəhbərlərinə “Mənim çiçəklənən vəziyyətdə qoyub
getdiyim Fransanı nə kökə salmısınız? Sizə sülh qoyub getdim, qayıdanda müharibə tapdım! Sizə İtaliyanın
milyonlarını qoyub getdim, qayıdanda soyğunçu qanunlar və səfalət tapdım!”-deməklə təsvir etdiyi mənzərə ilə
rastlaşan Napoleondan fərqli olaraq, ümummilli lider abad etdiyi ölkəni qayıdıb bərbad görəndə şikayətlənmədi,
əksinə daha böyük cəsarət və həvəslə ölkəni bu dərin böhrandan, əslində dövlətçiliyi və müstəqilliyi itirmək
təhlükəsindən xilas etmək üçün qısa müddət ərzində vətəndaş müharibəsinin dayandırılmasına nail oldu. Bundan
sonra, Azərbaycanda sabitliyin bərpasını təmin etdi və böyük islahatların başlanmasına rəvac verdi. İndi hər bir
Azərbaycan vətəndaşı çox gözəl bilir ki, ölkəmizin müasir tarixinin həlledici dönüş nöqtəsi hesab edilən 1993-cü
ildə Heydər Əliyev xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə gəlməsəydi, nəinki bugünkü möhtəşəm Azərbaycan
olmazdı, ümumiyyətlə onun mövcudluğu şübhə altına düşə bilərdi.
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Güclü iqtisadiyyat müstəqilliyin mühüm şərtidir
Ümummilli lider Heydər Əliyev deyirdi: “Azərbaycan dünyaya günəş kimi doğacaq”. Ulu öndər üçün bu
kəlam gəlişigözəl söz yığını deyildi. Çünki, onun üçün Vətənə–Azərbaycana xidmət həyatın, yaşamın özü idi və
buna görə də o, ömrünün qalan hissəsini də xalqına həsr etdi. Hələ dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonrakı
illərdə Heydər Əliyev yeni iqtisadi sistemə keçidin zəruriliyini bəyan etməklə yanaşı, eyni zamanda keçid
prosesində əhalinin sosial maraqlarının təminatını, xüsusən aztəminatlı insanların sosial müdafiəsini, iqtisadi
potensialın ilk növbədə xalqın rifahına yönəldilməsini dövlətin strateji vəzifələrindən biri kimi qarşıya qoymuşdu.
Heydər Əliyevin strategiyası bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində aparılan islahatların əhalinin rifahına mənfi
təsirinin son dərəcə azaldılmasını və köklü iqtisadi islahatlar şəraitində etibarlı sosial müdafiə sisteminin
qurulmasını tələb edirdi.
Hər kəsə məlumdur ki, Heydər Əliyevin respublikamızda siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra
Azərbaycan vətəndaş müharibəsindən xilas oldu, atəşkəs haqqında saziş imzalandı, əks halda, həmin vaxtlarda
Azərbaycana sərmayə gətirmək, investorları sərmayə qoymaq üçün həvəsləndirmək, onları inandırmaq həddindən
artıq çətin, demək olar ki, mümkünsüz bir məsələ olardı. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, ulu öndər 1994-cü
ilin sentyabr ayında Azərbaycanın müstəqillik tarixində mühüm əhəmiyyəti olan “Əsrin müqaviləsi” kimi bir
müqavilənin imzalanmasına nail oldu. Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına çıxmasında gərgin əməyi olan
Heydər Əliyev Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin təməlini də öz əlləri ilə qoymuşdur. Bundan sonra,
Azərbaycanı dünyada böyük qaz potensialına malik olan bir dövlət kimi tanıdan “Şahdəniz” layihəsinin
reallaşması da bu dahi şəxsiyyətin xidməti idi.
Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, türk dünyasının bir-birilə, o cümlədən bütün dünya ilə birləşdirilməsinə
xidmət edən tarixi “İpək Yolu” layihəsinin həyata keçirilməsi işində Heydər Əliyevin təşəbbüsü və gördüyü işlər
müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Əsas məqsədi Qədim İpək Yolunun bərpasından, Orta Asiya və Qafqaz ölkələrinin
dünya iqtisadiyyatına fəal qoşulmasını təmin etməkdən ibarət olan bu böyük layihənin reallaşdırılmasında BakıTbilisi-Ceyhan boru xəttinin müstəsna əhəmiyyətini dərk edən Heydər Əliyev, bütün qüvvəsini əvvəlcə BTC
layihəsinin, sonra isə digər mühüm layihələrin reallaşdırılmasına yönəltmişdir. Tarix onun bu uzaqgörənliyini
qısa bir zamanda təsdiq etdi və göstərdi ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru xəttinin, Şərq-Qərb nəqliyyat
dəhlizinin, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun inşası və qədim “İpək Yolu”nun bərpası, Heydər Əliyevin
Azərbaycan iqtisadiyyatının qüdrətlənməsinə yönələn müdrik siyasəti olmaqla bərabər, həm də türk dünyasının
birləşdirilməsinə xidmət edirdi.
Azərbaycan iqtisadiyyatının son 20 illik inkişaf tarixi bariz şəkildə göstərir ki, Heydər Əliyev məntiqindəki
"müstəqillik-iqtisadiyyat" dialektikası öz dərinliyi, yeniliyi və konkretliyi ilə həmişə aktualdır, həmçinin dahi
rəhbərin müəyyən etdiyi bütün sahələrdə islahatlar aparmaq yolu ilə ölkə iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək və
mövcud iqtisadi potensialdan istifadənin səmərəsini artırmaqla onu xalqın bütün təbəqələrinin həyat tərzinin
yaxşılaşdırılmasına yönəltmək kimi bir-birini tamamlayan iki istiqamət ölkənin müasir inkişaf gerçəkliyinin
obyektiv nəzəri-praktiki təməli kimi çıxış edir. Müstəqil şəraitdə, heç kimə ümid bəsləmədən iqtisadiyyatımızı
düzgün inkişaf etdirməyi, öz sərvətlərimizdən səmərəli istifadə etməklə dövlətçiliyimizi möhkəmləndirməyi,
təkcə siyasi-mənəvi deyil, həm də yüksək milli gəlir əldə etməklə insanların həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmağı
əsas şərt hesab edən Heydər Əliyev deyirdi: "Müstəqillik ona görədir ki, biz öz taleyimizin sahibi olaq, öz
sərvətlərimizə yiyələnək və bu sərvətlərdən istifadə edərək xalqımızın daha yaxşı yaşamasına nail olaq".
Qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi varlığı və inkişafı üçün respublikanın iqtisadi
potensialı əsas şərt sayılsa da, bu potensialdan səmərəli istifadənin çox mühüm əhəmiyyət kəsb etməsi ulu öndər
tərəfindən dəfələrlə vurğulanmışdır. Fəxrlə deyə bilərik ki, müasir şəraitdə dövlət müstəqilliyimiz üçün vacib olan
iqtisadi potensialımız Heydər Əliyevin Azərbaycana birinci dəfə rəhbərlik etdiyi ötən əsrin 70-80-ci illərində
formalaşmışdır. Mövcud iqtisadi potensialdan səmərəli istifadə etmək üçün hər gün, hər ay, hər rüb və hər il
yorulmadan çalışmağın zəruri olduğunu bildirən Heydər Əliyev, bunu iqtisadiyyatın inkişafı, nəticədə ölkəmizin
qüdrətlənməsinin və vətəndaşlarımızın rifahının yüksəldilməsinin əsas şərti kimi qiymətləndirirdi. İslahatlar
aparılarkən xarici ölkələrin təcrübəsindən bəhrələnməyi daim tövsiyə etməklə yanaşı, həmin işdə kortəbii
ehkamçılığa və tələskənliyə qarşı çıxan Heydər Əliyev dəfələrlə qeyd etmişdir ki, bu iş Azərbaycan
Respublikasının iqtisadiyyatına uyğun olaraq təşkil olunmaqla yerli şərait, milli xüsusiyyətlər və ənənələr nəzərə
alınmaqla həyata keçirilməlidir. Azərbaycan üçün xarakterik xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla iqtisadi islahatların
yüksək peşəkarlıqla aparılması sözsüz ki, Heydər Əliyev dühasının bəhrəsi idi. Dünya təcrübəsi də bunu təsdiq
edir ki, islahatların müvəffəqiyyəti düşünülmüş, əsaslandırılmış strategiya və taktikadan başqa, bir çox sosialsiyasi və ideoloji amillərdən də asılıdır.
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Ümummilli liderin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə həyata keçirilmiş fundamental iqtisadi islahatlar sayəsində
sürətlə qüdrətlənən Azərbaycanda paralel olaraq digər sahələrdə, o cümlədən hüquq sahəsində də əsaslı
islahatların aparılmasına zəmin yarandı.
Hüquqi islahatlar dövlət quruculuğunun ayrılmaz tərkib hissəsidir
Məlum olduğu kimi, 1993-cü ilin ikinci yarısından başlayaraq Azərbaycanda cinayətkarlığa qarşı mübarizə
gücləndirilərək qanunçuluğun və hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atıldı.
Bu barədə danışılarkən ulu öndərin 9 avqust 1994-cü il tarixdə imzaladığı “Cinayətkarlığa qarşı mübarizənin
gücləndirilməsi, qanunçuluğun və hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsi tədbirləri haqqında” Fərmanının
misilsiz rolu xüsusi vurğulanmalıdır. Bu sahədə aparılan islahatlar, o cümlədən sözügedən fərman hüquqmühafizə orqanlarını qanunların pozulması hallarına, xüsusən də, mütəşəkkil cinayətkarlığa, korrupsiyaya və
terrorizmə, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı səfərbər etməklə, “cəzanın labüdlüyü” prinsipinin
real təmin olunması istiqamətində ən ciddi tədbirlər görülməsini təmin etdi. Məhz müdrik şəxsiyyət Heydər
Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu yolu ilə irəliləyən müstəqil
respublikamızda vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması, insanların azad, sərbəst yaşaması, qanunun aliliyinin təmin
edilməsi üçün ən yüksək tələblərə cavab verən normativ-hüquqi baza yaradıldı. Ulu öndər Heydər Əliyevin
Azərbaycan dövlətçiliyi qarşısındakı ən böyük xidmətlərindən biri də müstəqil respublikamızın ilk
Konstitusiyasının yüksək demokratik meyarlar və ümumbəşəri prinsiplər əsasında hazırlanması və ümumxalq
səsverməsi yolu ilə qəbul edilməsi olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, bu ali qanun xalq arasında “Heydər Əliyev
Konstitusiyası” adlandırılır. 12 noyabr 1995-ci il tarixdə ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul edilmiş müstəqil
Azərbaycanın ilk Konstitusiyası ölkənin gələcək inkişaf prioritetlərini müəyyənləşdirməklə bərabər, demokratikhüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunun təməlini qoydu. Heydər Əliyevin təşəbbüsü və şəxsi nəzarəti
ilə həyata keçirilən islahatların hüquqi bazasının yaradılması, insan hüquq və azadlıqlarının qorunması sahəsində
mühüm sənədlər qəbul edildi, respublikamız müxtəlif beynəlxalq konvensiya və sazişlərə qoşuldu, qanunvericilik,
icra və məhkəmə hakimiyyətinin qarşılıqlı fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədi ilə silsilə tədbirlər həyata
keçirildi. Bu tədbirlər sırasında Heydər Əliyevin 21 fevral 1996-cı il tarixli Sərəncamı ilə yaradılmış Hüquq
İslahatları Komissiyasını xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bu komissiya inkişaf etmiş dövlətlərin hüquq islahatları ilə
bağlı təcrübəsindən bəhrələnərək, xalqımızın dövlətçilik tarixində yaratdığı ənənələri qorumaqla mühüm işlər
gördü. Yeni ictimai münasibətlərə uyğun Cinayət, Cinayət-Prosessual, Mülki, Mülki-Prosessual, Əmək, İnzibati
Xətalar, Cəzaların İcrası və digər məcəllələrin qəbulu isə respublikamızda bu sahədə atılan addımların səmərəsini
daha da artırdı.
Bağışlamaq güclülərə xas olan xüsusiyyətdir
1993-cü ilin iyun ayından ölkəmizdə icrasına moratorium qoyulmuş ölüm cəzası 10 fevral 1998-ci il tarixdə
Şərqdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda ləğv edildi. Heydər Əliyevi böyük şəxsiyyət kimi xarakterizə edən ən
mühüm kefiyyətlərdən biri də onun siyasətinin yüksək humanizm və insanpərvərlik prinsiplərinə əsaslanması idi.
Geniş ürəyə və zəngin mənəviyyata malik olan Heydər Əliyev təqsirkarları qanunvericiliyə uyğun olaraq
cəzalandırmağın tərəfdarı olsa da, onun xeyirxahlığı, insanpərvərliyi bəzi hallarda cinayətkarları bağışlamağa
sövq edirdi. Azərbaycan
Prezidenti yanında Əfv Komissiyasının yaradılması və əfvetmə institutunun bərpası da qeyd olunanaların
əyani göstəricisidir. Xüsusi vurğulanmalıdır ki, 1995-2003-cü illərdə ümummilli lider Heydər Əliyevin imzaladığı
32 əfv fərmanı ilə üç mindən artıq məhkum azadlığa buraxılmış, eyni zamanda onun təşəbbüsü ilə bu dövrdə
qəbul edilmiş “Amnistiya haqqında” Milli Məclisin yeddi qərarı 60 mindən artıq şəxsə şamil edilmişdir.
Ulu öndər keyfiyyətcə yeni prokurorluq yaratdı
Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun dövlətçiliyin maraqlarına, qanunun aliliyinə, insan və vətəndaş
hüquqlarının müdafiəsinə xidmət edən sivil bir qurum kimi formalaşması, onun fəaliyyətinin hərtərəfli təminatı
üçün qanunverici, maddi və sosial bazanın yaradılması da, ölkəmizdə həyata keçirilən möhtəşəm islahatların, o
cümlədən məhkəmə-hüquq islahatlarının memarı–ümummilli lider Heydər Əliyevin böyük qayğı və dəstəyi
sayəsində mümkün olmuşdur. Müstəqil Azərbaycanın ali qanununda ilk dəfə olaraq ölkəmizin məhkəmə
hakimiyyəti sistemində prokurorluğun layiqli yerinin müəyyənləşdirilməsi, onun statusu, təşkili və fəaliyyət
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prinsipləri, səlahiyyət dairəsi və vəzifələrinin qanunvericilik qaydasında təsbit edilməsi də Heydər Əliyevin
bilavasitə tapşırıq və göstərişlərinin icrasının nəticəsi idi. Dahi rəhbərin qanunvericilik təşəbbüsü əsasında qəbul
edilmiş 7 dekabr 1999-cu il tarixli “Prokurorluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qarşıda duran
bu və ya digər vəzifələrin uğurla həyata keçirilməsinə imkan yaratmış, prokurorluq orqanlarının daha da
demokratikləşməsini, onların qanunçuluğun və insan hüquqlarının aliliyinin real təminatçısına çevrilməsini təmin
etmişdir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 17 iyul 1998-ci il tarixli Sərəncamı ilə “1 oktyabr-Prokurorluq
işçilərinin peşə bayramı günü”nün təsis edilməsi isə tarixi ədalətin bərpa olunması ilə yanaşı, hakimiyyət orqanları
sırasında xüsusi yeri olan prokurorluğa dövlət qayğısının ifadəsi, prokurorluğun roluna rəsmi münasibətin dövlət
səviyyəsində təzahürü olmuşdur. Ulu öndər Heydər Əliyevin prokurorluğun, özünün dediyi kimi, çətin və şərəfli
işini, həmçinin dövlətçiliyə olan sədaqətini dəyərləndirməklə, onun fəaliyyətinə yüksək qiymət verməsi hər bir
prokurorluq işçisini qürurlandırmaqla bərabər, onların üzərinə daha böyük məsuliyyət qoymuşdur.
Prokurorluğa göstərilən dövlət qayğısı möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyev tərəfindən davam
etdirilir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27.09.2008-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikası Prokurorluğunun fəaliyyətinin müasirləşdirilməsinə dair 2009-2011-ci illər üçün Dövlət Proqramı”
da bu qayğının bariz təzahürüdür. Azərbaycan Prokurorluğunun tarixində inkişafın, təkmilləşmənin və hərtərəfli
müasirləşdirmənin təməlini qoyan bu proqramda nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi, hüquq sisteminin
inkişafı prosesində prokurorluğun rolunun artırılması, fəaliyyətinin daha səmərəli təşkili, digər hüquq-mühafizə
orqanları ilə əlaqələrin genişləndirilməsi, eləcə də, prokurorluq işçilərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi və
prokurorluğun maddi-texniki təminatının yaxşılaşdırılması üçün hərtərəfli zəmin yaratdı. Yeri gəlmişkən qeyd
olunmalıdır ki, Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun kollektivi də öz fəaliyyətində daim ümummilli
lider Heydər Əliyevin ideyalarını və möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin idarəçilik prinsiplərini rəhbər
tutmaqla, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş səlahiyyətlərini tələb edilən səviyyədə həyata keçirməklə Silahlı
Qüvvələrdə qanunçuluğun və hərbi intizamın daha da möhkəmləndirilməsinə çalışır. Ulu öndər tərəfindən əsası
qoyulmuş və möhtərəm Prezidentimizin uğurla davam etdirdiyi ordu quruculuğu sahəsində həyata keçirilən
kompleks tədbirlərin nəticəsi olaraq son illərdə hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlərin sayı kəskin şəkildə
azalmış, döyüş bölgələrində fərarilik cinayətlərinin kökü tamamilə kəsilmişdir.
Azərbaycanın parlaq gələcəyinə hesablanmış müdrik tövsiyə və xalqın seçimi
Dünya şöhrətli siyasətçi Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında ən böyük xidmətindən biri də odur
ki, o, zəngin idarəçilik irsi yaratmaqla, gələcək nəsillərin bundan yararlanması üçün geniş imkanlar açmışdır. Bu
da ondan irəli gəlirdi ki, xalqımızın taleyi Ümummilli lideri daim düşündürən əsas məsələ idi. Bu səbəbdəndir ki,
2003-cü ildə Azərbaycan xalqı ölkənin gələcək taleyi ilə bağlı onun məsləhətinin intizarında olarkən, ulu öndər
Azərbaycanın gələcəyini düşünməklə verdiyi çox dəyərli tövsiyəsi ilə xalqı düz yola istiqamətləndirdi: "İlham
Əliyev yüksək intellektli, praqmatik düşüncəli, müasir dünya siyasətini və iqtisadiyyatını gözəl bilən, enerjili və
təşəbbüskar bir şəxsiyyətdir... İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri, planları, işləri
sizin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə
böyük ümidlər bəsləyirəm".
Ulu öndərə sonsuz inamı olan xalq verilən dəyərli tövsiyədən bəhrələnərək düzgün seçim etməklə,
Azərbaycan xalqının bitib-tükənməz sevgisini qazanmış cənab İlham Əliyevi özünə lider seçdi.
Təbii və qanunauyğun bir haldır ki, bu gün də Azərbaycana ümummilli liderimizin zəngin dövlət idarəçiliyi
təcrübəsinin əsaslarını dərindən mənimsəmiş, xalqına xidməti həyat amalına çevirmiş və Heydər Əliyev siyasətinə
sadiqliyini öz müstəsna xidmətləri ilə əyani şəkildə sübuta yetirən İlham Əliyev kimi müdrik lider, qətiyyətli
şəxsiyyət və hərtərəfli biliklərə malik siyasətçi rəhbərlik edir.
Uğurların məntiqi və dinamik inkişaf
Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev dövlət idarəçiliyinin möhkəm təməl prinsipləri əsasında
Azərbaycanın sürətlə qüdrətlənməsini özünəməxsus peşəkarlıqla təmin etməklə yanaşı, onun yüksək templə
inkişafını bu gün uğurla həyata keçirir. Belə ki, inkişafın başlıca strateji əsaslarından olan ictimai-siyasi sabitlik
və təhlükəsizlik mühiti yüksək səviyyədə təmin edilir, ölkə iqtisadiyyatı durmadan güclənir, ordumuz müasir
tələblərə uyğun daha mükəmməl qurulur, iqtisadi mənfəətin dünyanın ən qiymətli sərvəti rolunda çıxış edən insan
kapitalına çevrilməsi üçün məqsədyönlü addımlar atılır, informasiya texnologiyalarının son nailiyyətləri
həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilir. Təsadüfi deyil ki, ölkəmizin uğurları beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də
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yüksək qiymətləndirilir. Dünya İqtisadi Forumunun hesabatlarında MDB ölkələri sırasında son illərdə
Azərbaycanın liderliyini ardıcıl olaraq qoruyub saxlaması da bunun bariz nümunəsidir.
Bütün bunlarla yanaşı, ölkədə aparılan demokratik islahatlar da getdikcə daha geniş vüsət almaqla insan
hüquq və azadlıqlarının təminatı sistemi daha da mükəmməlləşdirilir, tolerant bir mühit, vətəndaş cəmiyyəti
formalaşdırılır. Buna görə də, hər bir vətəndaş dövlətlə sıx əlaqədə olmaqla onunla olan münasibətlərdə müəyyən
edilmiş hüquq və vəzifələrini, mənsub olduğu dövlətin bugününə və gələcəyinə görə daşıdığı məsuliyyəti daha
düzgün dərk edir.
Müstəqilliyin atributlarından sayılan Silahlı Qüvvələrin formalaşdırılması, bu gün qürur duyduğumuz
Azərbaycan Ordusunun nailiyyətləri ulu öndər Heydər Əliyevin müdrik siyasətinin böyük uğurlarındandır. İftixar
hissi ilə deyə bilərik ki, Milli Ordumuz dövlətimizin təhlükəsizliyini, əhalinin əmin-amanlığını ləyaqətlə qoruyur.
Hər kəsə məlumdur ki, 2016-cı ilin aprel ayının 2-dən 5-dək təcavüzkar Ermənistanın silahlı qüvvələri işğal
altında saxladıqları ərazilərimizi bir qədər də genişləndirməyə ciddi cəhd göstərdi. Silahlı Qüvvələrimizin
mövqelərinə doğru irəliləmək üçün təxribatlara əl atan işğalçılar atəşkəsi ciddi şəkildə pozaraq geniş müharibə
təhlükəsi yaratdı. Hərbçilərimiz böyük peşəkarlıq və şücaət göstərərək nəinki öz mövqelərini qoruya bildi, hətta
düşməni mövqelərindən geri çəkilməyə məcbur etməklə, bir sıra mühüm strateji məntəqələri işğaldan azad etdi.
Bu döyüş əməliyyatlarında Azərbaycan hərbçilərinin göstərdiyi peşəkarlıq və qəhrəmanlıq ordumuzun yüksək
döyüş ruhunu və qabiliyyətini, torpaqlarımızı azad etməyə hər an qadir olduğunu və qələbə əzmini əyani nümayiş
etdirdi. Bütün bunlar, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin qətiyyətinin, ordumuzun qəhrəmanlığının və
xalqımızın mübarizliyinin sıx vəhdətinin nəticəsi idi. Bu döyüşlər həm də Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad
olunmuş Cocuq Mərcanlı kəndində təhlükəsiz yaşayışın bərpa edilməsinə, məcburi köçkünlərin öz ata-baba
yurdlarına qayıtmasına əlverişli şərait yaratmaqla, böyük qayıdışın başlanğıcı oldu.
Azərbaycanın yüksək templə hərtərəfli qüdrətlənməsindən danışarkən dərin elmi bilikləri, geniş düşüncəsi,
peşəkar idarəçilik qabiliyyəti, davranışı, xalqına və həyat yoldaşına olan sədaqəti, bir sözlə, əsl Azərbaycan
xanımına xas müsbət cəhətləri ilə bütün dünya qadınlarına örnək olan Mehriban xanım Əliyevanın dövlət və xalq
qarşısında genişmiqyaslı xidmətləri haqqında danışmamaq mümkün deyil. Onun ölkənin Birinci vitse-prezidenti
kimi mühüm dövlət postuna təyin edilməsi də hazırkı inkişafımızın daha da sürətlənməsinə və milli maraqlara
hesablanmış bir qərar idi. Heç kəsə sirr deyil ki, xalqımızın qəlbində Mehriban xanıma dərin, misilsiz inam və
etimad var. İnsanların öz dərd-səri ilə bağlı müraciətlərinin çox böyük bir hissəsinin ona ünvanlanması bunun
aşkar göstəricisidir. Təbiidir ki, bu həm də dövlətimizin ədalətinə və gücünə olan inamdır. Möhtərəm Prezidentin
sosialyönümlü siyasətinin həyata keçirilməsində də
Mehriban xanımın zəhməti və fəaliyyəti misilsizdir. Sözsüz ki, onun bundan əvvəl iştirak etdiyi xarici və
daxili siyasətdə bütün dünyada etiraf olunan fəaliyyəti hazırda yeni statusda daha yüksək səmərəliliklə davam
edir, bu da öz növbəsində xalqımızın və dövlətimizin yeni uğurları üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb etməkdədir.
Tarixi proseslərin təhlili və müxtəlif dövrlərin təcrübəsi belə qənaətə gəlməyə əsas verir ki, varislik
prinsipinə riayət edilmədən xalqın rifahına xidmət edən ideyalar məcmusunun reallaşmasının və dinamik
inkişafının davamlı xarakter alması mümkün deyil. Belə ki, bu halda mövcud olan mütərəqqi ideyalar aşınmalara
məruz qalaraq məhvə məhkum ola bilər. Buna görə də, müdrik və uzaqgörən, xalqa, cəmiyyətə xidmət edən
ideyaların sivil qaydada, demokratik prinsiplər əsasında ötürülməsi cəmiyyətin inkişafı üçün çox vacib amildir.
Bu mənada siyasi sələfindən estafet kimi qəbul etdiyi strateji inkişaf kursunu yeni müstəvidə zənginləşdirməklə
müasir dövrün tələblərinə uyğun şəkildə yüksək dinamizmlə reallaşdıran möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev
əsl vətənpərvər və qurucu lider əzmi ilə xalq qarşısında verdiyi vədləri gördüyü işlərlə doğrultmaqla, milli
ideyalara sadiqliyin mükəmməl nümunəsini yaratmışdır. Zəngin elmi biliyi, yüksək erudisiyası, uzaqgörən
düşüncəsi, möhkəm siyasi iradəsi, qətiyyəti, praqmatizmi, nümunəvi idarəçilik qabiliyyəti, təvazökarlığı, sadəliyi
və ən əsası Heydər Əliyev siyasi kursunun etibarlı qarantı olması ilə xalqın sonsuz rəğbətini qazanmış cənab İlham
Əliyevin 11 aprel 2018-ci il tarixdə keçirilmiş Prezident seçkilərindəki növbəti parlaq qələbəsi dediklərimizi bir
daha təsdiq etdi. Onun seçkilərin nəticələri elan olunduqdan sonra qələbəsini ilk olaraq məhz sadə insanlar
arasında qeyd etməsi də xalqa bağlılığın parlaq təcəssümü idi. 18 aprel 2018-ci il tarixdə keçirilmiş andiçmə
mərasimində “...Bizim Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı prinsipial mövqeyimiz
Azərbaycan xalqı tərəfindən dəstəklənir. Biz bu siyasətdən dönməyəcəyik, bundan sonrakı illərdə də işğalçını
bütün işlərdən, regional işlərdən təcrid edəcəyik, onları ifşa edəcəyik, gələcək illərdə isə bizim gücümüz daha da
artacaq. Çünki bu gün reallaşan böyük təşəbbüslər, layihələr bizim gücümüzü daha da artıracaqdır. Onu da biz
dünya birliyinə, ictimaiyyətinə çatdırırıq ki, nəinki Dağlıq Qarabağ, indiki Ermənistan bizim tarixi
torpaqlarımızdır. Təkcə sözlə yox, biz sübutlarla dünya birliyinə bunu çatdırırıq. Elmi əsərlər yazılır, arxivlər
qaldırılır, tarixi kitablar yazılır. Bunu sübut edən kifayət qədər tarixi sənəd var. XIX əsrin əvvəllərində İrəvan
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xanlığının əhalisinin 80 faizini azərbaycanlılar təşkil edirdi. Biz bir neçə dəfə deportasiyaya məruz qalmışıq.
Bütün bunları biz çatdırmalıyıq, çatdırırıq və bu, öz səmərəsini verməkdədir...”- deyən cənab İlham Əliyevin
növbəti inamlı nitqi isə hər bir azərbaycanlını qürurlandırmaqla xalqda özünəgüvən hissini bir qədər də artırdı.
Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin özünü hər zaman xalqın birinci xidmətçisi kimi bəyan etməsi də
məhz Heydər Əliyev ideyalarına, onun siyasi irsinə sədaqətin göstəricisidir. Xalqına bağlılığını və xalqla iqtidar
arasında olan sıx birliyi təcəssüm etdirən belə bir optimist mövqenin 2003-cü ildən bəri getdikcə daha da
möhkəmləndirilməsinin nəticəsidir ki, respublikamız sürətlə inkişaf edir. Bu isə xalqda belə bir əminlik yaradır
ki, Azərbaycan xalqının lideri cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə təkcə özümüzün deyil, bütün dünyanın, hətta
uğurlarımıza qısqanclıqla yanaşan rəqiblərimizin də etiraf etdiyi nailiyyətlərimiz bizə hər dəfə daha yüksək
zirvələr fəth etməyə imkan verəcəkdir. Möhtərəm Prezidentimizin dərin zəkaya, yüksək erudisiyaya, zəngin
dövlətçilik təcrübəsinə, polad kimi möhkəm iradəyə, öz xalqına sonsuz məhəbbətə və bəşər övladına qarşı
humanizmə əsaslanan idarəçiliyinin nəticəsidir ki, əhali və ərazi cəhətdən böyük olmayan Azərbaycan dövləti
çağdaş dünyanın sayılıb-seçilən, sadəcə regionun deyil, bəşəriyyətin mühüm problemlərinin həllində söz sahibi
olan ölkəyə çevrilmişdir.
Cənab Prezident öz fəaliyyəti ilə sübut etdi ki, millətin əzəməti və qüdrəti onun sayı ilə deyil, liderinin
böyüklüyü ilə ölçülür.
Qürurumuzu artıran daha bir amil ondan ibarətdir ki, xalqımızın və dövlətçiliyimizin taleyində misilsiz rolu
olan, müasir Azərbaycanın qurucusu və onun müstəqilliyinin memarı, ölkəmizi davamlı inkişaf yoluna çıxarmaqla
dünya birliyinə qovuşdurmuş əvəzsiz tarixi şəxsiyyət–ümummilli lider Heydər Əliyevin 95 illik yubileyi
respublikamızda, eləcə də onun hüdudlarından çox-çox uzaqlarda böyük təntənə ilə qeyd edilməklə, əbədiyaşar
liderimizin xatirəsi dərin ehtiramla anılır.
Qətiyyətlə deyə bilərik ki, fədakar həyatı, çoxşaxəli və möhtəşəm fəaliyyəti ilə "Dünyanın ən böyük
azərbaycanlısı" adını qazanmış ulu öndərimizin əziz xatirəsi dünya tarixində və hər bir vicdanlı azərbaycanlının
qəlbində əbədi olaraq qalacaqdır.
Xalq qəzeti. - 2018.- 8 may. - № 103. - S. 4-5.
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Milli enerji strategiyasının yaradıcısı
Pərviz Şahbazov,
Azərbaycan Respublikasının energetika naziri
Malik olduğu liderlik dühası, xalqı və dövlət qarşısındakı misilsiz xidmətləri ilə ölkəmizi regionun
əsas inkişaf mərkəzinə çevirən, Azərbaycana Avropanın enerji təhlükəsizliyinin etibarlı təminatçısı, qitələri
birləşdirən kommunikasiya qovşağı, mədəniyyətlərarası dialoq məkanı statusu qazandıran ümummilli
lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümü tamam olur.
Bu, bütün həyatını milli ideyaların reallaşmasına həsr edən, ən çətin məqamlarda xalqın yanında olan və
xilaskarlıq missiyasını üzərinə götürən, çətinliklərə, maneələrə baxmayaraq, insanları aydın məqsədlərə doğru
apararaq zamanın axarını dəyişən böyük dövlət adamının, dahi şəxsiyyətin öz şərəfli ömrü ilə yaratdığı zəngin bir
tarixdir.
Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının arzuladığı lider idi. O, milli köklərə, xalqına bağlılığını hələ ötən əsrin
40-50-ci illərində xüsusi xidmət orqanlarının gənc zabiti ikən dəfələrlə sübuta yetirmişdi. Bu sistemdə milli
düşüncənin yayılması, azərbaycanlı kadrların mövqeyinin güclənməsindən ötrü, məhdud imkanlar daxilində olsa
belə, müəyyən fəaliyyətə başlamış, hətta buna görə təzyiq və təqiblərlə də üzləşmişdi. Amma bütün bunlar Heydər
Əliyevi milli ideallara sadiqlikdən çəkindirə bilməmişdi.
Ulu öndərin öz fitri qabiliyyəti, peşəkar bacarıqları, əzmkarlığı hesabına vəzifə pillələrində addım-addım
irəliləməsi ümumən Azərbaycan xalqının tarixi şansı idi. 1969-cu ilin 14 iyulunda Heydər Əliyevin siyasi
karyerasında baş verən daha bir mühüm irəliləyiş bu baxımdan Azərbaycanın milli dövlətçiliyinin gələcək inkişaf
istiqamətlərini müəyyən etdi. Həmin tarixdə Heydər Əliyev Azərbaycanın rəhbəri seçildi. Bu, respublika
həyatında böyük bir inkişaf mərhələsinin başlanğıcı idi.
Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişinə qədər ölkə həyatında ümumi bir durğunluq hökm sürürdü.
Azərbaycan bütün sahələr üzrə inkişaf göstəricilərinə görə keçmiş ittifaq respublikaları arasında ən axırıncı
yerlərdən birində idi. Respublika rəhbərliyinə gəlişindən sonra ulu öndərin qətiyyəti, şəxsiyyətinin gücü hesabına
bu vəziyyət kəskin şəkildə dəyişməyə başladı. Heydər Əliyev Azərbaycanın malik olduğu bütün imkanları
ölkəmizin hərtərəfli yüksəlişi üçün səfərbərliyə aldı. İcra edilən ardıcıl inkişaf proqramları, yerinə yetirilən
kompleks tədbirlər, səmərəli kadr islahatları və idarəçilik metodları hesabına, eləcə də cəmiyyətdəki neqativ
halların aradan qaldırılması sayəsində Azərbaycan çox qısa müddət ərzində bütün sahələrdə keçmiş SSRİ-nin
qabaqcıl ölkələrindən birinə çevrildi.
Azərbaycanın aqrar ölkədən sənaye ölkəsinə keçidi, bütün respublika boyunca qurulan müasir infrastruktur
sistemi, yeni təşkil olunan təhsil müəssisələri, Azərbaycan gənclərinin keçmiş ittifaqın ən nüfuzlu ali
məktəblərində spesifik ixtisaslara yiyələnməsi üçün yaradılmış imkanlar, elmin inkişafı, cəmiyyətdə qanunun
aliliyinin təmin olunması, mədəniyyət, ədəbiyyat və s. sahələrdə milli şüurun oyanışı meyilləri Heydər Əliyevin
Sovet Azərbaycanına rəhbərliyi dövrünün tarixi reallıqlarıdır.
O illərdə cəmiyyət həyatının elə bir sahəsi yox idi ki, böyük inkişaf axınından kənarda qalmış olsun. Bu
şəraitdə ən çox inkişaf edən sahələrdən biri isə məhz energetika sektoru idi. Ötən əsrin 70-80-ci illərində əsas neft
mərkəzlərindən biri kimi Azərbaycanın nüfuzunu yenidən bərpa etmək, ölkəmizin neft sənayesində yeni
texnologiyaların tətbiqi hesabına hasilatın artımına nail olmaq Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən
genişmiqyaslı tədbirlərin mühüm hədəfləri idi. Neft təsərrüfatının yenidən qurulması, xüsusilə əsas diqqətin
dənizdə neftçıxarmaya yönəldilməsi, bu məqsədlə dənizin dərinliklərindəki sahələrdə işləməyə imkan verən
qazma qurğularının, mürəkkəb tikinti işlərini təmin etməkdən ötrü xüsusi gəmilərin, texniki avadanlıqların
alınması nəticəsində Azərbaycanın neft sənayesi yeni inkişaf mərhələsinə daxil oldu.
“Xəzər”, “Şelf” tipli yarımdalma üzən qurğularından istifadə ilə dənizin əvvəl 70, daha sonra 200 metrdən
çox dərinliyində kəşfiyyat-axtarış işlərinin aparılması mümkün oldu. “Bahar”, “Səngəçal-Duvannı-dəniz”,
“Bulla-dəniz” kimi yataqlar açıldı.
Bu gün ulu öndərin adını daşıyan və ölkəmizin iqtisadi inkişafına xidmət edən dərin dəniz özülləri
zavodunun Həştərxanda deyil, Bakıda inşası, Heydər Əliyevin qətiyyəti və şəxsi nüfuzu sayəsində bu məqsədlə
Sovet İttifaqının büdcəsindən böyük məbləğdə vəsaitin ayrılması və dəniz yataqlarının kəşfinin intensivləşdiyi bir
vaxtda zavodun istismara verilməsi o dövrün əhəmiyyətli uğurları idi. İllər sonra müstəqil Azərbaycan dövlətinin
yeni neft strategiyasının həyata keçirilməsində, neft potensialının uzunmüddətli dövr üçün
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möhkəmləndirilməsində bu zavodun oynadığı rol Heydər Əliyev müdrikliyini, onun uzaqgörən siyasətini bir daha
təsdiqləmiş oldu.
Bu sahədə müasir infrastrukturun yaradılması və ondan məqsədyönlü istifadə qısa müddətdən sonra
Xəzərin Azərbaycan sektorunda, dənizin 80-350 metr dərinliklərində zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına malik
“Günəşli”, “Çıraq”, “Azəri” və “Kəpəz” yataqlarının kəşfi, neft ehtiyatlarının iki, qaz ehtiyatlarının isə üç dəfə
artması ilə nəticələndi. Neft-qaz hasilatında azalma meyillərinin qarşısı alındı. Bütün bu tədbirlər, eləcə də böyük
həcmdə neft və neft məhsullarının gəmilər vasitəsilə daşınmasına imkan verən Dübəndi dəniz terminalının, eləcə
də respublikanın digər yerlərində iritutumlu neft terminallarının tikilib istismara buraxılması, Azərbaycanı keçmiş
ittifaqın vahid neft kəmərinə birləşdirən Bakı-Qroznı neft kəmərinin istifadəyə verilməsi ölkəmizdə neft emalı və
neft-kimya sənayesinin inkişafına da böyük təkan verdi. Bu sahənin modernləşdirilməsi həyata keçirildi. Mövcud
zavodlarda yeni qurğuların yaradılması hesabına bu zavodlar o dövrün qabaqcıl standartlarına uyğunlaşdırıldı.
Azərbaycanın neft sənayesində aparılan bu strateji əhəmiyyətli dəyişikliklər ölkə iqtisadiyyatının inkişafı
üçün möhkəm baza yaradaraq eyni zamanda elektrik enerjisi sektorunda da yeni inkişaf meyillərinə yol açdı.
Təsadüfi deyildir ki, ölkəmizin bir əsrdən də artıq tarixi olan elektroenergetika sisteminin sürətli inkişaf dövrü
məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin Sovet Azərbaycanına rəhbərlik illərində başlandı. Məhz həmin illərdə
Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi altında Qafqazda ən iri istilik elektrik stansiyası olan “Azərbaycan” İES
inşa olundu. 2400 MVt gücündə bu elektrik stansiyası indi də milli energetika sisteminin ümumi generasiya
gücünün 33 faizindən çoxunu təşkil edir. Ölkəmizdə istehsal edilən elektrik enerjisinin 36 faizindən çoxu da məhz
bu stansiyanın payına düşür.
1971-ci ildə ümumi gücü 22 MVt olan Araz SES-in inşası, 1972-ci ildə 2 saylı Sumqayıt İstilik Enerji
Mərkəzinin gücünün 220 MVt-a çatdırılması, 1976-1977-ci illərdə Sərsəng su anbarı və gücü 50 MVt olan
eyniadlı su elektrik stansiyasının, 1982-ci ildə isə ümumi gücü 380 MVt olan Şəmkir SES-in tikilib istifadəyə
verilməsi o illərin mühüm nailiyyətləri idi. Bütün bunlara Heydər Əliyev böyük çətinliklər bahasına, Moskvanın
etirazlarını, yaradılan süni maneələri aradan qaldıraraq nail olurdu. Heydər Əliyev yaxşı bilirdi ki, ölkənin elektrik
enerjisinə olan tələbatının daxili imkanlar hesabına ödənilməsi, idxaldan asılılığa son qoyulması, dayanıqlı
elektrik enerjisi təchizatının yaradılması üçün bütün bunlar vacibdir.
Həmin dövrdə elektrik stansiyalarının inşası ilə yanaşı, elektrik şəbəkələri də sistemli şəkildə inkişaf
etdirilərək respublikanın dayanıqlı enerji sistemi yaradıldı. O illərdə 330 kV-luq “Əli Bayramlı” İES - “Ağdam”“Gəncə”-“Ağstafa”, Əli Bayramlı-Yaşma-Dərbənd, 5-ci Mingəçevir, 500 kV-luq 1-ci və 2-ci Abşeron, MuxranisVəli və s. kimi elektrik verilişi xətləri, 330/110/20 kV-luq “Yaşma”, “Gəncə”, “Ağstafa”, 330/110/10 kV-luq
İmişli, 500/330/220 kV-luq Abşeron, 220/110/10 kV-luq “Hövsan”, “Nizami”, “Müşfiq”, “Səngəçal”, “Masallı”,
“Ağsu”, “Babək” qovşaq yarımstansiyaları istismara verildi. Ulu öndər Heydər Əliyev sonralar bu şərəfli tarixi
xatırlayarkən deyirdi: “Mən xoşbəxtəm ki, bu işlərin həyata keçirilməsinin böyük bir hissəsində bilavasitə iştirak
etmişəm və o illərdə - 1970-80-ci illərdə Azərbaycanın rəhbəri olduğum zaman ölkəmizdə müstəqil elektrik
enerjisi potensialının yaradılmasına nail olmuşam”.
Beləliklə, Heydər Əliyev Sovet Azərbaycanına rəhbərliyi dövründə ölkəmizin hərtərəfli inkişafı prosesinin
tərkib hissəsi kimi milli enerji sektorunun yüksəlişi üçün də əsaslı zəmin hazırladı. Onun rəhbərliyi ilə görülmüş
işlər, neft-qaz, elektroenergetika sahəsində reallaşdırılmış strateji xarakterli layihələr cəmi bir neçə ildən sonra
Azərbaycanın iqtisadi və siyasi müstəqilliyini təmin edəcək neft strategiyasının təməlini qoydu. Ulu öndər
vətəndən uzaqlarda Sov. İKP MK-nın Siyasi Bürosunun üzvü, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini kimi
yüksək dövlət vəzifələrində çalışdığı 1982-1987-ci illərdə də Kremldəki imkanlarından, şəxsi nüfuzundan
faydalanaraq Azərbaycanda bir çox sahələr kimi, energetika sahəsinin inkişafına da dəstəyini davam etdirməyə
çalışırdı.
Ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarından başlanan proseslərin məntiqi nəticəsi kimi 1991-ci ildə dövlət
müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycan müstəqilliyin ilk illərində bir sıra ağır problemlərlə üz-üzə qaldı. Bu
problemlər ölkənin neft-qaz sənayesini də əhatə edirdi. Ölkənin iqtisadi müstəqilliyi üçün başlıca ümidlər
Azərbaycanın zəngin enerji resursları ilə bağlı olsa da, bu resurslardan istifadə perspektivlərinə baxışlar qeyrimüəyyən idi. Eyni zamanda, Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü, torpaqlarımızın 20 faizinin işğal
olunması, bir milyondan çox vətəndaşımızın yurd-yuvasından didərgin düşməsi, kütləvi işsizlik, yüksək inflyasiya
nəticəsində yaranan sosial-iqtisadi böhran, silahlı qarşıdurmalar, xarici təhdidlər vəziyyəti daha da ağırlaşdırırdı.
Ölkənin zəngin təbii sərvətlərindən məqsədyönlü istifadə üçün ilk növbədə bu problemlərin bir qismi
yoluna qoyulmalı, ictimai-siyasi sabitlik təmin olunmalı, xarici təhdidlər neytrallaşdırılmalı, cəmiyyət sabit
inkişaf axarına yönləndirilməli idi. Bu tarixi missiyanı 1993-cü ilin 15 iyununda xalqın təkidli tələbi ilə
hakimiyyətə qayıdan böyük dövlət adamı Heydər Əliyev üzərinə götürdü. Ulu öndər mürəkkəb geosiyasi
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vəziyyətdə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanması, siyasi böhranın aradan qaldırılması, sosialiqtisadi problemlərin həlli, hüquqi dövlət quruculuğu prosesinin həyata keçirilməsi, demokratik islahatların
aparılması istiqamətində təcili təxirəsalınmaz addımlar atmağa başladı. 1993-cü ilin iyul ayında “Ostankino”
dövlətlərarası televiziya şirkətinin müxbirinin ünvanladığı “Azərbaycanın gələcəyini necə görürsünüz” sualına
Heydər Əliyev özünəməxsus dövlətçilik məharəti ilə belə cavab vermişdi: “Mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycan
müstəqil dövlətdir və indən belə heç vaxt hər hansı başqa dövlətin tərkibinə daxil olmamalı, kiminsə vassalı,
yaxud müstəmləkəsi olmamalıdır. İndi başqa zəmanədir. Mən Azərbaycanı gələcəkdə azad, müstəqil dövlət kimi
görürəm”.
Azərbaycanın müstəqilliyinin təminatçısı ola biləcək əsas vasitə o illərdə məhz neft idi. Amma zəngin neft
ehtiyatlarına malik Azərbaycanın bu sərvətdə marağı olan geosiyasi güclərin mümkün mübarizə meydanına
çevrilməməsindən ötrü düzgün strateji qərarlar tələb olunurdu. Heydər Əliyevin irəli sürdüyü yeni neft strategiyası
bu baxımdan bütün amilləri nəzərə alırdı. Bu strategiya ölkəmizin zəngin neft-qaz ehtiyatlarının qabaqcıl
texnologiyanın köməyi ilə hasilatına, xarici bazarlara ixracına, satışına və əldə olunan gəlirlərin cəmiyyətin
iqtisadi tərəqqisinə yönəldilməsinə imkan yaratdı. Ulu öndərin müəllifi olduğu neft strategiyası Azərbaycanın
enerji təhlükəsizliyi siyasətinin əsaslarını formalaşdırdı. Dünya iqtisadiyyatında enerji ehtiyatlarının istehsalçı və
təchizatçılarından biri kimi Azərbaycanın yeri və rolu dəqiqləşdirilərək onun bu sahədəki statusunun daha da
inkişaf etdirilməsi üçün konkret istiqamətlər müəyyənləşdirildi. Ölkəmizin karbohidrogen ehtiyatlarının
mənimsənilməsinə xarici investisiyaların cəlbi, enerji ehtiyatlarının dünya bazarlarına çıxarılması üçün etibarlı
enerji nəqli dəhlizlərinin yaradılması qarşıya məqsəd qoyuldu.
1994-cü il sentyabrın 20-də dünyanın qabaqcıl neft şirkətləri ilə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda
yerləşən karbohidrogen yataqlarının işlənilməsini nəzərdə tutan və tarixdə “Əsrin müqaviləsi” adını almış
Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişinin (HPBS) imzalanması Azərbaycanın neft-qaz sənayesinin inkişafında yeni səhifə
açdı. Çox çətin və mürəkkəb şəraitdə imzalanmış bu saziş ölkənin iqtisadi və siyasi təhlükəsizliyinin də mühüm
qarantı oldu. Tarixdə ilk dəfə Xəzərdə beynəlxalq əməkdaşlığın əsası qoyuldu. Yeni texnologiyaların tətbiqi
nəticəsində Azərbaycanın neft-qaz hasilatı artdı. Azərbaycanın neft sənayesində başlıca inkişaf əsasən nəhəng
“Azəri-Çıraq-Günəşli” (AÇG) neft-qaz yataqlarının işlənməsi ilə təmin olundu. İşlənmənin əvvəlindən indiyə
kimi “Azəri-Çıraq-Günəşli”dən təxminən 455 milyon ton neft, 144,5 milyard kubmetr qazın hasilatı da bu yataqlar
blokunun əhəmiyyətindən xəbər verir.
Bundan başqa, regionda qısa müddətdə qlobal enerji və nəqliyyat dəhlizləri yaradıldı. Heydər Əliyev
özünəməxsus müdrikliklə onun da fərqində idi ki, Azərbaycanın sözün əsl mənasında müstəqilliyi, öz milli
sərvətlərinin sahibinə çevrilməsi, heç bir dövlətin siyasi-iqtisadi asılılığında qalmaması, kifayət qədər gərgin
geopolitik regionda yerləşən ölkəmizin bütün xarici təhdidlərə rəğmən xalqımızın milli maraqlarına uyğun
balanslaşdırılmış xarici siyasət kursunu qoruyub saxlaya bilməsi enerji marşrutlarının şaxələndirilməsindən keçir.
Ona görə də neft marşrutlarının alternativliyinə nail olmaq Heydər Əliyevin irəli sürdüyü neft strategiyasının əsas
prioritetləri kimi nəzərə çarpırdı. 1999-cu ildə istismara verilmiş Qərb (Bakı-Supsa) ixrac boru kəməri
Azərbaycanı dünya bazarına müstəqil marşrutla çıxaran və enerji təhlükəsizliyinə beynəlxalq dəstəyi təmin edən
ilk xətt oldu.1999-cu ildən indiyədək təxminən 84 milyon ton neft nəql etmiş Bakı-Supsa kəməri təkcə ideya
olaraq yox, möhtəşəm bir tarixi reallıq kimi də onun ərsəyə gəlməsində böyük qətiyyət göstərmiş Heydər Əliyevin
əsəri idi.
Heydər Əliyevin digər bir tarixi əsəri Azərbaycanı regional inkişafın, enerji təhlükəsizliyinin aparıcı
qüvvəsinə çevirən, ölkəmizin iqtisadi və siyasi müstəqilliyini daha da möhkəmləndirən Bakı-Tbilisi-Ceyhan
(BTC) əsas neft ixrac boru kəməridir. Bu kəmərin istifadəyə verilməsindən keçən 12 ildə qazanılmış nailiyyətlər
də bir daha sübut edir ki, Heydər Əliyevin gələcəyə baxışı kimi BTC-nin iqtisadi və siyasi dividendləri çox
böyükdür. BTC-nin Azərbaycan və ümumən region üçün kəsb etdiyi mahiyyət təkcə neft nəqli ilə məhdudlaşmır.
Bu kəmər Xəzər dənizinin Qara dəniz və Aralıq dənizi ilə birləşdirilməsinin ilk və uğurlu təcrübəsi, simvoludur.
BTC Azərbaycanı regionun lider dövlətinə çevirən, dünyanın bir çox dövlətləri ilə tərəfdaşlıq münasibətlərinin
qurulmasına və beynəlxalq enerji təhlükəsizliyi sisteminə xidmət edən qlobal bir layihədir. Bu kəmərin geosiyasi
əhəmiyyəti kimi iqtisadi səmərəliliyi də böyükdür. Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas neft ixrac boru kəməri ilə yalnız
“Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqlar blokundan hasil edilən neft və “Şahdəniz” yatağından çıxarılan kondensat nəql
olunmur, Qazaxıstan, Türkmənistan nefti də bu kəmər vasitəsilə nəql edilir. Heydər Əliyevin adını əbədiləşdirən
bu kəmərlə indiyə kimi ümumilikdə 359 milyon ton neft nəql olunub. Neft satışından əldə edilən vəsait ölkəmizdə
infrastruktur və sosial layihələrə, insan kapitalının inkişafına yönəldilib, nəticədə ölkə iqtisadiyyatının dinamik
və dayanıqlı inkişafı təmin edilib.
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Azərbaycanın uzunmüddətli enerji siyasətinə Heydər Əliyevin digər böyük töhfəsi 1996-cı ildə “Şahdəniz”
qaz yatağı ilə bağlı imzalanmış saziş idi. Bu saziş dünyada qaz yataqlarına marağın az olduğu və enerji
təhlükəsizliyi məsələsinin Avropa üçün xüsusi əhəmiyyət daşımadığı bir vaxtda imzalansa da, illər sonra aktuallıq
qazanan enerji şaxələndirməsi, enerji təhlükəsizliyi kimi prioritetlərin burada necə uzaqgörənliklə
proqnozlaşdırıldığını zamanla təsdiqlədi.
Azərbaycanın və Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində müstəsna rol oynayan həmin saziş
sayəsində ölkəmiz qaz idxalatçısından ixracatçısına çevrildi. Bakı-Tbilisi-Ərzurum (Cənubi Qafqaz Boru Kəməri)
qaz ixrac boru kəmərinin çəkilməsinə, bu kəmər əsasında yeni marşrutların tikilməsinə imkan yaratdı. “Şahdəniz”
qaz yatağı istismara veriləndən indiyə kimi təxminən 91,7 milyard kubmetr qaz, 23 milyon ton neft hasil olunub.
Bakı-Tbilisi-Ərzurum (Cənubi Qafqaz Boru Kəməri) ilə 61 milyard kubmetr qaz ixrac olunub.
Heydər Əliyev bu illərdə neft-qaz sahəsində yaratdığı əsaslı dönüşü elektroenergetika sektorunda da
görmək istəyirdi. Ona görə də milli elektrik enerjisi sisteminin yenidən və müasir texniki tələblərə uyğun şəkildə
qurularaq Avropa standartları səviyyəsinə çatdırılması, daxili enerji tələbatının tam ödənilməsi və qonşu ölkələrə
elektrik enerjisi satışı müstəqilliyin ilk illərində həlli vacib vəzifələr kimi müəyyənləşdirilmişdi. Heydər Əliyevin
bütün xarici ölkələrə rəsmi və işgüzar səfərləri zamanı apardığı danışıqlarda Azərbaycanın elektrik enerjisi
təsərrüfatının yenidən qurulması probleminin həlli yolları axtarılırdı. Ulu öndərin gərgin əməyi sayəsində
müstəqillik dövründə “Yenikənd” SES, “Naxçıvan” İES, qaz turbin tipli “Şimal” İES və “Bakı” İstilik Elektrik
Mərkəzi istismara verildi. “Mingəçevir” SES-in yenidən qurulması, 330 kV-luq Ağcabədi, 110 kV-luq Bərdə
yarımstansiyalarının və 330 kV-luq “Azərbaycan” İES-Ağcabədi-İmişli EVX-nin inşası həyata keçirildi. Bütün
bunlar müstəqil Azərbaycanı müasir dünyanın mühüm enerji mərkəzi kimi tanıdan çox əhəmiyyətli
nailiyyətlərdir.
Heydər Əliyevin xalqın ümummilli lideri kimi böyüklüyü həm də onda idi ki, irəli sürdüyü ideyaları özünün
fiziki ömrü ilə məhdudlaşdırmır, gələcəkdə də bu ideyaların davamını görür və bunun üçün strateji hazırlıqlar
aparırdı. Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi milli dövlətçilik kursunun Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilməsi bu siyasətin böyük uğuru idi. Ulu öndərin müəyyənləşdirdiyi
neft strategiyasının icrası prosesində Prezident İlham Əliyev ilk günlərdən ən aparıcı simalardan biri kimi iştirak
etmiş, bu prosesə böyük töhfələr vermişdi. Bu sahənin peşəkar bilicisi kimi dövlət başçısı Azərbaycanın neft
strategiyasını yeni nailiyyətlərlə daha da inkişaf etdirdi. “Ümid” yatağı, “Abşeron”, “Babək”, “Naxçıvan”,
“Zəfər”, “Məşəl” və “Şəfəq-Asiman” strukturları ölkənin neft-qaz strategiyasının yeni mərhələdə qazanılmış
mühüm uğurları oldu. “Azəri-Çıraq-Günəşli” neft-qaz yataqları blokunun 2050-ci ilədək işlənməsi üzrə
müqavilənin, bu yaxınlarda isə 25 illik müddətə “D230” blokunun birgə kəşfiyyatı və işlənməsi üçün hasilatın
pay bölgüsü haqqında yeni sazişin imzalanması ölkənin enerji strategiyasında yeni bir səhifə açdı. Bu nailiyyətlər
Azərbaycanın böyük həcmdə karbohidrogen ehtiyatlarına malik olması ilə bərabər, həm də bütün dünyada
qazandığı etibarlı tərəfdaş imicindən, xarici partnyorların ölkəmizlə tarixin sınağından çıxmış əməkdaşlığa yüksək
inamından irəli gəlir. Dünya neft sənayesinin qarşıdakı onilliklərdə böyük həcmlərdə investisiyaya ehtiyac
duyduğu halda bir-birinin ardınca belə anlaşmaların əldə olunması ölkənin neft sənayesinin gələcək inkişafı üçün
etibarlı zəmanətdir. Bütün bunlar hasilatın sabit saxlanması və ixrac imkanlarının davamlılığını təmin edir.
Əgər 20-ci “Əsrin müqaviləsi”nin yaratdığı tarixi nailiyyətlər BTC kimi qlobal layihənin reallaşması
oldusa, 21-ci “Əsrin müqaviləsi” sayılan “Cənub qaz dəhlizi” çərçivəsində bu il də “Şahdəniz-2”, Cənubi Qafqaz
Boru Kəməri və TANAP kimi ideyalar gerçəkliyə çevriləcəkdir. Əsaslı işlərin qlobal iqtisadi böhran və maliyyə
çətinlikləri dövrünə düşməsinə baxmayaraq, böyük maliyyə vəsaiti tələb edən və genişmiqyaslı infrastruktur
layihəsi olan “Cənub qaz dəhlizi”nin uğurla icrası Azərbaycanın irimiqyaslı layihələri həyata keçirmək əzmini bir
daha nümayiş etdirir. Nəinki təbii qaz ehtiyatları ilə bu strateji layihənin mənbəyi, həm də öz iradəsi ilə bu
ehtiyatların Avropa bazarlarına nəqlinin müəllifi kimi Azərbaycan bu gün enerji təhlükəsizliyinin etibarlı
təminatçısı kimi qəbul edilir. Çünki “Cənub qaz dəhlizi” təkcə ölkəmizin ixracatçı, tranzit rolunda uzunmüddətli
inkişafını təmin etmir, həm də böyük bir qitədə çoxtərəfli əməkdaşlıq modelini formalaşdırır. İmkanları və
perspektivləri ilə mövcud istehsalçı və istehlakçılarla bərabər, həm də gələcəkdə öz resurslarını bu dəhliz
vasitəsilə dünya bazarlarına çıxarmaq istəyən istənilən enerji ölkəsinin maraqlarına cavab verir. Bir sözlə, bu gün
böyük bir coğrafiyada Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün yeni mənbə və marşrut təklif edən, bir təchizatçıdan
asılılığı aradan qaldıran enerji diversifikasiyası, dekarbonizasiya məqsədinə xidmət göstərən “Cənub qaz dəhlizi”
də Heydər Əliyevin 22 il əvvəl verdiyi tarixi qərarın bəhrəsi, bu ideyaları reallaşdıran Azərbaycan Respublikasının
siyasi iradə və yüksək qətiyyətinin təntənəsidir.
Prezident İlham Əliyev ulu öndərin neft emalı, neft-kimya, elektroenergetika sahəsində əsasını qoyduğu
işləri də Azərbaycan üçün möhtəşəm nəticələrə çevirir. Neft-qaz və kimya sənayesi məhsulları üzrə Azərbaycanın
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idxaldan asılılığının azaldılması, respublikamızın emal məhsullarının ixracında da regionun aparıcı ölkəsinə
çevrilməsi üçün neft emalı və neft-kimya istehsalat sahələrinin inkişafı ilə bağlı tədbirlər, layihələr həyata
keçirilməkdədir. Bu tədbirlərə misal olaraq Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodunun yenidən qurulmasını,
bitum, Avro-5 standartlarına uyğun dizel yanacağı və avtomobil benzini istehsalı üçün yeni qurğuların tikilməsini,
“SOCAR-Polymer”, karbamid zavodu, həmçinin Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında neft-kimya məhsullarının
istehsalı ilə bağlı layihələri qeyd etmək olar. “SOCAR Polymer” və karbamid zavodunun bu il istismara verilməsi
planlaşdırılır.
Prezident İlham Əliyevin ardıcıl və məqsədyönlü siyasəti nəticəsində elektroenergetika sahəsində də böyük
nailiyyətlər əldə edilir. Ölkənin elektrik enerjisi sistemi yenidən qurulur. Elektrik enerjisinin ixracatçısı kimi
Azərbaycanın mövqeyini möhkəmləndirən tədbirlər görülür. Ötən 27 il ərzində 3029,1 MVt gücündə 26 yeni
elektrik stansiyası istismara verilərək mövcud stansiyaların sayı 32-yə çatdırılıb, generasiya gücü artırılıb. Hazırda
öz enerji təhlükəsizliyini tam təmin etmiş Azərbaycanın enerji sisteminin Rusiya Federasiyası, İran İslam
Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə enerji sistemləri ilə sıx əlaqəsi təmin olunub. Bu həm də qonşu ölkələr
arasında qarşılıqlı münasibətlərin daha da inkişafına, regionda sülhün, sabitliyin, təhlükəsizliyin qorunub
saxlanmasına şərait yaradan ciddi amillərdən biridir.
Beləliklə, bu nailiyyətlərin hər birini diqqətlə təhlil edərkən ulu öndər Heydər Əliyevin qərar və
təşəbbüslərinin nə qədər strateji əhəmiyyət daşıdığını, zamana geniş rakurslu baxışları əks etdirdiyini və
Azərbaycanın uzaq milli hədəflərini özündə ehtiva etdiyini görürük. Heydər Əliyev ideyaları məhz bu səbəbdən
alternativsiz və əbədidir.
Azərbaycan. - 2018.- 8 may. - № 103. - S. 5.
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Heydər Əliyevin liderlik fəlsəfəsinə müasir baxış
Vüqar Rəhimzadə,
YAP Siyasi Şurasının üzvü, «İki sahil» qəzetinin baş redaktoru, Əməkdar jurnalist
Ümummilli liderin gələcəyə hesablanmış strategiyası Azərbaycanın dünya siyasətində yerini və rolunu
müəyyənləşdirdi
Tarixə nəzər salsaq görərik ki, xalqımızın dövlətçilik tarixində mürəkkəb mərhələlər çox olub. Lakin bütün
təzyiqlərə, çətinliklərə rəğmən heç bir qüvvə xalqımızın müstəqillik, dövlətçilik arzularını, ənənələrini məhv edə
bilməmişdir. Məhz bu reallıqlara söykənərək müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, ulu öndər Heydər Əliyev
bildirmişdir: “Biz nadir bir dövlətçilik irsinin varisləriyik. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu irsə layiq
olmağa çalışaraq böyük bir tarixi keçmişi, zəngin mədəniyyəti, yüksək mənəviyyatı olan dövlətimizin həm
dünəninə, həm bu gününə, həm də gələcəyinə dərin bir məsuliyyət hissi ilə yanaşmalıdır.” Eyni zamanda bu
fikir də önə çəkilir ki, keçmişini sevən, bu günü ilə qürur duyan, gələcəyinə böyük ümidlərlə baxan xalqlar tarixin
sərt və çətin sınaqlarından üzüağ çıxaraq, milli varlıqlarını qoruyurlar. Ümummilli lider Heydər Əliyevin böyük
və müqəddəs ideallarla qurub-yaratdığı Azərbaycan dövlətinin tarixən keçib gəldiyi yolun öyrənilməsi mütləqdir,
bir çağırışdır.
Müstəqilliyin daha da möhkəmləndirilməsinə, əbədiliyinin təmin edilməsinə hesablanan şərəfli
missiya
Ulu öndər Heydər Əliyev hələ Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə ölkənin inkişafı istiqamətində
gördüyü işlərlə, qəbul etdiyi qərarlarla, həyata keçirdiyi quruculuq tədbirləri ilə, ən əsası gələcəkdə Azərbaycanın
müstəqilliyə qovuşacağını nəzərə alaraq atdığı digər məqsədyönlü addımları ilə özünün Ümummili Lider obrazını
yaratmış, tarix isə dahi şəxsiyyətin bu statusunu bütün mərhələlərdə qorumuşdur. Ulu Öndərin hakimiyyətinin
birinci dövründə azərbaycanlıların müstəqil düşüncə ətrafında birləşməsi imkanları genişləndi. İllər boyu bu
istiqamətdə formalaşdırılan potensial ötən əsrin sonlarına doğru müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaranmasında
təzahür etdi. Məhz buna görə də Azərbaycan tarixinin 1969-cu ildən bəri yaşanan dövrü əsasən ulu öndər Heydər
Əliyevin adı ilə sıx bağlıdır. Bir məqamı da xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, indiki dövrdə Azərbaycanın dövlət
suverenliyi və iqtisadi müstəqilliyi, xarici siyasi və iqtisadi əlaqələrinin sistemli olaraq genişlənməsi və dünya
iqtisadiyyatına daha dərin bir şəkildə inteqrasiya prosesi 1970-1980-ci illərdə ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən
təməli qoyulmuş potensiala əsaslanır.
Ulu Öndərin siyasi kursunun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətə
başlamasının 5 illiyi münasibətilə təntənəli mərasimdə “Mənim siyasi və həyati dünyagörüşüm atamın təsiri
altında formalaşmışdır” etirafını özündə əks etdirən çıxışında bu reallıqları da qeyd etmişdir ki, 1969-cu ilə
qədər Azərbaycan haqqında heç sovet məkanında o qədər də çox məlumat yox idi. 1970-1980-ci illərin əvvəlləri
Azərbaycanın intibah dövrü olmuşdur. Azərbaycan sürətlə inkişaf etdi və sovet məkanında qabaqcıl
respublikalardan birinə çevrildi.
Həmin çıxışında bu məqam da qeyd edilir: “Biz deyəndə ki, Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın
qurucusudur, tam həqiqəti deyirik. Çünki formal olaraq müstəqillik 1991-ci ildə əldə edilsə də, bu
müstəqillik yarımçıq idi. Azərbaycanın gələcəyi sual altında idi. Ölkənin müstəqilliyi əldən gedirdi.
Azərbaycanın dövlət quruculuğu məhz 1993-cü ildən başlanmışdır.”
Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev bu reallıqların bütün dövrlər üçün aktual olduğunu qeyd edərək bildirir
ki, ulu öndər Heydər Əliyev haqqında çoxlu kitablar, elmi əsərlər yazılıb, dəyərli fikirlər səslənib: “Bir şeyi əlavə
edə bilərəm ki, ümummilli lider Heydər Əliyev bütün dövrlərdə sınaqlardan şərəflə çıxıb.”
Ulu Öndərin Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə qoyulan təməlin 1993-cü ildə yenidən
hakimiyyətə qayıdışından sonra möhkəmləndirilməsinin nəticəsidir ki, bu siyasəti hazırda təkmil islahatları ilə
uğurla davam etdirən dövlətimizin başçısı İlham Əliyev müasir Azərbaycanı inkişaf etmiş ölkələr sırasında
görmək hədəfini irəli sürərək, bu istiqamətdə bir-birindən mühüm addımlar atır.
Müstəqilliyimizin üçüncü, yəni 2003-cü ildən başlanan dövrünə keçmədən bu günümüz üçün görülən
işlərin miqyasına nəzər salıb, Heydər Əliyev şəxsiyyətinin böyüklüyünü, Vətəninə, xalqına, torpağına bağlılığını
bir daha indiki və gələcək nəsillərə çatdırmaq hər birimizin vətəndaşlıq borcudur. Ümummilli Liderin anadan
olmasının 95 illiyi ərəfəsində keçilən yola nəzər saldıqda dahi şəxsiyyətin aforizmə çevrilən bu fikrinin reallıqlara
əsaslandığını bir daha görmüş oluruq: «Nə qədər ki Azərbaycan var, mən də varam. Mən isə Azərbaycanda
əbədi olacağam!»
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Bu fikri də böyük fəxr hissi ilə qeyd edirik ki, Ümummilli Liderin 1969-1982-ci illərdəki fəaliyyəti
böyük bir təcrübə xəzinəsi, dövlət idarəçiliyi akademiyasıdır. Bugünkü Azərbaycan məhz həmin dövrdə
yaradılan möhkəm təməl üzərində inkişaf edir, uğurla addımlayır. Ölkənin hərtərəfli inkişafında iqtisadi
amilə verilən önəm ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətinin hər iki dövrünün səciyyəvi xüsusiyyətidir.
Hazırda beynəlxalq səviyyədə tez-tez səsləndirilən «Azərbaycanın iqtisadi inkişafı möcüzədir» fikri də məhz
düşünülmüş və məqsədyönlü, gələcəyə hesablanmış bu siyasətin məhsuludur.
Ulu öndər Heydər Əliyev Naxçıvanı erməni işğalından qorudu
1990-cı ilin iyulunda Azərbaycana qayıdan ulu öndər Heydər Əliyevin gəlişini özlərinin məhvi hesab edən
səriştəsiz iqtidar onun Bakıda yaşamasına imkan vermədi. Gözlənilən təhlükələrdən xilas olmağın bir yolu var
idi: Naxçıvana getmək. İnsanların böyük etimadını qazanan ulu öndər Heydər Əliyev həmin ildə də Azərbaycan
Ali Sovetinə deputat seçilmişdir. O, 1991-1993-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri,
Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Sədrinin müavini olmuşdur. Ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvanda yaşadığı
illərə xronikal nəzər saldıqda aydın görünür ki, bu gün haqqında ürəkdolusu danışdığımız və ölkəmizin beynəlxalq
aləmdə nüfuzunu yüksəldən yeniliklərin, islahatların təməli o çətin illərdə qoyulub.
Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri kimi ulu öndər Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi islahatlar haqqında
geniş danışmağa ehtiyac olmasa da, o illərdə baş verən hadisələrin xronikasına nəzər salmaqla dahi şəxsiyyətin
xidmətləri barədə aydın təsəvvür yaratmaq mümkündür. Daim xalqının müstəqilliyi və azadlığı uğrunda çalışan
bir fədakar vətəndaş kimi fəaliyyətinə də elə bu mərhələdən başlamışdı. Ulu öndər Heydər Əliyev «Müstəqillik
qədər çətin yol yoxdur. Müstəqilliyin əldə olunması nə qədər çətindirsə, onun saxlanılması, daimi, əbədi
olması bundan da çətindir» sözlərini real həyatda gerçəkləşdirdi. Naxçıvan MSSR-in adının dəyişdirilməsi,
dövlət atributları sayılan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağının bərpası, himn və gerbi üçün
müsabiqə keçirilməsi barədə qərarlar qəbul olunmuşdu. Uzaqgörən siyasətçi bildirirdi ki, azadlıq olmayan yerdə
inkişaf, yenilik barədə danışmaq qeyri-mümkündür. 1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələri törədiləndə Moskvadakı
Azərbaycan nümayəndəliyinə gedərək qırğını müstəqil bir dövlətin suverenliyinə qarşı törədilmiş siyasi aksiya
hesab edən ulu öndər Heydər Əliyev Naxçıvanda işləyərkən faciəyə siyasi qiymət verilməsini, günahkarların
cəzalandırılmasını qəti tələb etmişdi. Ulu Öndərin Naxçıvandakı ən böyük xidmətlərindən biri diaspor
fəaliyyətinin təməlini qoyan 31 dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü barədə qərarın qəbuludur.
Naxçıvanda olarkən bütün Azərbaycan üçün xidmətlərindən biri də respublikanın sərhədlərinin, Naxçıvanın
ermənilər tərəfindən işğalının qarşısının alınmasına yönəldilmiş Qars müqaviləsinin təzələnməsi oldu. Blokadada
qalan naxçıvanlıların çətin vəziyyətdən çıxması üçün qonşu İran və Türkiyə ilə əməkdaşlıq gücləndirildi. Böyük
şəxsiyyət Heydər Əliyevin nüfuzu bu sahədə də özünü doğrultdu. Naxçıvana hər iki qonşu dövlətdən ərzaq, sənaye
malları, ən başlıcası isə yanacaq, enerji verildi. Türkiyə ilə qonşu dövlətlər arasında əlaqələrin
möhkəmləndirilməsi üçün «Ümid körpüsü» salındı. Paytaxt Bakı ilə yeganə nəqliyyat yolunun intensiv fəaliyyəti
üçün geniş imkanlara malik hava limanı, Bakıda Naxçıvan nümayəndəliyi açıldı.
Ulu Öndərin Naxçıvandakı xidmətlərindən bəhs edərkən bu gün Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında
aparıcı rol oynayan, ölkənin gələcəyinə böyük ümidlər vəd edən Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasını qeyd
etməliyik. Təsis konfransını 1992-ci il noyabrın 21-də Naxçıvanda keçirən Yeni Azərbaycan Partiyasının
yaradılması ilə bağlı 91 nəfər ziyalının ulu öndər Heydər Əliyevə müraciəti Azərbaycan xalqının böyük
əksəriyyətinin istəyinin ifadəsi idi. Ümummilli lider Heydər Əliyev müraciətə cavabı ilə bir daha xalqla birliyini,
həmrəyliyini nümayiş etdirdi. Ulu Öndərin yaradıcısı olduğu Yeni Azərbaycan Partiyası ilk gündən milyonların
sevgisini qazandı.
Xalq öz xilaskarına sahib çıxdı
Ulu öndər Heydər Əliyevin artıq ölkə hüdudlarını aşan şöhrətini gözü götürməyən, yeniliklərə siyasi
qısqanclıqla yanaşan AXC-Müsavat iqtidarı təxribatlara əl atdı. Silahlı dəstələr təşkil etməklə Naxçıvanda dövlət
çevrilişləri etmək istəyənlərin cəhdləri baş tutmadı. Bir neçə dövlət idarəsini və radio-televiziya şirkətinin binasını
zəbt edərək külli miqdarda dövlət malını dağıtdılar. İnsanlara maddi və mənəvi ziyan vuruldu. Lakin çətinliklərə,
silahlı dəstələrin hədələrinə əhəmiyyət verməyən naxçıvanlılar Bakıdan istiqamətləndirilən çevriliş cəhdlərinin
qarşısını Ulu Öndərin bir çağırışı ilə aldılar. Xalq öz xilaskarını canlı sipər çəkərək qorudu. Çünki Ulu Öndər
Azərbaycan dövlətçiliyini qoruyan, xalqın sabaha inamını sönməyə qoymayan dahi şəxsiyyət idi. Bu birlik əsl
xalq-iqtidar həmrəyliyi oldu.
Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin Azərbaycanın gələcəyi üçün müəyyənləşdirdiyi perspektivlərin
reallaşması isə 1993-cü ildən, yəni xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra mümkün oldu. O,
başladığı işlərin davamlılığını yüksək səviyyədə təmin etdi, bugünkü güclü, qüdrətli Azərbaycanın yeni-yeni
hədəflərə çatması üçün ciddi səylər göstərdi. Azərbaycanın 27 ilə yaxın müstəqillik tarixində keçdiyi inkişaf
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yolunun təhlilini vermək hər zaman günümüzün tələbidir. Müstəqilliyimizin ilk illərində ölkəmizin hansı durumla
üz-üzə qaldığı bəllidir. Ölkədə xaosun, anarxiyanın, özbaşınalığın baş alıb getməsi həmin dövrün xarakterik
xüsusiyyəti idi. Həmin dövrün iqtidarının başı hakimiyyət uğrunda mübarizəyə qarışdığından torpaqlarımızın
işğalı da davamlı hal almışdı. Müharibə şəraitində yaşayan ölkə üçün güclü ordunun olması vacib amillərdəndir.
Lakin həmin dövrdə Silahlı Qüvvələr torpaqlarımızın deyil, ayrı-ayrı qrupların maraqlarının müdafiəsinə xidmət
edirdi. Hər sahədə olduğu kimi, xarici siyasətdə də uğursuzluqlar geniş vüsət almışdı. Azərbaycan haqqında
məlumatsızlıq, informasiya blokadasında olması erməni yalanlarının ayaq tutub yeriməsinə geniş meydan açırdı.
Ölkədə vətəndaş müharibəsinin dərinləşməsi Azərbaycanın parçalanmasını, bir dövlət olaraq dünya xəritəsindən
silinməsini sürətləndirirdi. Belə bir ağır durumda xalq öz xilaskarını axtarırdı. Bu, təbii ki, bütün ömrünü xalqına,
dövlətinə həsr edən Heydər Əliyev idi. Əbəs yerə 15 iyun 1993-cü il Azərbaycanın milli dövlətçilik tarixinə qızıl
hərflərlə Milli Qurtuluş Günü kimi yazılmadı. Azərbaycan xaosdan, anarxiyadan, özbaşınalıqdan, iqtisadi
böhrandan xilas oldu, müstəqilliyimizin daimiliyi, əbədiliyi təmin edildi.
İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir
Uğurlu daxili siyasəti nəticəsində ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin yaradılması əlverişli biznes mühitinin
formalaşdırılmasını təmin etdi. Azərbaycan qısa müddətdə böyük investisiyalar məkanına çevrildi. Ölkəmizə
inam artdı, iqtisadi əlaqələrin qurulmasında maraqlı olan dövlətlərin, şirkətlərin tərəddüdlərinə son qoyuldu. Dahi
şəxsiyyət Heydər Əliyevin gərgin səyləri nəticəsində 1994-cü il mayın 12-də Ermənistanla atəşkəs sazişi
imzalandı. Düşünülmüş və gələcəyə hesablanmış siyasətin uğurlu nəticələrini görən xalqımızın sabaha ümidləri
daha da artdı, insanlar Ümummilli Liderin ətrafında daha sıx birləşərək Azərbaycanın daha da qüdrətlənməsinə,
çiçəklənməsinə səy göstərdilər.
Hər bir ölkənin iqtisadi inkişafında qarşılıqlı əməkdaşlığın, təcrübə mübadiləsinin, səylərin
birləşdirilməsinin rolunu xüsusi vurğulayan ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 1994-cü il sentyabrın 20-də
tarixə «Əsrin müqaviləsi» kimi daxil olan neft sazişi imzalandı. Bu, bir daha ölkəmizə inamın hansı səviyyədə
olduğunu nümayiş etdirdi. İllər keçdikcə yeni-yeni neft və qaz sazişlərinə imza atıldı, Azərbaycan malik olduğu
təbii enerji resurslarından səmərəli istifadə etməklə hərtərəfli inkişafını təmin etdi. Ümummilli lider Heydər
Əliyevin 1999-cu ildə böyük uzaqgörənliklə yaratdığı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu neft
gəlirlərinin idarə olunmasında şəffaflığın təminatında əhəmiyyətli rol oynayır. Belə ki, hazırda aktivlərinin həcmi
36 milyard dollardan artıq olan Dövlət Neft Fondunun vəsaitləri hesabına mühüm sosial-iqtisadi layihələr həyata
keçirilir ki, onlar da öz növbəsində ölkəmizin hərtərəfli inkişafını təmin edir.
Müstəqillik yolunda ilk addımlarını atan dövlətin beynəlxalq aləmdə varlığını təsdiqləməsi əsasdır
Ulu öndər Heydər Əliyev bu tezisi irəli sürməklə iki və çoxtərəfli çərçivədə əlaqələrin qurulmasına, diaspor
quruculuğu prosesinə xüsusi diqqət yönəltdi. Onun elə bir ölkəyə səfəri yox idi ki, Azərbaycan həqiqətlərini,
xüsusilə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əsl mahiyyətini faktlar əsasında dünya
ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmasın. Dünyanın müxtəlif ölkələrinə səpələnmiş soydaşlarımızın bir amal –
azərbaycançılıq ideyası ətrafında sıx birləşməsi vacib amil kimi önə çəkilirdi.
Qeyd etdiyimiz kimi, azərbaycançılığın əsas tərkib hissəsi olan Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi
Gününün əsası 1991-ci ilin 16 dekabrında qoyulub. O illərdə Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri olan Heydər
Əliyev dünya azərbaycanlılarının birliyini yaratmağın əhəmiyyətini nəzərə alaraq, dekabrın 31-ni Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü elan etmişdi. Ulu Öndərin 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdışından sonrakı
dövrdə də fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri diaspor quruculuğu, dünya azərbaycanlılarının birliyinin,
həmrəyliyinin təmin edilməsi oldu. Ayrı-ayrı ölkələrdə Azərbaycan cəmiyyətlərinin, mərkəzlərinin yaradılmasına
nail olan ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 2001-ci ildə Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayının
keçirilməsi bu birliyə, həmrəyliyə böyük töhfə oldu. Artıq vahid mərkəzdən idarəedilmə uğurların davamlılığına
yol açdı, soydaşlarımızın yaşadıqları ölkələrdə fəallıqlarını, Azərbaycanın daha da qüdrətlənməsinə,
çiçəklənməsinə töhfələrini artırdı. Beş ildən bir ənənəvi keçirilən dünya azərbaycanlılarının qurultayları yeni-yeni
vəzifələrin müəyyənləşdirilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Qurultaylarda ötən beş ildə keçilən yola baxış
fonunda qarşıya qoyulan vəzifələrin hansı şəkildə yerinə yetirildiyi təhlil edilir. Heydər Əliyev məktəbinin layiqli
davamçısı ölkə Prezidenti İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, güclü, qüdrətli Azərbaycan hər birimizin qürur
mənbəyidir. Bu birlik, həmrəylik yeganə problemimiz olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin ədalətli həllində vacib amildir. Azərbaycan diplomatiyasının səyləri sayəsində erməni yalanları
faktlar əsasında dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılır, Ermənistanın işğalçılıq siyasəti pislənilir.
O da məlumdur ki, erməni diasporunun yalan təbliğatları əsasında Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresi
1992-ci ildə Azərbaycana qarşı ədalətsiz “907-ci düzəlişi” tətbiq etmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyevin 1993-cü
ildə hakimiyyətə qaydışından sonra fəaliyyətinin əsas tərkib hissəsi bu qərarın ədalətsizliyini təsdiqləmək, ləğvinə
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nail olmaq idi. Məhz uğurlu daxili və xarici siyasətin nəticəsi olaraq, həmçinin 2001-ci ilin sentyabrında ABŞ-da
baş verən terror aktından sonra ABŞ hökuməti qərarın ədalətsizliyini etiraf etdi, fəaliyyətinin bir illik
dondurulması ilə bağlı qərar qəbul etdi. Artıq o vaxtdan hər il həmin qərar yenidən təsdiqlənir.
Ulu Öndər tarixin saxtalaşdırılmasına sərt mövqeyini də bəyan edib. Onun ilk görüşünü ziyalılarla
keçirməsi də təsadüfi deyildi. Dahi şəxsiyyət həmin görüşündə tarixçilərimizin qarşısında bir sıra mühüm
vəzifələr qoymuşdur ki, bunlardan da ən ümdəsi tarixin saxtalaşdırılmasına yol verilməməsi, tarixi araşdırmaların
miqyasının genişləndirilməsi, Dağlıq Qarabağ həqiqətləri ilə bağlı kitabların çap edilməsi idi. Baxmayaraq ki,
ermənilər özlərinə saxta tarix yazıb həqiqətləri inkar etməyə cəhd göstərirlər, onlar daim fakt qarşısında acizdirlər.
Təbii ki, təbliğat tarixi faktlara, həqiqətlərə əsaslananda daha inandırıcı, uzunömürlü olur. Ulu öndər Heydər
Əliyev siyasi kursunu hər sahədə uğurla davam etdirən dövlətimizin başçısı İlham Əliyev daim bu sahəni də
diqqətdə saxlayır, tarixçilərimizə öz tövsiyələrini çatdırır.
Şübhəsiz ki, ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan dövləti, xalqı qarşısındakı xidmətlərini bir yazı
çərçivəsində əhatə etmək mümkün deyil. Bugünkü Azərbaycan Ümummilli Liderin xidmətlərinin miqyasının nə
qədər geniş olduğunu nümayiş etdirir. Böyük fəxr hissi ilə qeyd edirik ki, müstəqil Azərbaycan Ulu Öndərin şah
əsəridir.
Azərbaycan demokratik ölkə kimi dünyada nüfuz qazandı
«Respublikamızda hüquqi dövlət qurulması, demokratik, sivilizasiyalı cəmiyyət yaradılması, insan
azadlığının, söz, vicdan azadlığının, müasir plüralizmin təmin edilməsi, çoxpartiyalı sistemin bərqərar
olması bizim əvvəldən qəbul etdiyimiz prinsiplərdir.» Ümummilli lider Heydər Əliyev bu tezisi ilə demokratik,
hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu yolunda ilk addımlarını irəliləyən Azərbaycanın hədəflərini açıqlayaraq,
demokratik cəmiyyətin varlığını təsdiqləyən bütün atributların ölkəmizdə bərqərar olması istiqamətində ciddi
addımlar atdı. Məhz bu addımlar Azərbaycanın 2001-ci ilin yanvarında Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul
olunmasına yol açdı və bir daha dünyaya bəyan edildi ki, Azərbaycan demokratik prinsiplərə sadiqliyini sözdə
deyil, əməldə təsdiqləyir.
İnsan hüquq və azadlıqlarının qorunması, azad mətbuatın inkişafı, çoxpartiyalı sistemin yaradılması,
seçkilərin demokratik, beynəlxalq standartlara uyğun keçirilməsi istiqamətində atılan addımların uğurlu nəticələri
göz önündədir. 1995-ci il noyabrın 12-də ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə yaradılan komissiya tərəfindən
işlənib hazırlanmış və ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul olunmuş Milli Konstitusiyamızda əksini tapan
maddələrin üçdə iki hissəsi insan hüquq və azadlıqlarının qorunmasına xidmət edir. Cəmiyyətin güzgüsü kimi
dəyərləndirilən azad mətbuatın inkişafına göstərilən diqqətin bariz nümunəsi kimi senzuranın ləğvini xüsusi qeyd
etməliyik.
Ümummilli Liderin bu addımı ilə mətbuatın inkişafında yeni bir mərhələnin təməli qoyuldu. KİV-in madditexniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində atılan addımlar davamlılığı ilə diqqət çəkdi. Bu diqqət və
qayğı 2002-ci ildə Ulu Öndərin «Jurnalistlərin dostu» mükafatına layiq görülməsini şərtləndirdi.
Demokratik cəmiyyətin atributlarından biri kimi siyasi partiyaların, ictimai birliklərin normal fəaliyyəti
üçün lazımi şərait yaradıldı. Ulu öndər Heydər Əliyev bildirirdi ki, nə qədər partiya olur olsun, onların hamısı bir
məqsədə - Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, torpaqlarımızı düşməndən azad etmək işinə xidmət etməlidir.
Hər bir ölkənin mütərəqqi inkişafının əsası kimi dəyərləndirilən seçkilərin demokratikliyinin təmin
edilməsi istiqamətində atılan addımlar da təqdirəlayiqdir. Belə ki, 2003-cü ilin mayında qəbul olunan Seçki
Məcəlləsi ölkəmizdə prezident, parlament və bələdiyyə seçkilərinin, eyni zamanda, ümumxalq səsverməsinin
(referendumun) demokratik, şəffaf və azad keçirilməsini şərtləndirir.
Ümummilli Lider bunları ümumiləşdirərək bildirirdi ki, müstəqil Azərbaycan dövləti sözün tam mənasında
azadlıq və demokratiya prinsipləri əsasında demokratik cəmiyyət qurur. Siyasi və iqtisadi islahatların paralel
şəkildə aparılması uğurlara yol açan əsas amillərdəndir.
Heydər Əliyev yolu Azərbaycanı dünyanın xoşbəxt ölkələri sırasına daxil etdi
2003-cü ildən başlanan yol Azərbaycan tarixinə Böyük Yolun davamı kimi daxil oldu. Heydər Əliyev siyasi
kursunun layiqli davamçısı möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev hər sahədə atdığı addımları ilə bu siyasətə
sadiqliyini nümayiş etdirir. 2003-cü ildə keçirilən andiçmə mərasimində verdiyi ilk vədi də bu
olmuşdur: «Azərbaycanı qüdrətli dövlətə çevirmək üçün ən başlıcası, ölkədə Heydər Əliyevin siyasəti
davam etdirilməlidir.» İllər keçdikcə görülən işlərin miqyası, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə artan nüfuzu,
ölkəmizin beynəlxalq tədbirlər üçün ideal məkan kimi qəbul olunması, ən əsası dünyanın inkişafın Azərbaycan
modelindən bəhs etməsi bu vədin konkret əməli işdə təsdiqini tapdığını nümayiş etdirdi. Bu uğurlar cənab İlham
Əliyevin 2008, 2013 və 2018-ci illər prezident seçkilərində qələbəsini şərtləndirdi. Cənab İlham Əliyev hər bir
çıxışında xalqa arxalandığını bəyan etməklə, bu fikri bildirir ki, irəli sürülən təşəbbüslərin xalq tərəfindən
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dəstəklənməsi ona daha böyük güc verir, yeni-yeni hədəflərin müəyyənləşdirilməsində stimulverici amildir.
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev neft siyasətinin məntiqi davamı kimi qeyri-neft sektorunun inkişafının
vacibliyini irəli sürdü və bu istiqamətdə davamlı addımlar atdı. Regionların potensial imkanlarından səmərəli
istifadə etmək məqsədilə təsdiqlənən dövlət proqramlarının uğurlu icrası qarşıya qoyulan məqsədlərə geniş yol
açdı. İqtisadi tərəqqi güclü sosial siyasətlə tamamlandı. Azərbaycan özünü dünyaya sosial dövlət kimi təqdim
etdi.
Bütün bunlara yol açan sabitliyin, təhlükəsizliyin təminatı həmişə olduğu kimi, son 15 ildə də dövlət
siyasətinin əsasında dayandı. Bu sabitliyin təminatçısı olan xalq-iqtidar birliyini sarsılmaz edən, təbii ki, insan
amilinə verilən dəyərdir. Bütün reallıqların içərisində olan xalq hər addımda özünə diqqəti görür, ölkənin
hərtərəfli inkişafından qürur hissi keçirir. İnsan amilinə verilən dəyərdən qaynaqlanan addımlardan biri də cənab
Prezident İlham Əliyevin «neft kapitalını insan kapitalına çevirək» tezisinin real həyatda öz əksini tapmasıdır.
Yenə də qeyd etdiyimiz kimi, iqtisadi uğurlarımıza yol açan ulu öndər Heydər Əliyevin müəllifi olduğu
neft strategiyasıdır. Çoxlarına əfsanə kimi görünən BTC və BTƏ neft-qaz kəmərlərinin reallığa çevrilməsi ilə
dünyaya pəncərə açıldı. Artıq bu gün «Cənub Qaz Dəhlizi», o cümlədən TAP, TANAP layihələrindən bəhs olunur.
Cənab İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, «Cənub Qaz Dəhlizi» görülən işlərin zirvəsidir. Enerji sektorunda
davamlı uğurların əldə olunması, Azərbaycanın təşəbbüsçüsü və iştirakçısı olduğu layihələrin reallığa çevrilməsi
dünyanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında rolunun artmasına, çoxtərəfli əməkdaşlığa xidmət edən yeni-yeni
layihələrin gündəmə gətirilməsinə stimul verir. Ötən ilin uğurları sırasında yer alan «Yeni əsrin müqaviləsi»nin
imzalanması Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə artan roluna, etibarlı tərəfdaş kimi möhkəmlənən mövqeyinə bir
daha işıq saldı.
İqtisadi uğurlarımız beynəlxalq maliyyə qurumlarının hesabatlarında da öz əksini tapır. Belə ki, Dünya
Bankının hesabatlarında Azərbaycan ən islahatçı ölkə kimi yer tutur. Bildirilir ki, təkmil islahatlar
müəyyənləşdirilən hədəflərin gerçəkləşdirilməsində əsasdır. Azərbaycanın idarəçilik sistemində həyata keçirdiyi
təkmilləşmə təqdir olunur.
Azərbaycanın demokratiya təcrübəsi nümunədir
Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, demokratikləşmə sadəcə bir şüar, niyyət deyil,
Azərbaycanın hərtərəfli inkişafının əsasıdır. Son 15 ildə həyata keçirilən demokratik islahatların uğurlu
nəticələrini geniş şərh etməyə ehtiyac yoxdur. İnsan amilinə dəyər dövlət siyasətinin əsasıdır. Bunun təsdiqi kimi,
son 15 ildə Konstitusiyamıza əlavə və dəyişikliklərin edilməsi məqsədilə iki dəfə - 2009 və 2016-cı illərdə
ümumxalq səsverməsinin keçirildiyini qeyd edə bilərik. Eyni zamanda, dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin
müvafiq Sərəncamına əsasən iyunun 18-i ölkəmizdə İnsan Hüquqları Günü kimi qeyd olunur. İnsan hüquqlarının
qorunmasına dair Milli Fəaliyyət Planının uğurlu icrası da qarşıya qoyulan məqsədlərə yüksək səviyyədə nail
olmağa əsas verir.
Cənab İlham Əliyev bir vacib məqamı hər zaman bəyan edir ki, hüquqi dövləti azad mətbuatsız təsəvvür
etmək qeyri-mümkündür. Ölkə Prezidentinin Sərəncamı ilə KİV-in inkişafına dövlət dəstəyi Konsepsiyasının
təsdiqlənməsi və uğurlu icrası, sənədə əsasən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında KİV-in İnkişafına
Dövlət Dəstəyi Fondunun yaradılması və s. kimi addımlar mətbuatın inkişafına geniş yol açır. Dünyada analoqu
olmayan bir mühüm addımı da xüsusi qeyd etməliyik ki, dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin jurnalistlərin mənzilməişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı sərəncamları davamlı xarakter daşıyır. Artıq iki bina tikilib istifadəyə
verilib və üçüncü binanın təməli qoyulub. Bütün bu addımlar ümumilikdə azad mətbuatın inkişafına, jurnalist
peşəkarlığının artırılmasına xidmət edir. Atılan addımlar, eyni zamanda, dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin üç
dəfə «Jurnalistlərin dostu» mükafatına layiq görülməsini şərtləndirib.
Demokratiyanın inkişaf göstəricilərindən biri kimi seçkilərin demokratik, azad və şəffaf keçirilməsi üçün
atılan addımları da xüsusi qeyd etməliyik. Belə ki, Seçki Məcəlləsinə mütəmadi olaraq edilən əlavə və
dəyişikliklər bu prosesin demokratikliyinə geniş yol açır. Cari ilin 11 aprel prezident seçkiləri Azərbaycanın
demokratik inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcı kimi dəyərləndirilir.
Dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının VI qurultayında
söylədiyi «Ölkəmizdə, eyni zamanda, bütün azadlıqlar təmin edilir və edilməlidir, bu da bizim
siyasətimizdir. Gələcək illərdə də demokratik inkişafla bağlı yeni addımlar atılacaqdır, siyasi islahatlar
davam etdiriləcəkdir. Son illər ərzində bu istiqamətdə gözəl nəticələr əldə edilib və bu, daimi prosesdir. Biz
çalışmalıyıq ki, dünyanın demokratik baxımdan ən inkişaf etmiş ölkələrinin standartlarına yaxınlaşaq və
bunu edəcəyik. Bu gün də vəziyyət çox yaxşıdır, müsbətdir. Bütün azadlıqlar - söz, mətbuat, sərbəst
toplaşma azadlığı tam təmin edilir və ediləcəkdir. Bu, bizim prinsipial siyasətimizdir. Mən tam əminəm ki,
əgər biz Azərbaycanı inkişaf etmiş ölkəyə çevirmək istəyiriksə, - biz bunu istəyirik, - mütləq siyasi və
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iqtisadi islahatlar paralel xətlə davam etdirilməlidir» fikirləri ilə demokratik islahatların aydın ifadəsini
yaradır.
Ölkəmizdə vicdan azadlığı da tam təmin edilir. Azərbaycan çoxkonfessiyalı, çoxmillətli ölkədir. Müxtəlif
dinlərin, mədəniyyətlərin qovuşuğunda yerləşən Azərbaycan dövlətlər, xalqlar arasında körpü roluna mütəmadi
olaraq yeni əlavələr edir. Məhz bunun təsdiqidir ki, cənab İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə 2016-cı il
ölkəmizdə «Multikulturalizm İli», 2017-ci il isə «İslam Həmrəyliyi İli» elan edilmişdir. Möhtərəm Prezidentimiz
bu uğurlarımıza söykənərək Yeni Azərbaycan Partiyasının VI qurultayında bildirmişdir: «Bundan sonra da
ölkəmizdə bütün xalqların, bütün dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi yaşayacaq. Bu, bizim böyük
sərvətimizdir. Bu, ölkəmizin uğurlu inkişafı üçün əsas şərtlərdən biridir, vətəndaş həmrəyliyi, vətəndaş
sülhü üçün əsas şərtdir. Azərbaycanda heç vaxt milli və ya dini zəmində heç bir qarşıdurma, anlaşılmazlıq
olmamışdır, bundan sonra da olmayacaq. Bu, dövlət siyasətidir və bu siyasət Azərbaycan xalqı tərəfindən
tam şəkildə dəstəklənir. Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların, bütün dinlərin nümayəndələri dəyərli
vətəndaşlar kimi öz işi, əməyi ilə ümumi inkişafımıza böyük töhfələr verir.»
Beynəlxalq hüquqa və ədalətə əsaslanan uğurlu siyasət
«Bizim xarici siyasətimizlə bağlı apardığımız xətt özünü tam doğrultdu. Azərbaycan bu gün
beynəlxalq birlik tərəfindən çox böyük rəğbətə layiq olan ölkə kimi tanınır. Bizim dostlarımızın sayı artır,
bizi dəstəkləyən ölkələrin sayı artır. Təkcə bir misalı gətirmək kifayətdir ki, biz bunu sübut edək, o da 155
ölkənin bizim namizədliyimizi BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv kimi dəstəkləməsidir. Bu, beynəlxalq
aləmin mütləq əksəriyyətidir. Bu dəstəyi biz öz siyasətimizlə qazanmışıq. O siyasət ki, beynəlxalq hüquqa
və ədalətə əsaslanır. Bu iki vacib prinsip həmişə bizim üçün əsas olub. Biz bu prinsiplərə sadiqik. Bu
prinsiplər bütövlükdə beynəlxalq münasibətlərin tənzimlənməsində də üstünlük təşkil etməlidir.» Ölkə
Prezidenti cənab İlham Əliyev Azərbaycanın xarici siyasət sahəsində qazandığı uğurların yeganə problemimiz
olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllinə geniş yol açdığını bildirir.
Münaqişənin həlli üçün möhkəm hüquqi baza mövcuddur. Beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələrində
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü dəstəklənir və münaqişənin bu prinsiplər əsasında həllinin vacibliyi bildirilir.
Beynəlxalq aləmdə möhkəmlənən rolumuz, eyni zamanda, iqtisadi imkanlarımızın artması fonunda ordu
quruculuğunda əldə etdiyimiz uğurlar bu problemimizin də ədalətli həllini tapacağına böyük inam yaradır. Bu
inamı şərtləndirən amillərdən biri kimi 2016-cı ilin aprel döyüşlərini xüsusi qeyd etməliyik. Azərbaycan Ordusu
hansı gücə, qüdrətə malik olduğunu bir daha dünyaya nümayiş etdirdi. Cocuq Mərcanlıya qayıdış işğal altında
olan bütün torpaqlarımıza Böyük qayıdışa inamı artırdı. Cənab İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, üçrəngli
bayrağımızın Şuşada, Xankəndidə dalğalanacağı gün uzaqda deyil.
Heydər Əliyev Fondu Ulu Öndərin zəngin irsinin ən fəal təbliğatçısıdır
Heydər Əliyev Fondu tariximizə müstəqil dövlətimizin qurucusu kimi daxil olmuş Ulu Öndərin xatirəsinə
xalqımızın ehtiramını ifadə etmək arzusundan, onun zəngin mənəvi irsini əks etdirmək, azərbaycançılıq
fəlsəfəsinin ölkəmiz üçün əhəmiyyətini vurğulamaq, milli dövlətçilik ideyalarını yeni nəsillərə aşılamaq
zərurətindən irəli gələrək yaradılmışdır. 2004-cü ildən fəaliyyətə başlamış Heydər Əliyev Fondu təhsil, səhiyyə,
mədəniyyət, idman, elm və texnologiya, ekologiya, sosial və digər sahələrdə müxtəlif layihələr həyata keçirərək
yeni cəmiyyət quruculuğunda fəal iştirak edir, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına öz töhfəsini verir. Azərbaycanın
Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri
Mehriban xanım Əliyevanın qeyd olunan istiqamətlərdə xidmətləri böyükdür. «Azərbaycanın taleyi Heydər
Əliyevin taleyi ilə əbədi olaraq bağlandı» söyləyən Mehriban xanım Əliyeva bildirir ki, ulu öndər Heydər Əliyev
qalibiyyətinin nəticəsi müstəqil Azərbaycan Respublikası və onun bugünkü reallıqlarıdır.
Son 15 ildə Heydər Əliyev siyasi kursunun Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsi
Azərbaycana bir-birindən önəmli uğurlar qazandırmaqla yanaşı, beynəlxalq birlik tərəfindən də etiraf olunan bu
reallığın təsdiqidir ki, Azərbaycan dünyanın xoşbəxt ölkəsidir. Bu xoşbəxtliyi ölkəmizə bəxş edən Heydər Əliyev
siyasətidir. Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva uğurlu fəaliyyəti ilə günbəgün
qüdrətlənən, möhkəmlənən Azərbaycanın yeni-yeni hədəflərə çatmasına davamlı töhfələr verir. Möhtərəm
Prezidentimiz İlham Əliyevin, ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın səyləri sayəsində Birinci Avropa
Oyunlarının, IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının yüksək səviyyədə təşkili Azərbaycanın gücünün, qüdrətinin
nümayişi oldu. Mehriban xanım Əliyevanın Birinci Avropa Oyunlarının açılış mərasimində söylədiyi bu fikirlər
hər bir Azərbaycan vətəndaşında böyük qürur, fəxarət hissi yaratdı: «Bu möhtəşəm bayram müstəqil
Azərbaycanın, hər bir Azərbaycan vətəndaşının qələbəsidir. Müstəqillik illərində əldə etdiyimiz uğurlar və
nailiyyətlər nəticəsində bu gün burada, gözəl Bakıda Avropa Olimpiya hərəkatının tarixində yeni səhifə
yazılır. Bu səhifəni biz yazırıq, Azərbaycan xalqı yazır.»
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Yeni Azərbaycan Partiyası - müstəqillik tariximizin bələdçisi
Qeyd etdiyimiz kimi, Ulu Öndərin ən böyük xidmətlərindən biri Yeni Azərbaycan Partiyasının
yaradılmasıdır. 1992-ci il noyabrın 21-də təsis konfransı 550 nümayəndənin iştirakı ilə keçirilən YAP-ın
sıralarında bu gün 700 mindən artıq üzvün birləşməsi Heydər Əliyev siyasətinə dəstəyin ifadəsidir. Yeni
Azərbaycan Partiyasının əsas məqsədi, məramı Heydər Əliyev ideyalarını yaşatmaq, bu ideyalar əsasında
Azərbaycanın inkişafının davamlılığını təmin etməkdir. Fəaliyyətə başladığı dövrdən bu günə qədər YAP tutduğu
yola sadiq olmuş, daim Azərbaycanın daha da qüdrətlənməsinə, çiçəklənməsinə, əhalinin sosial rifah halının
yaxşılaşmasına səy göstərmişdir. Söz və əməl birliyi YAP-ın cəmiyyətdə nüfuzunun artmasında stimulverici
amildir. Partiyaya milyonların sevgisi, dəstəyi şəksizdir. 11 aprel prezident seçkiləri bunu bir daha təsdiqlədi.
2003-cü ildə qələbəsi ilə Heydər Əliyev siyasətinin uğurla davamına yol açan Prezident İlham Əliyev son 15 ildə
gördüyü işlərə söykənərək 2008, 2013 və 2018-ci il prezident seçkilərində bir daha qələbə qazanmaqla
Azərbaycanın davamlı inkişafını təmin edir.
Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Yeni Azərbaycan Partiyasının əsas ideoloji
dayaqları müstəqillikdir, azərbaycançılıqdır, müasirlikdir, inkişafdır, sosial rifahdır, iqtisadi və siyasi islahatlardır.
Keçirilən hər bir seçki prosesində hədəfini seçdiyi şüarla ifadə edən Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycanın
müstəqililk tarixinin bələdçisidir. Möhtərəm Prezidentimiz partiyanın yaranmasının 25 illiyi münasibətilə
keçirilən tədbirdə «Bizim əldə edilmiş bütün uğurlarımızda Yeni Azərbaycan Partiyasının, onun üzvlərinin
böyük əməyi, zəhməti, rolu var»söyləyərək bildirmişdir ki, bu gün partiyamız ölkəmizin aparıcı siyasi qüvvəsi
kimi bu böyük məsuliyyəti hiss edir, onu öz üzərinə götürür. Partiyamızın üzvləri müxtəlif sahələrdə ölkəmizin
ümumi inkişafına çox böyük töhfələr verirlər. Bu gün Yeni Azərbaycan Partiyası dünya miqyasında çox böyük
və güclü partiyadır.
«Biz gələcəyə baxmalıyıq və baxırıq»
Uğurlar yeni-yeni hədəflərə yol açır. Dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyev ayrı-ayrı sahələrdə əldə
olunan uğurlardan bəhs edərkən bildirir: «Ancaq biz əldə edilmiş nailiyyətlərlə kifayətlənməməliyik. Biz
gələcəyə baxmalıyıq və baxırıq. Növbəti illərdə görüləcək işlər haqqında bizim çox aydın təsəvvürümüz,
planlarımız, proqramlarımız var. Biz qeyd etdiyim sahələr üzrə səylərimizi davam etdirəcəyik,
Azərbaycanı daha da qüdrətli ölkəyə çevirəcəyik. Hər bir sahə üzrə bizim konkret proqramlarımız,
planlarımız var. Həm beynəlxalq məsələlərlə, həm bölgələrimizin möhkəmləndirilməsi, siyasi-iqtisadi
islahatların dərinləşməsi, sosial siyasət, ordu quruculuğu ilə bağlı bizim konkret proqramlarımız var.
Güclü siyasi iradə, böyük maliyyə resurslarımız var. Biz bu maliyyə resurslarını öz əlimizlə yaratmışıq və
biz indi öz hesabımıza yaşayırıq. Xalq-iqtidar birliyi var. Ona görə mən əminəm ki, bütün Azərbaycan
xalqı və biz hamımız gələcəyə çox böyük nikbinliklə baxırıq. Hamımızın amalı ondan ibarətdir ki, ölkəmiz
daha da güclənsin, daha da qüdrətli dövlətə çevrilsin, Azərbaycan vətəndaşları daha da yaxşı
yaşasınlar.» Konkret dövlət proqramlarının uğurlu icrası qarşıya qoyulan məqsədləri təmin edir, Azərbaycana
beynəlxalq baxışı daha da yüksəldir, inkişaf etmiş ölkələr sırasında addımlamaq istəyimizi reallığa çevirir.
«Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış» İnkişaf Konsepsiyası, həmçinin strateji yol xəritələri hədəflərimizə işıq salan
və eyni zamanda, icrasına yol açan çevik mexanizmlərdir.
Bir sözlə, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, ulu öndər Heydər Əliyevin dövlətimiz, xalqımız
qarşısında xidmətlərinin miqyası o qədər genişdir ki, onları bir yazıda əhatə etmək mümkün deyil. Reallıq budur
ki, bugünkü Azərbaycan ulu öndər Heydər Əliyevin görmək istədiyi Azərbaycandır. O, inkişaf, tərəqqi yolunda
inamla irəliləyir. Möhtərəm Prezidentimizin müvafiq Sərəncamı ilə 2018-ci ilin ölkəmizdə «Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti İli» elan edilməsi də dövlətçilik, müstəqillik ənənələrimizə töhfə kimi dəyərləndirilməklə yanaşı,
müstəqillik tariximizin ayrı-ayrı mərhələlərinə daha aydın işıq salmağa yardımçıdır.
İki sahil.-2018.- 8 may.-№ 88.-S. 12,16-18.
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Ali mənəviyyat sahibi
Şeyxülislam Allahşükür PAŞAZADƏ,
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri, tarix elmləri doktoru, professor
Bismillahir-rəhmanir-rəhim!
Bu, bir həqiqətdir ki, Azərbaycan Respublikasının və xalqının həyatın bütün sahələrində yüksəliş və
intibahının memarı olan Heydər Əliyev həzrətləri kimi dahi şəxsiyyətlər hər bir xalq və məmləkət üçün yüzilliklər
ərzində tək-tək yetişir. Müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin qurucusu, xilaskarı olan ulu öndərimizin həyatı boyu
Azərbaycan naminə xidmətləri misilsizdir.
Dahi şəxsiyyət olaraq mədəni-mənəvi dəyərlərin xalqın tərəqqi və rifaha qovuşmasında əhəmiyyətini gözəl
dərk edən ulu öndər hər zaman ümumxalq mənafeyi, dövlətçilik maraqları naminə bu dəyərli xəzinədən
bəhrələnir, ona qayğı ilə yanaşırdı. Ölkəmizin yaşadığı çətin zamanlarda ulu öndər dövlət quruculuğu və
müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi kimi ümdə məsələlərlə yanaşı, milli-mənəvi həyatın inkişafına xüsusi
diqqət yetirirdi.
Heydər Əliyev ümummilli lider missiyasında ölkəmizi etnik separatçılıq, dini zəmində parçalamaq, mənəvi
cəhətdən zəiflətmək, məzhəb ayri-seçkiliyi salmaq istəyənlərin niyyətlərini puç edərək dövlətçiliyimizi xilas etdi.
Milli və dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlarımızı azərbaycançılıq məfkurəsi ətrafında
səfərbər etməklə ulu öndər Azərbaycan dövlətçiliyinin sarsılmaz əsasını yaratmış oldu.
Bu görkəmli şəxsiyyətin onilliklər ərzində Vətənə, millətə xidmətinin cövhərində böyük mənəviyyat sahibi
olması durur. Heydər Əliyevin dövlətçilik, siyasi rəhbərlik qabiliyyətləri dünya miqyasında hamıya məlumdur.
Lakin zənnimcə, bu görkəmli şəxsiyyətin, ilk növbədə böyük mənəviyyat sahibi olması xüsusi əhəmiyyətə
malikdir. Bu mənəviyyat illərlə, onilliklərlə onun Vətənə, millətə xidmətinin cövhərində olub. Və mən bunun
şəxsən şahidi olmuşam.
Mənim həyatım boyu yaddaşımdan silinməyəcək xatiratım Heydər Əliyev həzrətlərinin Məkkə ziyarəti ilə
bağlıdır. Dünyanın ən müqəddəs yerində, yalnız seçmə insanların ayaq basdığı Kəbə evinin daxilində Azərbaycan
Prezidenti bir Böyük Ata kimi Allahdan millətimizi hifz etməsini, xalqının bəlalardan qurtulmasını diləyir,
dövlətimizin müstəqillyinin əbədi, yaşayışımızın firavan və xeyir-bərəkətli olmasını arzulayırdı. O, bu müqəddəs
səfəri ömrü boyu arzuladığını dilə gətirmişdi.
Heydər Əliyev qəlbən hər zaman imanlı insan olmuşdur - mən bunu Heydər Əliyevin oğlu İlhamın
müsəlman qaydası üzrə kəbinini kəsərkən də, mərhumə Zərifə xanımın vəfatı zamanı ateizm rejiminin
qadağalarına baxmayaraq dini duanı oxumağım üçün xüsusi şərait yaradılmasında sonra israrına şahid olduğum
zamanlarda da hiss etmişəm.
Vətənə qayıtdıqdan sonra ömür-gün yoldaşının Bakıda müsəlman dininin qaydalarına uyğun dəfn edilməsi
yönündə səylərini, bir din xadimi kimi mənimlə məsləhətləşmələrini xatırlayıram. Onun Allah sevgisi, dinimizin
qaydalarına ehtiramla yanaşması, ilk növbədə, təbii ki, ailəsindən, mömin valideynlərindən qaynaqlanmışdı. O,
bu sevgini həyatın bütün keşməkeşli dövrlərində hifz edərək, daha da dərinləşdirməyə, kamilləşdirməyə nail
olmuşdu.
Sonralar Heydər Əliyevin səy və iradəsi hesabına müqəddəs dəyərlərin dirçəldilməsi, dini məbədlərin
bərpası, dövlət rəhbərimizin mərasimlərdə fəal iştirakını gördükcə bir daha hamıya bəlli olurdu ki, illər uzunu
hökm sürən ateist təbliğatı onun qəlbinin dərinliklərində kök salmış Allah sevgisinə zərrə qədər xələl
gətirməmişdir, bu sevgi övladlarına da sirayət etmiş, onlar da öz müqəddəs dinlərinə ehtiram ruhunda tərbiyə
olunmuşlar.
Bilirsiniz, “Heç vaxt inamımızdan, dinimizdən uzaqlaşmayacaq və bu mənəvi mənbələrdən istifadə edərək
gələcəyimizi quracağıq” - sözləri Heydər Əliyev həzrətlərinin dünyalar qədər sevdiyi Azərbaycanın gələcək
səadətinin təməlində müqəddəs dinimizin oynayacağı rolu uzun illər əvvəldən düşündüyünü göstərir, islam
dəyərlərinə sədaqətindən xəbər verir.
Əlbəttə, dininmizin dirçəldilməsi, dini dəyərlərə qayıdış sahəsində baş verən dəyişikliklər
müstəqilliyimizin uğurları ilə əlaqədardır. Lakin bu da şəksizdir ki, demokratik prinsiplərə arxalanan dini etiqad
azadlığı və müqəddəs islami dəyərlərin təşəkkülü məhz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Belə ki, müstəqillik
qazandıqdan sonra Azərbaycanda islama heç də birmənalı münasibət bəslənmirdi. Məhz Heydər Əliyevin
prezidentliyi dövründə islam xalqımızın həyatında layiqi yerini tutdu, onun inkişafı üçün bütün imkanlar və
münbit şərait yaradıldı. Heydər Əliyev müdrik dövlət başçısı kimi islamın əsl mahiyyətini dərindən duyur, onun
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millətin inkişafında, mənəvi intibahında, yüksək məqsəd və amallar uğrunda sıx birləşməsində əvəzsiz rolunu
dərk edirdi.
Təsadüfi deyil ki, Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıdışından sonra ilk addımlarından birini məhz ibadət
məkanına atdı - Təzəpir məscidini ziyarətə gələrək dindarlar qarşısında çıxış etdi, bu gün tariximizin şüarına
dönmüş: “Allahın yolunda hamımız bir olaq!” sözlərini dedi. İlk sərəncamlarından biri nisgilli Bibiheybət
məscidinin bərpası haqqında oldu. Sonralar növbəti ziyarətlərindən biri Aşura mərasimi gününə təsadüf etdi.
Müstəqil Azərbaycanda hakimiyyətə qayıdışından sonra ilk dəfə Peyğəmbər Salavatullahın Mövludu günündə,
Aşura mərasimində Təzəpirə təşrif buyurması ilə dinimizə ehtiramını və xalqımızın həyatında dini dəyərlərə
verdiyi önəmi əyani şəkildə nümayiş etdirdi.
Qismət belə gətirdi ki, Heydər Əliyevin nəşi məhz Təzəpir məscidindən islami qaydalara uyğun şəkildə
qaldırıldı, Ər-Rəhman surəsinin sədaları altında dünyada hər şeydən artıq sevdiyi doğma Vətən torpağına
tapşırıldı.
Bibiheybət məscidi ilə bağlı Heydər Əliyev həzrətlərinin göstərdiyi həssasiyyət xüsusi önəm kəsb edir.
1994-cü ildə bu məscid ziyarətgahın əvvəlki tarixi məkanda bərpa edilməsi barədə sərəncam verən Prezident
Heydər Əliyev mütəmadi şəkildə buraya baş çəkərək, işlərin layihələndirilməsindən başlayaraq tikintinin
gedişinədək bütün məsələləri xüsusi diqqətdə saxladı. 1996-cı ildə təməlqoymada şəxsən iştirak edən Heydər
Əliyev həzrətləri 1998-ci ilin 12 iyulunda məscidin ilk minarəsinin açılışında iştirak etdi. Həmin an onun
sevincinin həddi-hüdudu yox idi desəm, yanılmaram. Qədirbilən xalqımız bu minarəni “Heydər minarəsi”
adlandırır. Sonradan da bu məkanda böyük quruculuq, bəzək işləri, kompleksin genişləndirilməsi işləri dövlət
başçısının diqqət və qayğısı sayəsində davam etdirildi. Heydər Əliyev məktəbinin layiqli davamçısı İlham Əliyev
həzrətlərinin iştirakı ilə 2008-ci ilin 14 iyulunda Bibiheybət məscid ziyarətgahının artıq tam kompleks olaraq
açılışı oldu.
Bu, xalqının tarixi mənəvi irsinə, müqəddəs dininə ehtiram bəsləyən müdrik liderin əsrlərə yadigar töhfəsi
oldu.
Bibiheybət məscidinin Heydər minarəsindən səslənən azan səsi Azərbaycanda dini-mənəvi dəyərlərə
sədaqət və ehtiramın carçısına çevrilib. Ölkə həyatının bütün sahələrində təməli Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulmuş nəhəng işlərin bəhrələri bu gün Azərbaycan dövlətçiliyinə, Azərbaycan xalqına xidmət edir. Ulu
öndərin ruhu şad olsun! Azərbaycan dövləti, milli mənəviyyatımız mövcud olduqca, Bibiheybət ziyarətgahı
yaşadıqca Heydər Əliyev Azərbaycan xalqı ilə ruhən birgə yaşayacaqdır.
Ən maraqlı məqamlardan biri Azərbaycan Prezidentinin andiçmə mərasimində Ana Qanun olan
Konstitusiyamızla yanaşı, müqəddəs Kitabımız Qurani-Kərimin yanaşı, qoyulması oldu. Bəli, bu dəyərli ənənənin
də əsasını qoyan müdrik Heydər Əliyev oldu. O zaman - 1993-cü ildə mən çətinliklə əldə etdiyim və uzun illər
boyunca qoruyub saxladığım, vaxtilə Nadir şaha məxsus olmuş nadir və nəfis Quran kitabını məhz təntənəli
andiçmə mərasimi üçün təqdim etdim. Ulu öndərin həmin gün öpüb and içdiyi həmin Quran kitabı uzun illər boyu
Prezident Heydər Əliyevin iş otağında oldu, hal-hazırda da dövlətçilik tarixi muzeyində dəyərli eksponat olaraq
qorunub saxlanılır. Bu, Heydər Əliyev şəxsiyyətinin dinə, dini dəyər və atributlara yüksək ehtiramının dəyərli
göstəricisidir.
Şükürlər olsun ki, Azərbaycanda hər il Ramazan ayını onun müqəddəsliyi və mübarəkliyinə layiqli şəkildə
yaşamaq, onu dünya müsəlmanları ilə birgə bayram etmək imkanına malikik. Bu bayramda dövlət başçısı ilə birgə
olmaq, iftar süfrəsi ətrafında bir araya gələrək Ramazan sevincini paylaşmaq bir töhfədir və bu gözəl ənənənin
əsasını da məhz Heydər Əliyev həzrətləri qoymuşdur və həmin ənənə bugünkü dövlət başçımız İlham Əliyev
tərəfindən yaşadılır.
Heydər Əliyev həzrətləri islami dəyərlərin dirçəldilməsi məsələsinə əsaslı şəkildə yanaşırdı və bu məqsədlə
“İslam sivilizasiyası Qafqazda” mövzusunda beynəlxalq simpoziumun keçirilməsi barədə olduqca əhəmiyyətli və
məqamında sərəncam vermişdi. Bu, islam sivilizasiyasının Qafqazda yayılması tarixinə dair məsələlərin elmi
şəkildə öyrənilməsinə böyük təkan verdi.
Təzəpir məscidində Həzrəti Peyğəmbər Salavatullahın mövludu günündə etdiyi çıxışında Heydər Əliyev:
“Müsəlmanlarla yanaşı, başqa dinlərə mənsub olan vətəndaşların da yaşadığı çoxmillətli Azərbaycan Respublikası
müstəqil, demokratiya prinsiplərinə mənsub olan bir dövlət kimi bütün millətlərə dinindən, dilindən, irqindən,
siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq azadlıq, hürriyyət imkanları verir” deyə bəyan etmişdi. Dinindən,
dilindən asılı olmayaraq Azərbaycanın bütün vətəndaşlarına doğma münasibət bəsləyən Heydər Əliyev həzrətləri
illərin sınağından çıxmış adət və ənənələrə ehtiramla yanaşırdı, müxtəlif icmaların dini və milli bayramlarında
həmvətənləri ilə birgə olur, onları təbrik edirdi. Məhz onun hakimiyyəti illərində - 1998-ci ildə Rus Pravoslav
Kilsəsinin Bakı yeparxiyası yenidən bərpa olundu. Bu, ölkəmizdə yaşayan pravoslav icmasının dini ehtiyaclarının
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qarşılanması yönündə böyük addım oldu. Jen-Mironosits kilsəsi bərpa olundu. Dünyanın nüfuzlu din
xadimlərindən olan Moskva və bütün Rusiya Patriarxı II Aleksi, Ümumgürcüstan Patriarxı II İliya Azərbaycana
təşrif buyurdu.
2001-ci ildə məhz Heydər Əliyevin dəvəti ilə Roma Katolik kilsəsinin başçısı papa II İohan Pavel
Azərbaycanı ziyarət etdi, azsaylı katolik icması üçün kilsə inşa edildi. Yeri gəlmişkən, bu günlərdə həmin
ziyarətin 10 illiyi ilə bağlı Azərbaycanda olan Vatikan nümayəndə heyəti üzvləri ilə keçirdiyim görüşdə Heydər
Əliyevin adı və xidmətləri böyük ehtiramla yad olundu. Azərbaycanda yaşayan yəhudi icması üçün yeni sinaqoq
binası inşa etdirildi.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi olaraq 1997-ci ildə “Allahın Lütfü, xalqın xilaskarı” mövzusunda
keçirdiyimiz konfransda Azərbaycan vətəndaşları olan müxtəlif dini konfessiyaların nümayəndələri milyonlarla
dindarın adından ölkədə dini etiqad azadlığının bərqərar olmasına görə Heydər Əliyev həzrətlərinə xüsusi
minnətdarlıqlarını bildirdilər. Xoş haldır ki, Azərbaycandakı müxtəlif dini konfessiyalara münasibətdə bu ənənəvi
münasibət dövlət başçımız İlham Əliyev həzrətləri tərəfindən bu gün də davam etdirilir.
Tale elə gətirib ki, mən Heydər Əliyevlə dəfələrlə xarici ölkələrdə səfərdə olmaq şərəfinə nail olmuşam. İstər
İslam Konfransı Təşkilatı xəttilə keçirilən tədbirlərdə, istər beynəlxalq konfrans və zirvə görüşlərində, istərsə də
rəsmi nümayəndə heyəti tərkibində etdiyim səfərlər zamanı, yol boyunca Heydər Əliyev şəxsiyyətinin hər zaman
yeni, maraqlı cəhətlərini özüm üçün kəşf edirdim. Təbii ki, müxtəlif ölkələrdə Azərbaycanın dövlət başçısı Heydər
Əliyevə bəslənən böyük hörmət və etimad hissi bizi çox qürurlandırırdı. Yalnız ona xas ardıcıllıq, comərdlik,
güclü və davamlı iradə, fəhm, zəka, uzaqgörənlik, əsl dost olmaq bacarığı, düşmənə münasibətdə ötkəmlik, Vətən
və millət təəssübünü hər şeydən üstün tutması kimi xüsusiyyətlər Heydər Əliyev şəxsiyyətini səciyyələndirən
cəhətlər idi. Onun həyatını riskə ataraq 1990-cı ildə 20 Yanvar hadisələrinə öz kəskin reaksiyasını bildirməsi,
Gəncə hadisələri zamanı göstərdiyi cəsarət və onlarca belə faktları misal çəkmək olar.
Tam səmimiyyətlə deməliyəm ki, fəaliyyətimdə əldə etdiyim uğurlar, o cümlədən milli-mənəvi dəyərlərin
bərqərarı və inkişafı, din-dövlət münasibətlərinin təkmilləşdirilməsə, dinlərarası əlaqələrin tolerantlıq
müstəvisində gerçəkləşməsi sahəsində əldə etdiyimiz müsbət nəticələr bilavasitə ulu öndər Heydər Əliyevin
ənənələri ilə bağlıdır. Heydər Əliyev həzrətlərinin Azərbaycanda “dostum”, “qardaşım” deyə müraciət etdiyi
yeganə şəxs kimi mən hər zaman böyük qürur duymuşam.
Əminəm ki, müstəqil Azərbaycanda dini-mənəvi dəyərlərə ehtiramlı münasibətin əsasını qoymuş ulu öndər
Heydər Əliyevin ruhu şaddır. Onun Vətənimizin xoşbəxt gələcəyi naminə başlatdığı bütün işlər kimi müqəddəs
dinimizə sonsuz ehtiramı da bu gün layiqli şəkildə davam edir. Ailə ocağında bu ənənələr yaşadılır, inkişaf
etdirilir, müqəddəs iman işığı bu gün də çıraq kimi yanır. İstər möhtərəm İlham Əliyev həzrətlərinin, istərsə
Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyətlərində biz bunun şahidi oluruq. Heydər Əliyevin başlatdığı ali mənəviyyat
yolu nəinki davam edir, hətta yeni zirvələrə ucalır.
Bu gün biz ulu öndərimiz Heydər Əliyevin xatirəsini böyük məhəbbət, ehtiram və minnətdarlıqla yad edir,
ruhuna dualar edirik! Allah onu Öz rəhmət və mərhəmətinə qovuşdursun, məkanı cənnət olsun!
Vəssalamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Azərbaycan.-2018.-6 may.-№ 102.-S.1-2.
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Heydər Əliyev yolu
Cavid QURBANOV,
“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri
Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan tarixində özünəməxsus yer tutan nadir tarixi
şəxsiyyətlərdəndir. Onun zəngin irsi hələ uzun müddət siyasətşünasların, filosofların, tarixçi və araşdırmaçıların
tədqiqat mənbəyi olacaq.
Ümummilli lider 15 ildir aramızda olmasa da, onun ideyaları, siyasi irsi, yaratdığı dövlətçilik məktəbi, bizə
ərməğan etdiyi müstəqil və demokratik Azərbaycan möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin uğurlu sosialiqtisadi siyasəti, gerçəkləşdirdiyi dəyərli islahatları ilə dinamik inkişaf edir, yeni-yeni uğurlar qazanır.
Ötən əsrin 70-80-ci illərində Azərbaycanı keçmiş İttifaq məkanında bütün sahələrdə inkişafına görə qabaqcıl
respublikalar sırasına çıxaran görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev həmin vaxtlarda bu diyarın müstəqil gələcəyi
üçün hərtərəfli potensialın yaradılmasını təmin etmişdir. 1993-cü ildə xalqın iradəsi ilə respublika rəhbərliyinə
qayıtdıqdan sonra da ulu öndər müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurulması və inkişaf etidirilməsi kimi mühüm və
şərəfli tarixi vəzifəni yüksək səviyyədə həyata keçirmişdir.
Dahi şəxsiyyət Azərbaycana rəhbərliyi illərində respublikamızın inkişaf tempinin, genişmiqyaslı quruculuq
işlərinin ardıcıl xarakter alması üçün genişmiqyaslı islahatları reallaşdırmışdır. Onun həyata keçirdiyi iri
layihələrin icrası sayəsində iqtisadiyyatın bütün sahələri əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etməyə başlamışdır.
Respublikamızda dəmir yolunun inkişaf tarixinin böyük bir hissəsi də dahi şəxsiyyətin adı ilə sıx bağlıdır.
Məhz ümummilli liderin diqqət və qayğısı sayəsində ötən əsrin sonlarında dəmir yolu infrastrukturu öz
tərəqqisinin zirvəsinə çatmışdır. Ulu öndər istər Azərbaycan Respublikasında, istərsə də keçmiş SSRİ Nazirlər
Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsində çalışarkən dəmir yolu infrastrukturunu daim diqqət mərkəzində
saxlamış və onun inkişafına xüsusi önəm vermişdir.
Azərbaycanın nəhəng təsərrüfat kompleksinin - dəmir yolu sisteminin inkişafındakı mühüm xidmətləri
barədə danışmazdan əvvəl ulu öndərin keçdiyi ömür yoluna qısaca nəzər salaq. Bununla bağlı əvvəlcə bir həqiqəti
xatırlatmaq yerinə düşərdi. Belə ki, böyük şəxsiyyətləri fərqləndirən ali xüsusiyyətlərdən biri onların yalnız bu
günlə bərabər, gələcək barədə də düşünmələri, götür-qoy etmələri, insanların həyatında mühüm rol oynayan
strateji qərarlar qəbul etmələridir.
Başlanğıcda bəlkə də təbii qanunauyğunluq kimi nəzərdən keçirilən bu qərarların sonradan ümumilikdə
xalqın, dövlətin tərəqqisi, inkişafı baxımından necə əlahiddə önəm daşıdığı daha aydın görünür. Bu mənada
ümummilli lider, dünya şöhrətli siyasətçi Heydər Əliyevin dövlət və xalq naminə qəbul etdiyi qərarların strateji
əhəmiyyətini bugünün özündə də duyur, gündəlik həyatımızda, taleyimizdə hiss edirik.
Bu dahi şəxsiyyətin 1969-cu ildən etibarən gördüyü işlərin miqyasını xəyalən təsəvvür edəndə ilk qənaətim
belə olur: ulu öndər müdrik rəhbərlik istedadı sayəsində Azərbaycanda milli ruhun və azərbaycançılığın
kommunizm ideologiyası çərçivəsində sıxışdırılmasının qarşısını alaraq onun dirçəldilməsi istiqamətində mövcud
imkanlardan maksimum dərəcədə yararlanıb. Gənc nəslin ideoloji sistemin zəncirlərindən xilas olması, xalqın
tarixi yaddaşının özünə qaytarılması kimi ideoloji təməl prinsipləri əsasında milli ruhun yüksəlişini təmin edib,
millətin qəlbində illərdən bəri sıxışdırılıb qalan milli dövlətçilik ideyasının gələcəkdə böyük hərəkətverici
qüvvəyə çevrilməsi üçün münbit zəmin formalaşdırıb.
Heydər Əliyev ötən əsrin 70-80-ci illərində və daha sonrakı dönəmdə Azərbaycanın gələcək sosial-iqtisadi
inkişafının əsas istiqamətləri üzrə kompleks məsələləri müdrikliklə müəyyənləşdirib. Bununla da ölkəmizin
iqtisadi müstəqilliyinin, onun xarici iqtisadi əlaqələrinin sistemli olaraq genişlənməsinin və dünya iqtisadiyyatına
daha dərin şəkildə inteqrasiya prosesinin əsasını qoyub.
Bunu Azərbaycanda dəmir yolu infrastrukturunun inkişaf yoluna nəzər salmaqla da aydın təsəvvür edə
bilərik. Xatırladaq ki, ölkəmizdə dəmir yolu nəqliyyatının yaranması tarixi XIX əsrin sonlarına təsadüf edir.
Həmin dövrdə Bakıda neft sənayesinin inkişafı istehsal olunan məhsulun daşınma zərurətini meydana çıxarmışdı.
Odur ki, Azərbaycanda polad magistral yolların çəkilişi də o vaxta - 1878-ci ilə təsadüf edir. Buna görə də
Azərbaycanda dəmir yolunun tikintisinin başlanması və onun sonrakı inkişafı neftin çıxarılması və emalı ilə sıx
bağlı olmuşdur. Neftin daşınması uzun illər primitiv şəkildə dəvə karvanı və arabalarda yerləşdirilmiş taxta
çəlləklərlə yerinə yetirilirdi. Bu üsulla neftin nəqli həm əziyyətli idi, həm də baha başa gəlirdi. Bunun üçün də
neft istehsalçıları yüksək gəlir əldə etmək məqsədilə dəmir yolu xətlərinin çəkilişinə böyük maraq göstərməyə
başladılar.
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Beləliklə, istehsal olunan neftin nəqli məsələsinin aktuallaşması, əvvəl Bakıda, sonra isə bütün
Azərbaycanda dəmir yolunun yaranmasına təsir göstərmişdir. Azərbaycanda 1878-ci ildə salınan 20 kilometr
uzunluğunda ilk dəmir yolu Bakı-Suraxanı-Sabunçu yaşayış məntəqələrini əhatə etmişdir. Bununla da dünyada
ilk dəfə neftin sisternlərlə daşınmasına başlanmış, eyni zamanda, Azərbaycanda dəmir yolunun əsası
qoyulmuşdur.
Sonrakı 20 il dəmir yolu tikintisinin yüksək inkişafı ilə müşahidə edilmişdir. 1883-cü ildə neftin Qara dəniz
limanlarına çatdırılması üçün Bakı-Tbilisi-Batumi, 1890-cı ildə Biləcəri-Dərbənd magistral xətləri çəkilmişdir.
1900-cü ildə Dərbənd-Tixoretskaya xəttinin tikintisi başa çatdırılandan sonra isə Bakı şimal istiqamətində
ümumrusiya dəmir yolları şəbəkəsi ilə birləşdirilmişdir. Bu da Bakı neftinin dəmir yolu ilə
Rusiyanın mərkəzi və qərb rayonlarına çatdırılmasına imkan yaratmışdır.
İkinci Dünya müharibəsindən sonrakı illərdə, xüsusən də ötən əsrin 60-70-ci illərində SSRİ-nin digər
təsərrüfat sahələrində inkişafın sürətləndirilməsi ilə əlaqədar başqa növ yüklərin daşınmasının həcmi də artmışdır.
Dəmir yolu ilə yük daşınmasının maksimum həcmi 1987-ci ilə təsadüf edir. Həmin vaxt 44,5 milyon ton yük, o
cümlədən 12,9 milyon ton neft və neft məhsulları daşınmışdır. Neft və neft məhsullarının ən yüksək daşınma
həcmi isə 1970-ci ildə yerinə yetirilmişdir. Ötən əsrin 80-ci illərinin sonunda Azərbaycan dəmir yolunda yük
dövriyyəsi 43 milyard ton-kilometrə çatmışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, keçmiş SSRİ-də dəmir yollarının elektrikləşdirilməsi 1926-cı ildə ilk dəfə olaraq
Azərbaycanda başlanmış və Bakı-Sabunçu xəttində həyata keçirilmişdir.
Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərliyə başladığı vaxtdan dəmir yoluna diqqət daha da artırılmış,
bu sahədə mühüm işlər görülmüşdür. Ümumiyyətlə, respublikamızda dəmir yolunun inkişaf tarixinin böyük bir
hissəsi Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Məhz ümummilli liderin qayğısı sayəsində ötən əsrin sonlarında dəmir
yolu infrastrukturu öz tərəqqi zirvəsinə çatmışdır. Ulu öndər istər Azərbaycan Respublikasında, istərsə də keçmiş
Sovet İttifaqında rəhbər vəzifədə çalışarkən dəmir yolunun fəaliyyətini daim diqqət mərkəzində saxlamış, onun
inkişafına xüsusi önəm vermişdir. Bununla bağlı bəzi faktlara nəzər salaq: Ümummilli liderin təşəbbüsü və
rəhbərliyi ilə keçmiş SSRİ-nin ən böyük çeşidləyici stansiyalarından olan Şirvan stansiyası, Yevlax-Balakən,
Güzdək-Qaradağ dəmir yolu xətləri, Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunun öz fəaliyyətini həyata keçirməsində çox
mühüm əhəmiyyət daşıyan digər dəmir yolu stansiyaları inşa edilərək istismara verilmişdir. Görülən işlərin
nəticəsində dəmir yolu vasitəsilə daşınan yüklərin həcmi həmin dövrdə 80-90 milyon tona çatdırılmışdır.
Bir faktı da xatırlatmaq istərdik. Konteynerlərin təmiri üzrə Keşlə vaqon deposu Zaqafqaziyada bu sahədə
ixtisaslaşdırılmış yeganə müəssisədir. 1975-ci ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi
dövrdə yaradılmış bu depo hazırda dəmir yolunun fəaliyyətində aparıcı rol oynayaraq bütün konteyner parkının
əsaslı və planlı cari təmirini həyata keçirir.
Yuxarıda sadalananlarla yanaşı, 1975-79-cu illərdə Bakı elektrik dairəsində yoldəyişdirici və siqnalların
mərkəzləşdirilməsi sahəsində böyük işlər görülmüş, Gəncə şəhərində texnikanın son nailiyyətlərinə uyğun müasir
texnologiyalı yük vaqonlarının təmiri və istismarı, habelə sutka ərzində 60 ədəd elektrovoza texniki baxış
keçirmək gücündə olan Şirvan dövriyyə depoları tikilib istifadəyə verilmişdir.
Heydər Əliyev keçmiş SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsində olarkən, Uzaq Sibir
torpaqlarında inşa edilən Baykal-Amur Magistralı (BAM), eləcə də Azərbaycan BAM-ı adlandırılan 160 kilometr
uzunluğunda və ən çətin sahədən keçən Yevlax-Balakən dəmir yolu ulu öndərin birbaşa diqqət və qayğısı ilə
çəkilmişdir. Həmin xəttin tikintisi zamanı burada yeni stansiyalar, yaşayış evləri, uşaq bağçaları, məktəblər inşa
edilmiş və 1985-ci ildə istifadəyə verilmişdir.
Ulu öndər ikinci dəfə respublika rəhbərliyinə gələndə Azərbaycanda təhlükəli şərait hökm sürürdü. AXCMüsavat cütlüyünün naşı və yarıtmaz fəaliyyəti nəticəsində ölkədə vəziyyət mürəkkəbləşmişdi. Erməni faşizmi
tərəfindən torpaqlarımızın işğalı şiddətlənmişdi. Hüquq-mühafizə orqanlarının üzərlərinə düşən vəzifələri həyata
keçirə bilməmələri ictimai həyatın müxtəlif sahələrində hərc-mərcliyin baş alıb getməsinə, cinayətkar ünsürlərin
mütəşəkkil fəaliyyətinə, silahlı qruplaşmaların cövlan etməsinə şərait formalaşdırmış, daxildə qeyri-sabit və
təhlükəli vəziyyətin yaranmasına səbəb olmuşdu.
Belə bir böhranlı və ağır vəziyyətdə xalqın çıxış yolunu yenə də ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyət
sükanı arxasına keçməsində görməsi bu obyektiv reallıqlarla şərtlənirdi. Xalq başa düşürdü ki, yaranmış ekstremal
şəraitdə ölkədə ictimai-siyasi gərginliyi aradan qaldırmaq, qanunsuz silahlı qüvvələri zərərsizləşdirmək, dövlət
təsisatlarının normal fəaliyyətini təmin etmək bacarığına malik yeganə, alternativsiz lider məhz Heydər Əliyevdir!
Beləliklə, ümummilli liderin 1993-cü il iyunun 9-da xalqın təkidli tələbinə səs verərək Bakıya qayıtması
onun nə qədər qətiyyətli, prinsipial, heç bir riskdən çəkinməyən, xalqının taleyinə biganə qalmayan fenomen
şəxsiyyət olduğunu bir daha təsdiqləyir. Respublikada hərc-mərcliyin, xaos və anarxiyanın hökm sürdüyü,
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qanunsuz silahlı dəstələrin geniş fəaliyyəti, düşmənlə mübarizə apara biləcək nizami ordunun olmadığı,
ərazilərimizin işğalının gündən-günə genişləndiyi, bir çox xarici dövlətlərin Azərbaycanın süqutunu arzuladığı,
beynəlxalq aləmdə ölkəmizin təkləndiyi, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin real təhlükə qarşısında olduğu bir
vaxtda hakimiyyətə gəlib hadisələrin gedişini qısa zamanda dəyişərək normal məcraya salmaq böyük siyasi
bacarıq və müdriklik tələb edirdi. Ulu öndər müstəqilliyi kövrək, mövcudluğu real təhlükə qarşısında olan
Azərbaycan dövlətini bir çox daxili və xarici qəsdlərdən qorudu. Bir sıra xarici dövlətlərin maliyyə dəstəyi,
diktəsi, habelə planlaşdırması ilə hazırlanıb həyata keçirilən qəsdlərin qarşısı qətiyyətlə alındı.
XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində dəmir yolu sahəsi də tənəzzülə uğramışdı. Lakin ümummilli lider
Heydər Əliyev iqtisadiyyatın bütün sahələrinin, eləcə də respublikanın polad şəbəkəsinin dirçəlməsini diqqət
mərkəzində saxladı. Belə ki, qısa zaman ərzində dəmir yolunun idarəetmə strukturları dəyişdirildi, xidmət və
şöbələrin bazasında müstəqil fəaliyyət göstərən istehsalat birlikləri, müəssisə və təşkilatlar yaradıldı.
Respublikadaxili, qonşu ölkələrə sərnişin daşınmasının yüksək səviyyədə təşkili üçün yeni vaqonlar alındı, qonşu
dövlətlərin dəmir yolları ilə iqtisadi əlaqələr bərpa edildi. Dəmir yolu vasitəsi ilə tranzit yüklərin daşınmasına
böyük əhəmiyyət verildi.
1998-ci il yanvar ayının 4-də Dübəndi terminalının və stansiyasının açılış mərasimində ümummilli lider
Heydər Əliyev iştirak etmiş, burada görülən işləri, dəmir yolunun fəaliyyətini yüksək qiymətləndirərək demişdir:
“Mən bu gün burada verilən məlumatları çox məmnuniyyət hissi ilə qəbul edirəm ki, Azərbaycan Dövlət Dəmir
Yolu İdarəsi buraxılmış səhvləri artıq aradan qaldırır və öz işinin keyfiyyətini yaxşılaşdırır, yaxşı iqtisadi nəticələr
əldə edir. Bu, çox vacib məsələdir. Çünki dəmir yolu Azərbaycan iqtisadiyyatının böyük bir hissəsidir.
Azərbaycan dəmir yolunu on illərlə yaratmışıq, onun maddi texniki bazasını qurmuşuq. Təəssüflər olsun ki,1990cı ildən başlayaraq Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunda da çox şeylər dağılıbdır, itirilibdir. Yaxşı ki, indi bunların
qarşısı alınır. Mən indi Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunda inkişafı hiss edirəm”.
Burada bir həqiqəti də xatırlatmaq yerinə düşər. Hər bir ölkənin geosiyasi və geoiqtisadi mövqelərinin gücü
həm də onun nəqliyyat sisteminin inkişafından asılıdır. Bu mənada dəmir yolu nəqliyyatının rolu mühüm önəm
daşıyır. Başqa sözlə, milli iqtisadiyyatların qarşılıqlı asılılığının getdikcə artdığı, regionlararası və qitələrarası mal
dövriyyəsi səviyyəsinin tədricən yüksəldiyi bir dövrdə dəmir yolu nəqliyyatı dövlətlərin inkişafının təkanverici
elementinə çevrilməklə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Buna görə də Azərbaycanda dəmir yolu sisteminin
tərəqqisinin daim diqqət mərkəzində saxlanılması təsadüfi deyil, bu, prioritet istiqamətlərdən biridir.
Ulu öndərin siyasi xəttinin layiqli davamçısı, dövlət başçısı möhtərəm İlham Əliyev 2003-cü ildə Prezident
seçildikdən sonra dəmir yolu sistemində də tədbirlərin həyata keçirilməsi davam etdirildi. “Azərbaycan Dəmir
Yolları”nın beynəlxalq standartlara uyğun qurulması istiqamətində reallaşdırılan bir sıra mühüm islahatlar dəmir
yolu infrastrukturunun inkişafını sürətləndirdi. Azərbaycanın dəmir yolu işçilərinin ölkə iqtisadiyyatının
inkişafında və sosial həyatında mühüm rolu nəzərə alınaraq dövlət başçısının 2005-ci il 7 oktyabr tarixli sərəncamı
ilə hər il oktyabrın 13-ü dəmir yolu işçilərinin peşə bayramı günü kimi təsis edildi. Respublikada dəmir yolunun
hərtərəfli inkişafını, iqtisadiyyatın və əhalinin daşımalara olan tələbatının daha dolğun ödənilməsini, idarəetmənin
təkmilləşdirilməsini və görülən işlərin səmərəliliyinin daha da artırılmasını təmin etmək məqsədilə cənab İlham
Əliyevin 2009-cu il 20 iyul tarixli sərəncamı ilə “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
yaradıldı.
Bu gün inamla deyə bilərik ki, cənab İlham Əliyev tərəfindən göstərilən xüsusi diqqət və qayğı dəmir yolu
sektorunun dinamik inkişafı üçün böyük imkanlar yaradıb. Dövlət başçısının respublikamıza rəhbərlik etdiyi ötən
15 il ərzində bu sahədə müsbət dəyişikliklər, mühüm uğurlar əldə olunub. Lokomotiv parkının yenilənməsi
istiqamətində önəmli addımlar atılıb. Beynəlxalq maliyyə qurumları ilə “Azərbaycan Dəmir Yolları” arasında
əlaqələr intensivləşib. Yük daşımalarına olan tələbatın ödənilməsi, xidmətin səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi,
əlavə yüklərin cəlb olunması və daşınan yüklərin mənzil başına təhlükəsiz çatdırılması üçün texniki vasitələrin
yeniləşdirilməsi diqqət mərkəzində saxlanılıb. Bütün bunlar əlavə valyuta resurslarının Azərbaycan
iqtisadiyyatına yönəldilməsi ilə nəticələnib.
Azərbaycan dəmir yolunun infrastrukturunun yeniləşdirilməsi, xidmətin səviyyəsinin daha da
yüksəldilməsi istiqamətində bütün qüvvələr səfərbər edilib. Bakı Dəmir Yolu Vağzalında əsaslı yenidənqurma
tədbirləri görülüb. Bakı-Sumqayıt sərnişin dəmir yolu yenidən istifadəyə verilib. İran ilə Azərbaycanın gələcək
iqtisadi inkişafına böyük təkan verəcək Astara (Azərbaycan)-Astara (İran) dəmir yolu xəttinin inşası müştərək
şəkildə uğurla davam etdirilib. Bölgədə Avrasiyada nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılması istiqamətində ən önəmli
layihənin- Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun istifadəyə verilməsi tarixi hadisə kimi yaddaşlara yazılıb.
Azərbaycanın mühüm geosiyasi və geoiqtisadi üstünlüklərindən biri də onun Avropa ilə Asiyanı birləşdirən
unikal nəqliyyat-kommunikasiya imkanlarına malik olmasındadır. Son dövrlərdə respublikamızın mühüm tranzit
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və loqistika mərkəzinə çevrilməsini təmin edəcək nəhəng layihələr həyata keçirilir. Bu, Azərbaycanın beynəlxalq
ticarətdə rolunun əhəmiyyətli dərəcədə artmasını və beynəlxalq aləmdə mövqelərinin daha da möhkəmlənməsini
şərtləndirir. Bununla bağlı mühüm bir məqamı da xüsusi vurğulamaq istərdik. Dövlət başçısı cənab İlham
Əliyevin ölkədə bütün sahələrdə ən yüksək inkişafın təmin olunmasına xüsusi diqqət yetirməsi dəmir yolu
sistemində də uğurlu perspektivlərdən xəbər verir. QSC-nin rəhbərliyində həyata keçirilən dəyişiklik bir daha
göstərdi ki, cənab İlham Əliyev tərəfindən qarşıya qoyulan əsas vəzifələrdən biri dəmir yolu sistemini ölkə
iqtisadiyyatının inkişafının lokomotivinə çevirməkdir.
Bir sözlə, respublika iqtisadiyyatının inkişafında çox mühüm rol oynayan Azərbaycan dəmir yolu
beynəlxalq və regional layihələrdə iştirak etməklə öz infrastrukturunu qoruyub saxlayır, əhalinin, dövlət
strukturlarının daşımalara olan tələbatının ödənilməsi istiqamətində fəaliyyətini uğurla davam etdirir.
Ümumiyyətlə, regiona sabitlik, əmin-amanlıq və iqtisadi səmərə gətirə biləcək hər hansı layihənin reallaşmasında
Azərbaycanın iştirak etməsi istənilən prizmadan yanaşanda çox gərəklidir.
Azərbaycan.-2018.-6 may.-№ 102.-S.1-2.
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Ulu öndər xalqın, vətənin taleyini öz taleyinə çevirmişdi
Abel MƏHƏRRƏMOV,
YAP İdarə Heyətinin üzvü, BDU-nun rektoru
1969-cu il iyulun 14-də Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə irəli çəkilən ulu öndər Heydər Əliyev ilk gündən
hər cür ideoloji-siyasi baryerlərə sinə gərərək xalqın milli özünüdərki üçün zəruri tədbirlər həyata keçirməyə
başladı, cəmiyyəti bütün sahələr üzrə mənəvi yüksəlişlərə ruhlandırdı, hər bir kəsdə milli heysiyyatı
gücləndirmək, onu şanlı keçmişinə, soy-kökünə qaytarmaq, habelə zəngin mədəni irsini yaşatmaq naminə bir sıra
tədbirlər reallaşdırdı.
Bugünkü müstəqil Azərbaycan dövlətinin iqtisadi-siyasi əsaslarının, milli kadr potensialının formalaşması,
respublikada strateji əhəmiyyətli sənaye və istehsal müəssisələrinin açılması da məhz ötən əsrin 70-80-ci illərinə
təsadüf edir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin qətiyyəti, iradəsi və təşəbbüskarlığı ilə keçmiş SSRİ-nin bir sıra
strateji əhəmiyyətli müəssisələri məhz Azərbaycanda inşa olundu, bununla da respublikamızın gələcək
müstəqilliyinin iqtisadi əsası formalaşdırıldı. Böyük strateqin təkidi ilə keçmiş İttifaq rəhbərliyi respublikamızda
bir sıra iri müasir maşınqayırma, kimya, neft-kimyası, elektron sənayesi, əlvan və qara metallurgiya, toxuculuq,
yeyinti, emal müəssisələrinin tikintisinə razılıq verdi, paralel olaraq energetika və nəqliyyat kompleksi inkişaf
etdirildi. Həmin illərdə Bakıda, Sumqayıtda, Gəncədə və digər şəhərlərdə inşa olunan iri müəssisələr bu günün
özündə də iqtisadiyyatın güclü sənaye kompleksinin formalaşmasına zəmin yaradan möhkəm təməldir. Bütün
bunlar bir daha təsdiqləyir ki, Heydər Əliyev o dövrün ağır şərtləri, məhdudiyyətləri çərçivəsində də xalqımızın
gələcək rifahı üçün əlindən gələni əsirgəməmiş, bəzən mümkün görünməyəni reallığa çevirmişdir. Çox sonralar
nitqlərinin birində “Biz sovet rejimində yaşayırdıq. Məgər biz bu rejimi dəyişə bilərdik? Amma iş ondadır ki, bu
rejim altında olsa da, sən xalqın, millətin üçün nə edirsən? Əgər bu rejimi dəyişdirə bilmirsənsə, onda onun
imkanlarından istifadə edib xalqına kömək göstər. Mən bunu etdim. Azərbaycan o illərdə çox yüksəklərə qalxdı”
- deyən Heydər Əliyev həmin dövrü Azərbaycanın inkişafında mühüm mərhələ kimi səciyyələndirmişdir.
Mən özümü xoşbəxt insanlardan sayıram ki, Heydər Əliyevi tələbəlik illərindən tanıyıram və onun gənclərə
göstərdiyi qayğının şahidiyəm. Yadımdadır, 1969-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin 50 illik yubileyi keçirilirdi.
O zaman mən universitetin kimya fakültəsinin üçüncü kurs tələbəsi idim. Mərasimə əlaçı tələbələr də dəvət
edilmişdi. İndiki Şəhriyar klubunda keçirilən tədbirdə unudulmaz Heydər Əliyev Azərbaycan dilində çox dərin
məzmunlu nitqlə çıxış etdi. Bu, bizi çox heyrətləndirdi. Çünki həmin vaxtlarda ən kiçik iclaslar belə, rus dilində
aparılırdı. Məhz Heydər Əliyevin o tədbirdəki çıxışı, mən deyərdim ki, tarixi bir məqam, tarixi bir nitq oldu. Biz
ilk dəfə idi ki, ölkə rəhbərinin dilindən Bəhmənyar, Nəsrəddin Tusi, Nizami Gəncəvi, İmadəddin Nəsimi,
Məhəmməd Füzuli kimi klassiklərin adını eşidirdik. Heydər Əliyev onların hər biri haqqında maraqlı fikir
söyləyirdi. Açığı, Heydər Əliyevin doğma dilimizə, klassiklərimizə bu cür ehtiramla yanaşması bizə çox təsir etdi.
Bəlkə də bizdə milli hisslərin, vətəndaş təəssübkeşliyinin oyanıb inkişaf etməsində məhz həmin tarixi görüşün öz
yeri var. İndinin özündə də ulu öndər haqqında düşünəndə gözlərim önündə məhz həmin görüş canlanır.
Qadağaların hökm sürdüyü bir dövrdə Heydər Əliyevin bu cəsarətli addımı biz gənclərin düzgün
istiqamətlənməsində böyük rol oynadı.
Həmin dövrdə cəmiyyətin ən müxtəlif sahələrində nizam-intizamın, haqq-ədalətin təminatına çalışan, bunu
məmurluğun formuluna çevirən ulu öndər bu yolla dövlətlə xalq arasında möhkəm mənəvi, siyasi və hüquqi
bağlantıya, qarşılıqlı etimada nail olmağa çalışmışdır. Ümummilli lider qanunçuluğun, hüquq qaydalarının
möhkəmləndirilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirmiş, xalqın hüquqlarının əzmkar və cəfakeş
müdafiəçisinə çevrilməklə, milli ruh, iradə və özünüdərk meyillərinin ictimai şüurda möhkəmlənməsinə nail
olmuşdur.
Ulu öndər milli kadrların yetişdirilməsi işinə də xüsusi qayğı ilə yanaşmış, bu məqsədlə təhsilin
səviyyəsinin yüksəldilməsini önə çəkmişdir. O dövrdə milli mütərəqqi fikrin və ictimai düşüncənin başlıca
mərkəzi kimi çıxış etməklə flaqman ali məktəb statusunu qoruyub saxlayan, milli kadr hazırlığında əsas yükü
üzərinə götürən Azərbaycan Dövlət Universitetinə diqqət və qayğının artırılması, bu təhsil ocağının fəaliyyətinin
gücləndirilməsi də daim Heydər Əliyevin diqqət mərkəzində olmuşdur. Heydər Əliyev yaxşı bilirdi ki, universitet
auditoriyalarında, kafedralarında işləyən, dərs deyən müəllimlər Azərbaycan xalqının mənliyinin, milli şüurunun,
milli ruhunun inkişaf etdirilməsi prosesində müstəsna rol oynayırlar. O zaman azərbaycanlı gənclərin keçmiş
SSRİ-nin nüfuzlu ali məktəblərində oxumağa göndərilməsi də məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü sayəsində baş
tutdu. Bu qayğıdan bəhrələnənlərdən biri də mən oldum. Ulu öndərin köməyi ilə mən Lomonosov adına Moskva
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Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinin aspiranturasına daxil oldum. Həmişə arzusunda olduğum, lakin
reallaşmasına inana bilmədiyim bu hadisə mənim həyatımda çox böyük rol oynadı. Yaxşı xatırlayıram ki,
Moskvada təhsil aldığımız illərdə ulu öndər bir neçə dəfə bizimlə görüşdü, qayğılarımızla maraqlandı və hər dəfə
də vətən üçün ləyaqətli kadrlar olmağı tövsiyə etdi. Heydər Əliyevin bizə göstərdiyi diqqət Rusiyada təhsil alan
tələbələr üçün çox önəmli oldu. Biz hər bir addımımızda məhz ümummilli liderin məsləhətlərinə əməl etməyi,
onun dediyi kimi öyrənməyi, oxumağı, vətənə yüksək ixtisaslı kadr kimi qayıtmağı qarşımıza məqsəd qoymuşduq.
Həyat göstərdi ki, Heydər Əliyev necə uzaqgörən və müdrik imiş. Məhz ulu öndərin təşəbbüsü sayəsində xarici
ölkələrin ali məktəblərində təhsil alanlar sonralar Azərbaycana qayıdaraq xalqa, millətə ləyaqətlə xidmət etdi. Bu
xidmətin isə yüksək səviyyədə olması məhz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Çünki ulu öndər hər birimizin həm
insan, həm də ixtisaslı kadr kimi formalaşmasında mühüm rol oynadı.
Ulu öndər Azərbaycan Dövlət Universitetinin 60 illik yubileyinin təşkilinin də əsas təşəbbüskarı olmuş,
1980-ci ildə keçirilmiş həmin mərasimdə iştirak edərək təbrik nitqi söyləmişdir. Sovetlər birliyi dövründə
universitetin beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsi də məhz Heydər Əliyevin respublikada rəhbərliyə gəlişindən
sonra mümkün olmuşdur. Universitet bir sıra dövlətlərin analoji ali təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlığa başlamış,
beynəlxalq əlaqələri keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. Ümumiyyətlə, 1969-1982-ci illərdə
Azərbaycanda humanitar və ictimai elm sahələrində böyük irəliləyişlər əldə edilmiş, dilimizin, tariximizin,
folklorumuzun tədqiqi sahəsində uğurlu nəticələr qazanılmışdır. Sovet rejiminin sərt qanunlarına baxmayaraq,
respublikada böyük iqtisadi, elmi və ədəbi-mədəni potensialın yaradılması da məhz bu uzaqgörən siyasətin
nəticəsidir. Heydər Əliyevin yaratdığı siyasi məktəbdən dərs alan, yetişən insanlardan biri də mən oldum. Bu gün
iftixar hissi keçirirəm ki, ulu öndərin mənim taleyimdə dərin izləri var.
Xalqın azadlıq idealları, XX əsrin əvvəllərindəki azərbaycançılıq, dövlətçilik dəyərləri ictimai şüurda geniş
meydan tapmışdır. Milli-mənəvi şüura qayıdış çağdaş milli varlığın təsdiqi kimi reallaşmış, zəruri tarixi-mənəvi
prosesə çevrilmişdir. Ötən əsrin 80-ci illərinin sonunda Azərbaycan xalqının milli “Mən”ini qorumaq üçün ayağa
qalxıb ermənilərin ərazi iddialarına sərt reaksiya verməsi, ölkədə milli-azadlıq hərəkatının genişlənməsi də məhz
bu möhkəm ideoloji-siyasi təmələ əsaslanmışdır.
Ümummilli liderin dövlətçilik fəlsəfəsinə görə elmə, təhsilə göstərdiyi qayğı xalqın xoşbəxt gələcəyinə
qoyulan təminatlı sərmayədir. Ötən əsrin 60-cı illərində SSRİ-nin müxtəlif yerlərində oxumaq istəyənlər üçün
yalnız 50 yer ayrıldığı halda, 80-ci illərin əvvəllərində bu göstərici 1000 nəfəri ötmüşdü. Bu illərdə ulu öndərin
qayğı və diqqəti ilə 10 minədək azərbaycanlı gənc respublikamızdan kənarda - keçmiş İttifaqın ən nüfuzlu ali
məktəblərinə təhsil almağa göndərilmişdir. Məhz həmin dövrdə prioritet istiqamətli ixtisaslara yiyələnmiş yüksək
səviyyəli kadrlar bu gün Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu prosesində yaxından iştirak edirlər. Xüsusi
vurğulamaq lazımdır ki, elmin, təhsilin inkişafı, milli-mənəvi dəyərlərə həssas münasibət məsələləri müstəqil
Azərbaycan Respublikasına rəhbərliyi dövründə də ulu öndər Heydər Əliyevin fəaliyyətinin əsas qayəsini təşkil
etmişdir.
1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə yenidən hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev təhsil sistemində baş verən
boşluqları, deformasiyaları düzəltmək üçün böyük qüvvə sərf etdi. Mən çox fərəhlə qeyd edirəm ki, ulu öndər
həmişə Bakı Dövlət Universitetinə xüsusi diqqətlə yanaşıb. Ölkənin problemlər içində çaxnaşmasına baxmayaraq
məhz Heydər Əliyevin qayğısı sayəsində 1994-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin 75 illik yubileyinin yüksək
səviyyədə keçirilməsi baş tutdu. Biz bu görüşə böyük ehtiram və ümidlə gəlmişdik. Həmişəki kimi Heydər Əliyev
özünəməxsus müdrikliklə elmin və təhsilin qarşısında dayanan problemlər haqqında fikirlərini söylədi, çıxış
yolunu göstərdi. Bir vaxt tələbəlik illərində ümummilli liderin Azərbaycan dilində necə rəvan, təmiz, səlis
danışmasına təəccüblənmişdim. İndi də ulu öndərin fenomen yaddaşı, universiteti yaxından tanıması, orada
çalışan professor-müəllim heyətinin potensialından xəbərdar olması məni bir daha heyrətləndirdi. Heydər
Əliyevlə hər görüş bir universitet təhsilinə bərabər idi. Bu, mübaliğə deyil, həqiqətdir.
1998-ci ilin 31 avqustunda 1970-1987-ci illərdə Azərbaycandan kənarda təhsil almış mütəxəssislərin
ümumrespublika toplantısındakı nitqində həmin dövrü xarakterizə edən Heydər Əliyev bir çox məqamlara
toxunaraq demişdi: “Mən 1969-cu il iyulun 14-də Azərbaycana rəhbər seçiləndən sonra dərhal birinci növbədə
təhsil məsələləri ilə məşğul olmağa başladım. Araşdırmalar apararkən mənə aydın oldu ki, Azərbaycandan
kənarda respublikamızın özündə hazırlana bilməyən ixtisaslar üzrə ali təhsil almaq üçün respublikaya 50 nəfərlik
limit verilibdir. Mən dərhal maraqlandım ki, bəs siz kimləri seçmisiniz, kimləri oxumağa göndərirsiniz? Siyahını
aldım, çox təəssüfləndim. Onların əksəriyyəti azərbaycanlı deyildi. Sonrakı illərdə də bu məsələ bir az çətin idi.
Bilirsiniz ki, Azərbaycanda bir çox millətlərin nümayəndələri vardır. O vaxt mən iki-üç ildən sonra hər il
respublikadan kənarda oxumağa göndərilənlərin 97-98 faizinin azərbaycanlılardan ibarət olmasına nail oldum”.
Ümummilli lider 1982-ci ildən sonra da milli maraqlarla bağlı məsələlərdə daim əzmkarlıq göstərmiş, yüksək
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siyasi iradə ortaya qoymuş, mərkəzin yeritdiyi siyasətin ayrı-ayrı çalarları ilə bağlı tənqidi fikirlərini,
mülahizələrini söyləmişdir. Heydər Əliyev SSRİ rəhbərliyində yüksək vəzifə tutan zamanlar da doğma vətənini,
xalqını unutmamış, hər zaman Azərbaycanın mənafeyini müdafiə etmişdir.
1999-cu ilin yanvarında Heydər Əliyevin sərəncamı ilə mən Bakı Dövlət Universitetinə rektor təyin
edildim. Sərəncamdan öncə ulu öndərin qəbulunda oldum və bir saata yaxın söhbət etdik. Bu ünsiyyət zamanı
ümummilli liderin universiteti yaxından tanıması, burada baş verən proseslərdən ətraflı xəbərdar olması istəristəməz adamda o təsəvvürü yaradırdı ki, ulu öndərin elə özü də universitetdə çalışır. Çünki universitetlə bağlı hər
bir detalı xırdalığına qədər dərindən bilirdi. Məni universitetə rektor təyin edərkən təhsil ocağının gələcək inkişaf
strategiyası haqqında elə tövsiyələr verdi ki, bu, bir elmi institutun görə biləcəyi işlərdən də çox idi.
Böyük rəhbərin dəfələrlə qeyd etdiyi kimi, universitetin başlıca məqsədi gələcəyin vətəndaşını, yüksək
səviyyəli mütəxəssini yetişdirməkdən ibarətdir. “Mən fəxr edirəm ki, Bakı Dövlət Universitetinin məzunuyam” deyən ulu öndər Heydər Əliyev BDU-ya olan rəğbətini daim büruzə verməklə yanaşı, bu ali təhsil ocağının
qarşısında bir sıra məsul vəzifələr müəyyənləşdirmişdir. BDU daim dünya şöhrətli məzununun xüsusi qayğısını
hiss etmiş, onun qarşıya qoyduğu ali ideyalar universitetin tələbə və professor-müəllim heyətinin əsas fəaliyyət
stimulvericisinə çevrilmişdir. Bakı Dövlət Universitetinin ən zəngin, məzmunlu tarixinin şərəfli səhifələri məhz
Heydər Əliyevin böyük diqqət və qayğısı sayəsində yazılmışdır. Bir faktı xüsusi vurğulamaq lazımdır ki,
universitetin 1999-cu ildə 80 illik yubiley mərasiminin keçirilməsi yenə də ümummilli liderin adı ilə bağlıdır.
Ümumiyyətlə, BDU-nun indiyədək keçirilmiş beş yubiley mərasiminin dördü məhz Heydər Əliyevin hakimiyyəti
illərinə təsadüf edir. Bu mənada Heydər Əliyevlə Bakı Dövlət Universitetini bir-birindən ayrı təsəvvür etmək
qətiyyən mümkün deyildir. Ən azı bu səbəbdən ki, universitet təhsildə də, elmin inkişafında da, maddi bazanın
möhkəmləndirilməsi, yeni ixtisasların açılması sahəsində də ən möhtəşəm nailiyyətlərini məhz Heydər Əliyevin
Azərbaycana rəhbərliyi dövründə qazanmışdır. Təsadüfi deyil ki, universitetin Böyük Elmi Şurası elmin və
təhsilin inkişafında göstərdiyi qayğıya, bu təhsil ocağının şöhrətini yüksəkliklərə qaldırdığına görə, Bakı Dövlət
Universitetinin 80 illik yubileyi ərəfəsində ulu öndər Heydər Əliyevə BDU-nun Fəxri doktoru diplomunu təqdim
etmişdir. Böyük strateq Heydər Əliyevin Bakı Dövlət Universiteti ilə bağlı ən mühüm və unudulmaz
addımlarından biri də 13 iyun 2000-ci ildə bu ali təhsil ocağına özünüidarəetmə - muxtariyyət statusunun
verilməsidir. Müəyyən prinsiplər əsasında ali məktəbə belə bir statusun verilməsi onun inkişafında yeni bir
mərhələnin əsasını qoymuş, təhsilin məzmun və formaca təkmilləşdirilməsini, dünya təhsil sisteminə sürətli
inteqrasiyasını, eyni zamanda, beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsini təmin etmişdir. Xarici ölkələrin mütərəqqi
təcrübəsinin universitetdə tətbiqi, tədris-tərbiyə prosesinin müasir standartlara uyğun qurulması üçün
məqsədyönlü addımlar atılmışdır.
Universitetimizin 80 illik yubileyi ilə bağlı xarici ölkələrdən qonaqlar gəlmişdi. 2000-ci ilin fevral ayında
ümummilli lider həmin qonaqları və BDU-nun bir qrup ziyalısını qəbul etdi. Bir daha ulu öndərin elmə, təhsilə
olan böyük marağı hətta qonaqlarımızın çalışdığı universitetlər haqqında ətraflı məlumatı beynəlxalq aləmdə, elm
və təhsil inteqrasiyaları haqqındakı geniş təsəvvürləri hamını heyrətləndirdi. Görüşdə Avropa, Rusiya, Ukrayna,
Qırğızıstan və Türkiyənin aparıcı universitetlərinin rektorları iştirak edirdilər. Mən bir daha qürur duyuram ki,
təhsil aldığım bütün ali məktəblərdən öncə Heydər Əliyev məktəbinin məzunuyam. Doğrudan da, onunla hər
görüş bir elmi tapıntıya sahib olmaq qədər qiymətli idi. Tarix belə şəxsiyyətləri min ildən bir yaradır. Biz xoşbəxt
nəsilik ki, taleyimizə Heydər Əliyevin adı yazılıb.
Ulu öndərin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin tərkibində xarici ölkələrə birgə səfərdə olmuşam. 2001ci ildə EKO-nun İranda keçirilən toplantısında iştirak edirdik. Ulu öndər Heydər Əliyevin beynəlxalq aləmdəki
nüfuzunun, geniş intellektual dünyagörüşünün, insanlara qayğıkeşliyinin, diqqətinin şahidi oldum. Ulu öndərlə
birlikdə belə səfərlərimiz çox olub. Hər dəfə də Heydər Əliyevin yaddaşına, hadisələri əvvəlcədən hiss etmək
fəhminə, insanların daxili aləmini duymaq hissinə, bununla yanaşı, yüksək mədəniyyətinə, nüfuzlu siyasi xadim
üçün tələb olunan məziyyətlərinə, həmçinin sadə adamlarla ünsiyyət qurmaq məharətinə, diqqət və qayğıkeşliyinə
analoq tapa bilməmişəm. O, böyük bir dərya idi. Əgər biz bu ümmandan bir damla götürə bilmişiksə, nə qədər
xoşbəxtik. O, bizə çox inanırdı. İndi elmi, ictimai və siyasi fəaliyyətimlə bu inamı doğrultmağa çalışıram.
Ölkəmizdə ali məktəblər çoxdur. Amma Bakı Dövlət Universitetinin bu təhsil ocaqları sırasında xüsusi yeri var.
Çünki onun məzunları arasında dünya şöhrətli bir şəxsiyyətin, siyasi xadimin, müasir Azərbaycanın memarı olan
ulu öndər Heydər Əliyevin adı var!
Heydər Əliyevin qayğısını hiss edən bir insan kimi ürəyimdən keçənləri söyləməliyəm. Doğrudur, ali təhsil
almaq üçün Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsini özüm seçmişdim. Dərslərimi də əla oxuyurdum. Amma
mənim elmə bağlanmağımda, bu sahədə daha da inamlı addımlar atmağımda, böyük uğurlar qazanmağımda məhz
ulu öndərin danılmaz xidməti var. Əgər ümummilli liderin təşəbbüsü ilə 1973-cü ildə Moskvaya aspiranturada
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təhsil almağa göndərilməsəydim, elmin dərin qatlarına yiyələnməsəydim, kim bilir, bəlkə də sıradan bir ziyalı
idim. Amma indi adımın yanına yazılan titulları, elmi dərəcələri görəndə yalnız o böyük şəxsiyyətə - Heydər
Əliyevə minnətdaram! Bu görkəmli, qayğıkeş rəhbərin diqqətini görənlər isə yüzlərlədir…
Ulu öndər canlı məktəb, canlı klassika, tarixin canlı örnəyi idi. Dəmir məntiqi, parlaq zəkası, iti mühakimə
qabiliyyəti, fitri istedad sayılacaq fenomenal yaddaşı, möhkəm xarakteri, ən çıxılmaz vəziyyətlərdən, mürəkkəb
situasiyalardan çıxmaq bacarığı onu hamıdan fərqləndirirdi. O, anadangəlmə lider, misilsiz təşkilatçı, mükəmməl
və universal şəxsiyyət idi. İctimai həyatın elə aparıcı sahəsi yox idi ki, Heydər Əliyev ona dair ən zəruri biliklərə
malik olmasın. Böyük iqtisadçı kimi ölkənin sosial-iqtisadi həyatının bütün sahələri məhz onun kursu əsasında
inkişaf edirdi... Hüquq nəzəriyyəçisi kimi dövlət quruculuğunun əsas yükü onun çiyinlərində idi... Usta diplomat
kimi ölkəmizin dünya birliyində layiqli yer tutması onun xidmətləri idi... Böyük sərkərdə kimi müstəqil
Azərbaycanın Milli Ordusunu o qurmuşdu... Milli mədəniyyətimizin, milli-mənəvi dəyərlərimizin, dilimizin,
dinimizin ən böyük bilicisi kimi bu dəyərlərin həm də ən böyük hamisi o idi. Bəzən təəccüblənməmək olmur: o,
bütün bunları, bunca azman fəaliyyəti balaca bir insan ömrünə necə sığışdıra bilirdi? Amma bu suala cavab var.
Ulu öndərin “Xalqın, vətənin taleyi hər bir insanın öz taleyinə çevrilməlidir” kəlamında gizlənir bu cavab. Heydər
Əliyev heç vaxt öz şəxsi həyatını yaşamadı. Azərbaycanın taleyini öz taleyinə çevirdi, həyatını bu xalqın, bu
ölkənin yolunda şam kimi əritdi.
Heydər Əliyev Vətəni, milləti, dövləti sevməyin, ona təmənnasız xidmət etməyin canlı nümunəsi idi. Elə
buna görə də hər bir azərbaycanlının qəlbini, düşüncəsini fəth edə bildi. Onun milli qürur, fəxr-fəxarət ünvanına
çevrildi.
Ulu öndər Azərbaycan xalqının son bir əsrdə qurduğu üç respublika quruluşunun ikisində - XX və XXI
əsrlərin ikisində də öz möhürü, silinməz izi, müstəsna xidmətləri olmuş böyük dövlət adamı idi. Məsələyə sırf
tarixi-xronoloji kontekstdə baxsaq, Heydər Əliyevin həyatı və fəaliyyəti 1923-1991 (sovet dövrü) və 1991-ci ildən
sonrakı (müstəqillik dövrü) illəri olmaqla iki mərhələyə bölünür. Amma bəri başdan bir vacib məsələni qeyd
etməliyik: o, həyatı və fəaliyyəti boyunca hər cür siyasi-ideoloji sistem və nəzəriyyələrin fövqündə durdu. Siyasi
şəraitdən asılı olmayaraq onun yalnız bir amalı vardı - azərbaycançılıq, doğma xalqına və vətəninə xidmət.
...O, Azərbaycanın simvolu idi. Azərbaycanı əksər hallarda ona görə tanıyırdılar. “Heydər Əliyev” və
“Azərbaycan” - bu iki məfhum bir çox hallarda sinonim kimi işlədilirdi. Siz heç SSRİ dövrünə aid tarixi xronikaya
baxmısınızmı?! O xronikada 71 illik sovet epoxasının tarixindən qırmızı xətt kimi keçən çox mühüm bir detal var:
cəmi 11 nəfərdən ibarət sovet Siyasi Bürosundakı yeganə türk-müsəlman siyasət və dövlət adamının olması. Bu
adam Heydər Əliyev idi...
Ulu öndərin fəaliyyətinə sovet dövrü və müstəqillik illəri kimi iki fərqli tarixi şərait nöqteyi-nəzərindən
yanaşanda çox mühüm bir tarixi gerçəyi qətiyyən unutmaq və ya gözardı etmək olmaz. O da budur: Heydər Əliyev
“Azərbaycan” və “azərbaycanlı” məfhumlarının sosial-siyasi statusunu dəyişdirdi. Bu məfhumların bəlli siyasi
şərtlər üzündən çox vaxt alt qatlarda gizli qalan, təhrif edilən gerçək mahiyyətini üst qata çıxara, onları olduğu
kimi təqdim, təmsil və tərənnüm edə bildi. Sübut kimi danılmaz bir tarixi həqiqətə nəzər salaq.
SSRİ dönəmində Azərbaycana İttifaq miqyasında ögey münasibət vardı. Bu ayrı-seçkilik ustalıqla
gizlədilsə də hər halda sezilirdi. O da bu idi ki, SSRİ-nin ali dövlət mükafatlarına Azərbaycandan bir qayda olaraq
sadə peşə adamlarını - pambıqçıları, baramaçıları, sağıcıları, çobanları, fəhlələri layiq görür, onları deputat
seçirdilər. Bunun alt mənası vardı. Mərkəzi hakimiyyət bununla göstərmək istəyirdi ki, azərbaycanlılar elə sadəcə,
təsərrüfat işlərində uğur qazanmaq gücünə malikdirlər, bundan artığına qadir deyillər.
Haqlı olaraq deyirlər ki, Heydər Əliyev Azərbaycanı yenidən qurub. O, ayağını hara basıbsa, orada torpaq
çiçək açıb. Bakıda, Sumqayıtda, Gəncədə, Naxçıvanda yeni ali məktəblər, muzeylər, zavod və fabriklər, teatrlar,
kitabxanalar, heykəllər... ölkəmizdəki bütün mədəni sərvətlər onun adı ilə sıx bağlıdır. Heydər Əliyev bütün həyatı
boyu Azərbaycanı yeniləşdirdi, təzələdi, onun hər bir sahəsində mədəni inqilab yaratdı. Üçrəngli bayrağımız
Naxçıvanda ilk dəfə salona onun səyi ilə gətirildi. Müstəqillik dövrünün yeni konstitiusyası qəbul edildi,
özəlləşdirmə böyük uğurla həyata keçirildi, torpaq sahibkarlara verildi, ilkin olaraq onlara yardımlar göstərildi,
neft sənayesi milliləşdirildi, Azərbaycan ədəbi dili inkişaf etdirildi, milli kadrların yetişməsi üçün münbit şərait
yaradıldı və onlar dövlət qulluğuna cəlb edildi.
Ümummilli lider bütün sahələrdə dərin bir irs qoyub getmişdir. Onun siyasətinin istər ölkədə, istərsə də
dünya müstəvisində öz ədəbi, öz əxlaqı vardır. Onun nitqi, insanpərvərliyi, hərəkət və davranışları unikal idi,
bütün siyasətçilərə nümunə idi. O, jurnalistlərlə, şairlərlə, alimlərlə, sadə adamlarla, uşaqlarla və dövlət xadimləri
ilə öz dilində danışırdı. Heydər Əliyev iqtisadi və siyasi inkişafın köklərini gözəl bilirdi. Bu biliyi Azərbaycan
siyasətçilərindən əsirgəmirdi. Ulu öndər xalqın ədəbiyyatına yüksək qiymət verirdi. Heydər Əliyev və ədəbiyyat
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dedikdə, göz önünə XX əsrin 50-ci illərindən sonrakı dövrdə və XXI əsrin əvvəllərində ölkəmizdə baş verən
ədəbi-bədii, ictimai-siyasi hadisələr gəlir. Bu hadisələrin ilk yaradıcısı və iştirakçısı ulu öndər idi.
Heydər Əliyev bütün təhsil sahələrini, o cümlədən dövlət və dövlətçiliyimizin böyük qan dövranı olan Bakı
Dövlət Universitetini çox istəyirdi, orda təhsil almışdı. Universitet onun qayğısı nəticəsində dünyanın ən məşhur
universitetlərindən birinə çevrilmişdi. Heydər Əliyev təhsilin və elmin potensiallığını artırmaq, dünyəvi
elmlərdən, dünyəvi təhsil sistemindən bəhrələnmək siyasətini həmişə önə çəkirdi. İdmanın inkişafına göstərilən
dövlət qayğısı ulu öndərin birbaşa siyasətinə daxil idi və bu gün Azərbaycanın dünya idman arenasında qazandığı
uğurlarda onun müstəsna xidmətləri vardı. Ulu öndər Azərbaycanda bütün sahələri öz diqqətində saxlayırdı,
veteran neftçiləri, müharibə və əmək qəhrəmanlarını daim yoxlayırdı, onları kənarda qalmağa qoymurdu,
cəmiyyətin ön sıralarına çəkirdi. O, heç vaxt ordu quruculuğunu yaddan çıxarmırdı, bu sahə daim onun diqqət
mərkəzində dayanırdı. Həmin qayğının nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycanın bütün sərhədlərini qoruya biləcək
milli ordumuz yaranmışdır.
Heydər Əliyevin formalaşdırdığı və inkişaf etdirdiyi azərbaycançılıq fəlsəfəsi Azərbaycanın müasir
dünyada yerini və mövqeyini müəyyən etmiş, milli dövlətçiliyimizin ideya əsasını təşkil edərək, dünya
azərbaycanlılarının həmrəyliyi üçün möhkəm zəmin yaratmışdır. Bu gün doğma Azərbaycanın müstəqilliyinin
möhkəmləndirilməsi, onun əbədi, dönməz xarakter alması, ölkəmizin dinamik iqtisadi inkişaf yolu ilə inamla
irəliləməsi, beynəlxalq nüfuzunun sürətlə artması ulu öndərin səmərəli fəaliyyəti sayəsində mümkün olmuşdur.
Heydər Əliyev öz uğurlu siyasəti, qətiyyəti və əzmkarlığı ilə zəmanəmizin görkəmli siyasi xadimi kimi tanınmış,
daim öz cəsarət və şücaəti ilə seçilən Azərbaycan xalqının qəlbində əvəzolunmaz bir lider kimi kök salmışdır.
Bu dahi insan Azərbaycan xalqının yaddaşında qurucu və xilaskar dövlət xadimi, milli lider və xalq
məhəbbətini qazanan öndər kimi qalmışdır. Xalqımızın tarixi taleyində, mənəvi, siyasi və ictimai həyatında,
dövlət quruculuğunda onun qədər misilsiz xidmətlər göstərən ikinci dövlət adamı tapmaq mümkün deyildir. Bu
mənada o, xalqımızın milli iftixarı, ürəklərimizdə özünə yer tapan milli liderimiz, güvənc yerimiz, qürur
duyduğumuz və arxa bildiyimiz böyük azərbaycanlı idi.
Heydər Əliyev dünyanın nadir, unikal, seçilən siyasət adamı idi. O, dünya siyasətinə təsir etmək gücündə
olan lider idi. Liderlər var ki, siyasi fəaliyyət, dövlət idarəetməsi sahəsində uzun illər çalışıb püxtələşdikdən sonra
tanınırlar. Elə adamlar da var ki, bu, onlarda fitrən mövcuddur, genlərində kodlaşdırılıb, bir sözlə, İlahi vergidir.
Buna Allahdan lider deyirlər. Heydər Əliyev məhz ikincilərdəndir. Digər vacib məqam səlahiyyət məsələsidir.
Heydər Əliyev tək Azərbaycan səviyyəsində deyil, keçmiş İttifaq səviyyəsində, hətta Qərb miqyasında sözünün
keçəri, urvatı olan lider idi. O, beynəlxalq səviyyədə düşünməyi və təhlillər aparmağı bacarırdı. Bu iki məqam
onu həmkarlarından əhəmiyyətli dərəcədə fərqləndirən professional cizgilərdəndir.
Bu dahi insan tarixi yazan və yaradan, onu yönəltməyi və fövqündə durmağı bacaran, dövlət idarəçiliyi və
siyasi təlimlər elminin müntəxəbatını öz fəaliyyəti ilə diktə edən nadir şəxsiyyətlərdən biri idi. O, təkcə güclü
təsərrüfatçı deyil, həm də sözlərinin çəkisi və sanbalı olan, kütləni arxasınca aparmağı, auditoriyanı inandırmağı
bacaran bir siyasi xadim idi. Heydər Əliyev mahir psixoloq, insan qəlbinin dərin bilicisi idi. Buna görə də onun
gələcəyi görmək qabiliyyəti başqalarına, həmkarlarına nisbətən daha güclü idi.
Tarixi bəsirət, irəlini görmək nadir bir hissdir. Siyasi xadimlərin heç də hamısında bu hiss olmur. Təbiət bu
keyfiyyəti yalnız seçilmiş adamlara - zəmanəsini çox-çox qabaqlayan görkəmli mütəfəkkirlərə verir. Nəhəng
siyasətçi Heydər Əliyev kimi. O, analitik düşüncə tərzi ilə, çətin vəziyyətlərdə soyuqqanlılığını saxlamaq məharəti
ilə, yüksək intellekti, dünya mədəniyyətinə bələdliyi ilə ətrafdakıları heyrətləndirirdi.
Ulu öndəri xarizmatik lider, fenomenal şəxsiyyət adlandırırlar. Müasir siyasi texnologiyalarda lider üçün
xarizma məsələsi çox vacib şərt hesab edilir. Heydər Əliyev məhz güclü xarizmatik şəxsiyyət, fenomenal siyasətçi
və dövlət xadimi idi. Onun ən böyük gücü dərin, həm də universal biliyində, qətiyyətində, işgüzarlığında,
hökmündə, qeyri-adi yaddaşında, tükənməz səbrində, müsahibini təmkinlə dinləmək bacarığında,
uzaqgörənliyində, qarşısına qoyduğu məsələni həyata keçirmək qabiliyyətində, müdrikliyində, ən böyük siyasətçi
keyfiyyətlərində, mahir diplomatlığında, həmsöhbətinə təsir etmək gücünə malik olmasında idi. Xeyirxahlıq və
alicənablıq, inam və etibar, təmkin və səmimiyyət, zəka, səbat, diqqət və başqa cəhətlər Heydər Əliyevin fərdi
naturasının özgün çalarları idi.
Ulu öndər Heydər Əliyevin irəli sürdüyü ideyalar ötən illərdə xalqımızın inkişaf və tərəqqisində lokomotiv
rolunu oynamış, onun firavan gələcəyi üçün uğurlu təməl hazırlamışdır. Bu mənada, müstəqil Azərbaycan
qarşısında duran ümummilli məqsədləri dəqiq müəyyən edərək, onların gerçəkləşdirilməsi istiqamətində ardıcıl,
sistemli fəaliyyət göstərən ölkə kimi dünyanın yeni iqtisadi fenomeninə çevrilmişdir. Ümumi şəkildə ifadə etsək,
bu gün ölkədə həyata keçirilən siyasətin ən başlıca məqsədi modernləşmə mərhələsini də sürətlə başa vuraraq
Azərbaycanı inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsinə yüksəltmək, demokratik idealların cəmiyyətdə tam
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möhkəmlənməsinə nail olmaq, yeni düşüncəli vətəndaş yetişdirməkdir. Ölkənin elm və təhsil adamları, o
cümlədən Bakı Dövlət Universitetinin çoxsaylı professor-müəllim heyəti ulu öndər Heydər Əliyevin siyasətini
uğurla davam etdirən cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında daha böyük uğurlar qazanacağına, daha qüdrətli
ölkəyə çevriləcəyinə ürəkdən inanırlar.
Azərbaycan.-2018.-6 may.-№ 102.-S.1,3.
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Heydər Əliyev – Böyük azərbaycanlı
Jalə Əliyeva,
Milli Məclisin mədəniyyət komitəsi sədrinin müavini,
filologiya elmləri doktoru, professor
Tale elə gətirib ki, 2018-ci il tariximizə yubileylər, əhəmiyyətli siyasi hadisələr ili kimi daxil olub. Bu
əlamətdar hadisələr – ölkə və xalq olaraq bizim üçün çox əhəmiyyətli və müqəddəsdir. Bundan bir neçə
həftə əvvəl – 2018-ci il aprelin 11-də ölkəmizdə prezident seçkiləri keçirildi. Azərbaycan xalqı növbəti dəfə
düzgün seçim edərək, böyük bir mütəşəkkilliklə gələcək taleyinə, inkişafa, tərəqqiyə, daha güclü və daha
qüdrətli Azərbaycana, ölkə Prezidenti İlham Əliyevə səs verdi. Həmin gün xalq və dövlət həmrəyliyinin,
xalqın öz rəhbərinə inamının, etimadının və etibarının nümayişi gününə çevrildi.
Aprelin 28-də görkəmli oftalmoloq-alim, adı Azərbaycan elm tarixinə qızıl hərflərlə yazılmış akademik
Zərifə xanım Əliyevanın 95 illiyini böyük ehtiram və məhəbbətlə qeyd etdik.
Qarşıdan şərəf tariximiz, müsəlman Şərqində ilk parlamentli respublika olan Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin 100 illiyi, eyni zamanda, Azərbaycan parlamentinin 100 illiyi gəlir. Daha sonra ölkə və xalq
olaraq qurtuluşumuzun 25 illiyini qeyd edəcəyik. Məhz həmin gün –15 iyun 1993-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyev
xalqın ona ünvanlanan həyəcanlı səsinə səs verdi, ona uzanan ümid dolu əlləri öz güclü əli ilə tutdu, ona bəslənən
sonsuz ümidlərə arxa durdu və Azərbaycanda yenidən hakimiyyətə qayıtdı. Bu qayıdış Azərbaycan adlı dövləti
yoxdan var etdi. Bu qayıdış Azərbaycan dövlətçiliyinin sübutuna çevrildi. Bu qayıdış parçalanmaq, bölünmək,
dünya xəritəsindən tamamilə yox olmaq təhlükəsi ilə üzləşən, vətəndaş müharibəsinin eşiyində olan Azərbaycanın
bugünkü xoşbəxt günlərinin başlanğıcına çevrildi. Və xalq ona haqlı olaraq ulu öndər, ümummilli lider adlarını
verdi.
Bu günlərdə biz ümummilli lider Heydər Əliyevin 95 illik yubileyini istər ölkədə, istərsə də xaricdə böyük
təntənə ilə, bayram kimi qeyd edirik. Hər gün ona həsr edilən müxtəlif mövzulu toplantılar, konfranslar keçirilir.
İnsanlar tribunalara qalxıb onunla bağlı xatirələrini, oxuduqlarını, bildiklərini, ürəklərindən keçən duyğularını dilə
gətirirlər. Onun təkrarsız həyatına və fəaliyyətinə işıq tuturlar. Ulu öndər haqqında həm öz sağlığında, həm də
haqq dünyasına qovuşduqdan sonra qalaq-qalaq məqalələr, elmi əsərlər yazılıb, filmlər çəkilib, şeirlər həsr edilib,
musiqilər bəstələnib. Və bütün bunlar, əlbəttə ki, xalqın böyük ehtiramının, sevgisinin və minnətdarlığının
ifadəsidir.
Azərbaycan mütəfəkkiri və şairi M. Hadi ötən əsrin əvvəllərində böyük bir ürək ağrısı ilə yazırdı ki, “Yox
millətimin xətti bu imzalar içində”. M. Hadi bu misraları yazarkən bilmirdi ki, çox keçməyəcək, qədim
Azərbaycan torpağı Naxçıvanda sadə bir ailədə bir oğlan uşağı dünyaya gələcək və o, böyüyüb təkcə ailəsinin,
yaxınlarının, onu tanıyanların deyil, xalqın ümidinə, qüruruna, yolgöstərəninə, liderinə çevriləcək. Və elə bu
misraların yazıldığı XX əsrdə, öz zəkası, iradəsi və uzaqgörənliyi ilə millətinin xəttini nəinki imzalar içərisinə
çıxaracaq, vətənini dünyanın sayılan dövlətlərindən birinə çevirəcək.
Aqillərdən biri deyib ki, əgər öldükdən sonra da yaşamaq istəyirsənsə, o zaman ölümsüz bir əsər yarat.
Heydər Əliyev də ölümsüz bir əsər yaratdı! Bu əsərin adı müstəqil, sarsılmaz, qüdrətli Azərbaycandır! Onun bizə
miras qoyub getdiyi həmişəyaşar iki ideologiya var- biri azərbaycançılıq, digəri dövlətçilik!
Bu gün ətrafımızda baş verən yaxşı nə varsa, hamısının arxasında o böyük İnsan, onun ölməz ideyaları,
Vətənini və xalqını canından çox sevməsi durur.
Bəzən düşünürsən ki, görəsən bir ölkənin və bir cəmiyyətin hərtərəfli inkişafı üçün elə bir sahə varmı ki,
Heydər Əliyev o sahənin mahir bilicisi olmasın, peşəkarına çevrilməsin?
Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixi, Heydər Əliyev və Azərbaycan siyasəti, Heydər Əliyev və Azərbaycan
ədəbiyyatı, Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsili, Heydər Əliyev və Azərbaycanda ordu quruculuğu, Heydər
Əliyev və Azərbaycan sənayesi, Heydər Əliyev və Azərbaycan iqtisadiyyatı, Heydər Əliyev və Azərbaycan
mədəniyyəti və s.
Ulu öndərin ölkə və xalq qarşısında xidmətləri o qədər böyükdür ki, onların hər biri haqqında qəzet
məqaləsində müfəssəl məlumat vermək, əlbəttə, imkansızdır. Ümummilli lider deyirdi ki, “Xalq bir çox
xüsusiyyətləri ilə tanınır, sayılır və dünya xalqları içərisində fərqlənir. Bu xüsusiyyətlərdən ən yüksəyi, ən böyüyü
mədəniyyətdir.” Heydər Əliyev mədəniyyəti xalqın böyük sərvəti hesab edirdi. Elə buna görə də hələ Sovet
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rejiminin hökmran olduğu zamanlarda belə, mədəni-mənəvi dəyərlərin qorunması, xalqın kimliyinin özünə
qaytarılması uğrunda hətta edilməsi mümkün olmayanları edirdi, ən cəsarətli addımları atırdı.
Mən onun Azərbaycan mədəniyyətinin bugünkü yüksəlişində göstərdiyi misilsiz xidmətlərdən sadəcə birini
xatırlatmaq istəyirəm. Çünki həmin hadisə mənim - ədəbiyyata, incəsənətə dərin köklərlə bağlı olan bir yeniyetmə
qızın xatirələrindən, mənəviyyatının formalaşmasından qırmızı xətlə keçir.
1982-ci ildə Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsi Hüseyn Cavidin məzarının tapılması, qalıqlarının
Azərbaycana gətirilməsi ilə bağlı qərar qəbul etdi. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə qəbul olunan qərar 14 gündən
sonra, 26 oktyabrda Azərbaycan ictimai-siyasi həyatına, ədəbi mühitinə əlamətdar bir tarix kimi yazıldı. Bu
qərarin icra olunmasına bilavasitə Heydər Əliyev özü rəhbərlik edirdi. Heydər Əliyev Cavidin cənazəsinin
qalıqlarının uzaq Sibirdən Azərbaycana gətirilməsi üçün SSRİ kimi nəhəng bir dövlətin rəhbərlərinə – Sov.İKP
MK Baş katibi Leonid Brejnevə, SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Yuri Andropova müraciət etmişdi.
Bu məsələni həll etmək üçün yüksək nüfuza sahib olmaq və onların icazəsini almaq vacib idi. Amma ən başlıcası,
bu addımı atmaq böyük cəsarət tələb edirdi. Təbii ki, həmin dövrdə bütün bunları yalnız Heydər Əliyev edə bilərdi.
Və etdi! Onun rəhbərliyi ilə təşkil edilən komissiya iki həftə ərzində uzaq və soyuq Sibir torpaqlarında böyük
ədibin məzarını axtardı, tapdı, qəbirdən qalıqlar çıxarıldı... Və Cavid əfəndi üzü Vətənə yol tutdu. O dövrdə
Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsinin katibi olmuş Həmid Cəfərov yazır ki, “Əvvəlcədən planlaşdırdığımız kimi,
Hüseyn Cavid Şevçenko –Tayşet –İrkutsk –Moskva –Yerevan –Naxçıvan marşrutu ilə doğma yurduna qayıtmalı
idi. İrkutskdan Moskvaya uçarkən stüardessa mənə Bakıdan gələn tapşırığı çatdırdı: Heydər Əliyevin göstərişi ilə
siz oktyabrın 26-da 861-ci reyslə Moskvadan birbaşa Bakıya uçmalısınız”. Azərbaycan rəhbərinin – Heydər
Əliyevin tapşırığı ilə marşrut dəyişildi.
Bu adi bir tapşırıq deyildi və bir tale yazısı idi. Cavid doğulduğu torpağa Ermənistandan deyil, uğrunda
qurban getdiyi Azərbaycandan, Bakıdan qayıtmalı idi. Tarixi ədalət bərpa olunmalı idi. O, Sibirə Bakıdan
getmişdi və özü də, ruhu da Bakıya mütləq qayıtmalı idi... Bax, bu idi Heydər Əliyev böyüklüyü! Bax, bu idi
Heydər Əliyev cəsarəti! Bax, bu idi Heydər Əliyev uzaqgörənliyi!
Bu hadisə mənim, bayaq da dediyim kimi, 16 yaşlı gənc qızın həyatına əbədi bir möhür vurdu: vətəndaşlıq,
vətənpərvərlik, qədirbilənlik, millilik qüruru, azərbaycanlılıq qüruru! Həmin gün Heydər Əliyev gənc qızın və
mənim kimi düşünən yüzlərlə, minlərlə gəncin qəlbində ədəbi bir taxt qurdu. Sonsuz ehtiram, əbədi sevgi taxtı!
Bu qısa yazıda onun sadəcə bir xidmətinə toxunduq. Düşünürük ki, elə sadəcə bu xidməti Heydər Əliyevin
Böyük Azərbaycanlılığının ən bariz nümunəsidir.
Ulu öndər deyirdi: “Mən Azərbaycanda əbədiyəm”. Bir daha onun bir sərraf dəqiqliyi ilə, ancaq qeyri-adi
fitri istedad sahibi olan insanlara məxsus hissetmə bacarığı ilə dilə gətirdiyi ifadənin nə qədər həqiqət olduğunu
Azərbaycanımızın bu günü, sabahı naminə ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin həyata keçirdiyi əzəməti
fəaliyyətin timsalında görürük.
Heydər Əliyev – bir Günəşdir. Günəş qərinələr boyu yer üzünü aydınlatdığı kimi, Heydər Əliyev
düşüncələri, ideyaları, əməlləri də hər zaman Günəş kimi Azərbaycanın üzərində doğacaq, xalq üçün yaratdığı
qüdrətli Vətənimizdə ədəbi yaşayacaqdır!
Xalq qəzeti. - 2018.- 6 may. - № 102. - S. 3.
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Əfsanəyə çevrilən dahi şəxsiyyət
Aydın Qasımov,
Milli Aviasiya Akademiyasının iqtisadiyyat və hüquq fakültəsinin
dekanı, hüquq elmləri doktoru, professor
Yüzilliklər boyu müstəqillik amalları uğrunda mübarizə aparan Azərbaycan xalqı bu yolda çoxlu
çətinliklərə düçar olsa da, neçə-neçə şəhidlər versə də, əqidəsindən, məqsədindən dönmədi, nəhayət, keçən
əsrin əvvəllərində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti adlı demokratik, hüquqi, azad dövlət qurdu. Bu dövlətin
qurucuları “Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz!”-deyə əbədiyyət bayrağını qaldırdılar və 70 illik
totalitar rejim onu xalqımızın yaddaşından silə bilmədi. Müasir Azərbaycan AXC-nin varisidir. Bu qərarı
verən isə xalqımızın böyük oğlu, müdrik siyasi xadim Heydər Əliyevdir. Bu il Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin 100 illiyini Azərbaycan xalqı böyük təntənə ilə qeyd edəcəkdir. Bu böyük xalq bayramı
ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi sərəncamı da vardır.
Min illər boyu insanlar azadlıq, istiqlaliyyət uğrunda mübarizə aparmış ədalətli ictimai quruluş, ədalətli
cəmiyyət, ədalətli hökmdar arzusunda olmuşlar. Böyük Nizaminin əsərlərinin əksəriyyəti ədalətli cəmiyyət,
ədalətli hökmdar istəklərinə həsr edilmişdir. Nizami səbri və təmkini mövcud ziddiyyətlərin aradan
qaldırılmasında mühüm şərtlərdən biri hesab edir, məhz ədalətli və müdrik hökmdarın zülmü məhv edəcəyinə,
həqiqi azadlığın bərqərar olacağına, hüquqsuzluğun aradan qalxacağına ümid edirdi. Dünyada insan üçün
azadlıqdan, dövlət üçün müstəqillikdən böyük nemət yoxdur. Əgər azad insan müstəqil dövlətdə yaşayırsa, bu,
əvəzolunmaz xoşbəxtlikdir. Məhz misilsiz idarəetmə istedadına malik olan ümummilli liderimiz Azərbaycana
rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə quruculuğun, sosial-iqtisadi inkişafın, ictimai-siyasi sabitliyin, dövlətçiliyin
təminatçısı olmuş, ən ağır məqamlarda Azərbaycanın mənafeyi naminə xilaskarlıq missiyasını yerinə yetirmişdir.
Azadlıq istək və arzuları heç vaxt insanların zəkasından silinməmiş, bu istək və arzu zaman-zaman
insanların qəlbində alovlanmış, azadlıq mücadiləsinə çevrilmiş, əsrlər boyu davam etmişdir.
XX əsrin sonlarında Sovetlər birliyinin dağılması bu birliyin tərkibində olan respublikaların müstəqillik
arzularını reallaşdırdı. Müstəqillik yolunda inamla irəliləyən Azərbaycan 30 ildən az bir müddət ərzində
demokratik, iqtisadi cəhətdən qüdrətli, siyasi nüfuzlu bir dövlətə çevrildi. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin ayaq
üstə əzmlə dayanaraq inkişaf etməsi və bugünkü səviyyəyə yüksəlməsi məhz Azərbaycan xalqının böyük oğlu
Heydər Əlirza oğlu Əliyevin misilsiz xidməti idi. Qədim yunan filosofu Platon demişdir ki, “dövləti məhz ədalət
və həqiqət tərəfdarları olub, dünyanın aldadıcı özəlliklərinə aldanmayan böyük şəxsiyyətlər idarə etməlidirlər”.
Ədalətin, müdrikliyin və hakimiyyətin bir yerdə - vəhdətdə olacağı gün insanlar xoşbəxtliyə qovuşacaqdır.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevə tarixdə əbədilik qazandıran ən başlıca amil də məhz onun
Azərbaycan miqyasında bu üç dəyəri bir araya gətirməyi bacarması olmuşdur.
Bir çox insanların səbatsızlığı, nadanlığı onda idi ki, onlar ulu öndər, dahi insan, böyük şəxsiyyət olan
Heydər Əliyevin möhtəşəmliyini, cahanşümulluğunu görə bilmirdilər. Bəlkə də səbəb ona bu qədər yaxın
olmağımızdır. Məhəmməd Peyğəmbərlə bir dövrdə yaşamış bir çoxları, o cümlədən bəzi yaxın qohumları da onun
qeyri-adi insan olduğunu, gələcəyin peyğəmbəri olacağını nə görə bilir, nə də qəbul edə bilirdilər. Xalqların
taleyində müstəsna rol oynamış fenomen şəxsiyyətlərə layiq olduqları əsl qiyməti vermək, onların vətən və xalq
naminə göstərdiyi misilsiz xidmətləri obyektiv dəyərləndirmək son dərəcə məsuliyyət tələb edən məsələdir. Belə
gerçəklik fonunda qələmə alınan ən xoş xatirələr, siyasi, elmi, politoloji fikir və mülahizələr də Azərbaycan
xalqının ulu öndəri, dünya şöhrətli siyasi xadim Heydər Əliyevin böyük insan və fövqəladə şəxsiyyət kimi
böyüklüyünün miqyası barədə dolğun təsəvvür yaratmaqda acizdir.
Heydər Əliyevin şəxsiyyəti əzəmətli olduğu kimi, onun əməlləri də əzəmətlidir. Respublikamıza rəhbərlik
etdiyi müxtəlif dövrlərdə Azərbaycanın güclü sənaye və kənd təssərrüfatı ölkəsinə çevrilməsi, böyük sənaye
müəssisələrinin yaradılması məhz onun çoxillik zəhmətinin nəticəsidir. Şərəfli və mənalı ömür yolunun 34 ilini
xalqının nicatına həsr etmiş ulu öndər Heydər Əliyev müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin ideoloji əsaslarını
yaratmış, xalqı həqiqi müstəqilliyə qovuşduraraq ictimai şüurda əbədiyaşarlıq hüququnu qazanmışdır. XX əsr
Azərbaycan tarixinin ən parlaq siması, qüdrətli şəxsiyyəti olan Heydər Əliyevin siyasi fenomeni xalqımızın
dövlətçilik şüurunun, tarixin sınağından şərəflə çıxmış bütöv bir idarəçilik məktəbinin, müasir ictimai-siyasi fikrin
ən davamlı keyfiyyətlərinin canlı mənzərəsidir. Tarixin ən sərt və çətin sınaqlarından keçməklə əxz etdiyi milli
dövlətçilik ənənələrini məhz ulu öndərin rəhbərliyi altında vahid sistem halına salaraq özünütəsdiq imkanı
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qazanmış xalqımız, həm də müstəqil dövlətdə yaşamaq və özünü idarə etmək haqqını qorumağı bacarmışdır.
Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətində ağır anlar, gərgin məqamlar çox olsa da, 1993-cü ilin iyununda Azərbaycanın
düçar olduğu təhlükəli və gərgin vəziyyət onu həyatın, bəlkə də, ən ağır sınağı ilə üzləşdirmişdi. Ölkədə
hakimiyyət böhranı yaranmış, ictimai-siyasi sabitlik pozulmuş, xaos və anarxiya, hərc-mərclik mühiti
formalaşmış, vətəndaş qarşıdurması dərinləşmiş, qanunçuluq və hüquq qaydalarının təminatında ciddi problemlər
yaranmışdı. Təsadüfi deyil ki, böyük öndərimizin rəhbərliyi altında hakimiyyət böhranı qısa müddətdə tam aradan
qaldırıldı, respublikanın müxtəlif bölgələrindəki qanunsuz silahlı dəstələr, dövlətçiliyə qəsdlər təşkil edən
cinayətkar ünsürlər zərərsizləşdirildi. Bütün bunlar Azərbaycanda ardıcıl, sistemli hüquqi dövlət quruculuğu və
vətəndaş hakimiyyətinin formalaşdırılması prosesinə başlamaq imkanı verdi. Tarix bir daha sübut etdi ki, yalnız
qüdrətli şəxsiyyətlər xalqı öz arxasınca apara, ən mürəkkəb proseslərdən baş çıxara, onu idarə edə və cəmiyyətin
iradəsinə uyğun məcraya yönəldə bilər. Onun 1993-cü ildən 2003-cü ilədək respublikamızda gördüyü işlər bir
neçə insan ömrünə və bütöv dövlətlərin tarixinə yetəcək səviyyədədir. Bu illər siyasi mündərəcəsinə, ictimai
məzmununa, mahiyyətinə görə son dərəcə zəngin, əlvan və çoxtərəflidir.
Geridə buraxdığımız 27 ilin 10 ili ulu öndərin adı ilə bağlıdır. Bu on il Azərbaycan tarixində müstəsna
əhəmiyyətə malik məsələlərin həlli ilə zəngin olmuşdur. Tarix üçün az, bəlkə də, çox qısa bir müddət sayılacaq
bu dövrdə sivil dövlətçilik ənənələrinin əsasını təmin edən taleyüklü və çox böyük məsələlər həll edilib. 1993-cü
ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonrakı on ildə ölkənin düyünə salınmış çoxsaylı problemlərini
həll etməklə bərabər, Azərbaycanın sonrakı illər üçün də strateji inkişafının əsas istiqamətlərini müəyyən etdi.
Ölkə inamla, davamlı surətdə inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsinə doğru gedir, xüsusilə 2004-cü ildən ötən dövrdə
yüksək tempə və sürətli yüksəlişə nail olunmuşdur. Azərbycan Prezidenti İlham Əliyev regionların 2014-2018-ci
illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının icrasının dördüncü ilinin yekunlarına həsr olunan
konfransındakı nitqində 14 ildə böyük nailiyyətlər qazanıldığı barədə demişdir: “Son 14 il ərzində Azərbaycan
böyük və şərəfli yol keçmişdir. Ölkəmiz bütün sahələrdə böyük uğurlara imza atmışdır. Azərbaycanın beynəlxalq
nüfuzu artdı, ölkəmizdə aparılan siyasi-iqtisadi islahatlar dünya birliyi tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Bütün
beynəlxalq mötəbər qurumların reytinqlərində Azərbaycan qabaqcıl yerlərdədir”. Bu inkişaf davamlı aparılan
islahatlar, yaradılan hüquqi baza və dövlətin maddi dəstəyi ilə əldə edilmişdir. Təsadüfi deyil ki, ötən 2017-ci ildə
də Azərbaycanda dərin iqtisadi islahatlar dövrü olmuşdur. Həm Dünya Bankı, həm də Avropa Yenidənqurma və
İnkişaf Bankı gedən proseslərə yüksək qiymət vermiş, Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun hesablamalarına
əsasən Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqabətqabiliyyətliliyinə görə 2017-ci ildə iki pillə irəliləyərək dünya
miqyasında 35-ci yerdə qərarlaşmış, MDB məkanında isə öz liderlik mövqeyini daha da möhkəmləndirmişdir.
Azərbaycan dünya miqyasında qabaqcıl yerlərdədir.
İqtisadiyyatın dayanıqlığını təmin etmək və dünya bazarlarında möhkəm və nüfuzlu mövqeyə malik olmaq
üçün müasir tələbləri ödəyən müxtəlif çeşidli sənaye sahələrinin yaradılmasına və dinamik inkişafına ciddi diqqət
yetirilir. Hazırda istehsalın ən yeni texnologiyalarla təşkili dünya standartlarına uyğun məhsul istehsalına imkan
verib. Nəticədə ümumi daxili məhsullara dünya bazarında tələbat artır. 2017-ci ildə hüquqi və fiziki şəxslər
dünyanın 187 ölkəsindəki tərəfdaşları ilə ticarət əməliyyatları həyata keçirmiş, 116 ölkəyə məhsul ixrac olunmuş,
179 ölkədən idxal olunmuşdur. Əvvəlki illə müqayisədə xarici ticarət dövriyyəsi faktiki qiymətlərlə 12,3 faiz, real
ifadədə isə 10,7 faiz, o cümlədən ixrac 7,1 faiz, idxal 16,1 faiz artmışdır. Belə ki, faktiki qiymətlərlə ölkədən 18,1
faiz çox məhsul ixrac olunmuş, 3,5 faiz çox məhsul idxal edilmişdir.
Qısa bir zaman kəsiyində müstəqil dövlət üçün zəruri olan bütün vasitələri Azərbaycan xalqının böyük oğlu
Heydər Əliyev yaratdı. Təsadüfi deyil ki, böyük öndərimizin rəhbərliyi altında hakimiyyət böhranı qısa müddətdə
tam aradan qaldırıldı, respublikanın müxtəlif bölgələrindəki qanunsuz silahlı dəstələr, dövlətçiliyə qəsdlər təşkil
edən cinayətkar ünsürlər zərərsizləşdirildi. Bütün bunlar Azərbaycanda ardıcıl və sistemli hüquqi dövlət
quruculuğu və vətəndaş hakimiyyətinin formalaşdırılması prosesinə başlamaq imkanı verdi. Tarix bir daha sübut
etdi ki, yalnız qüdrətli şəxsiyyətlər xalqı öz arxasınca apara, ən mürəkkəb proseslərdən baş çıxarmaq və onu idarə
etməklə cəmiyyətin iradəsinə uyğun məcraya yönəldə bilər. O, Azərbaycan xalqının yüz illiklər boyu qazandığı
bəşəri dəyərləri qoruyub saxlaya, onu çox böyük təhlükələrdən hifz edə bildi və eyni zamanda da, müstəqil
dövlətçiliyin özülünü elə qurdu ki, sonrakı illərin ən təhlükəli məqamlarında belə yeni müstəqillik qazanmış
Azərbaycan dövləti tab gətirə bilsin, ağır sınaqlara və çətinliklərə sinə gərə bilsin.
Heydər Əliyevlə Azərbaycan xalqı arasında monolit birlik ölkədə iqtisadi, siyasi, konstitusiyon islahatların
aparılmasında mühüm rol oynadı. Bəs bu monolit birliyin əsasında nə dayanırdı? Böyük siyasi xadim olan Heydər
Əliyev Azərbaycanda vətəndaş birliyi ideyasının əsaslarını yaratdı, həm ölkə daxilində, həm də xarici ölkələrdə
azərbaycançılıq ideyalarının yaradılmasının təbliğatçısına çevrildi. İnsanların əzm və iradəsini səfərbər etməyi
bacardı. Məhz belə bir harmoniya ədalətli cəmiyyət, hüquqi dövlət ideyasını arzulardan həqiqətə çevirdi: Ulu
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öndər Azərbaycanda dövlət-vətəndaş münasibətlərinin hüquq müstəvisində qanunla tənzimlənməsində, bütün
insani dəyər və azadlıqların maksimum dərəcədə qorunmasında, humanizm ideyalarının möhkəm təmələ
çevrildiyi ədalətli cəmiyyətin yaradılmasında, demokratik ənənələrin ictimai şüurda möhkəmlənməsində misilsiz
xidmətlər göstərmişdir. Ulu öndər bütün Azərbaycan xalqına çatdırdı ki, dövlət o vaxt daimi yaşaya, əbədi ola
bilər ki, bunu bütün xalq istəsin. O, xüsusi olaraq qeyd edirdi ki, müstəqil dövlətin varlığı üçün birinci vacib şərt
xalqın iradə və əzminin mövcudluğu, habelə həmin məziyyətlərin səfərbər edilərək yeganə doğru məcraya
yönəldilməsidir. Bu miqyasına və mahiyyətinə görə çox qlobal bir məsələ idi və böyük şəxsiyyət həmin işi həyata
keçirməyi bacardı. Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyinin təməlində duran xalqın istək və arzularını, iradə və
əzmini mütərəqqi dövlətçilik ideyası ətrafında səfərbər etdi, dilindən və millətindən asılı olmayaraq, Azərbaycan
Respublikası ərazisində yaşayan bütün insanların həyat maraqlarını vahid maraq-dövlətçilik ideyası ətrafında
birləşdirə bildi. O, Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik etdiyi on il ərzində Azərbaycan dövlətinin gələcək
inkişaf yollarını müəyyənləşdirdi; bu demokratik inkişaf və hüquqi dövlət quruculuğu, azərbaycançılıq və
vətəndaş həmrəyliyi idi.
Ümummilli lider daxildəki radikal qrupları zərərsizləşdirməklə məsələnin bir qismini həll etdi. Bir neçə il
siyasət meydanında at oynadanlar artıq arxa plana keçmişdi və xalq onları rəhbər kimi qəbul etmirdi. Lakin ulu
öndər siyasi-ictimai durumu çox gözəl başa düşürdü və ona görə də paralel olaraq siyasi mühitdə ciddi islahatlar
aparırdı. Ulu öndər Azərbaycanda vətəndaş qarşıdurmasınadək yüksələn hakimiyyət uğrunda mübarizəni sivil
müstəviyə yönəltdi. O, müdrikcəsinə öyrətdi ki, hakimiyyət uğrunda mübarizəyə qoşulmaq olar, lakin bu
mübarizə sivil, demokratik, dinc yollarla aparılmalıdır, qrup istəyi bu işdə başlıca kriteriya olan xalqın istəyi ilə
üst-üstə düşməlidir. O, hakimiyyətə gəlməyin seçki yolunu ictimai şüura yetirməklə həmin vaxtadək mövcud
olmuş naqis ənənələrə birdəfəlik son qoydu.
İctimai-siyasi sabitlik cəmiyyətin siyasi təfəkküründə nizam-intizam yaradırdı. Hər kəsə belə həmin bir
inam aşılayırdı ki, azərbaycanlılar öz ölkəsində siyasi sabitlik yarada bilərlər. Bu proses günbəgün daha geniş
vüsət alırdı. Heydər Əliyev Azərbaycanda müstəqil dövlətçiliyin əsaslarını yaratdı. Bunun üçün ən vacib
şərtlərindən biri dövlətin qanunlarını işləyib hazırlayan, xalqın iradəsini özündə əks etdirən müstəqil qanunverici
orqanın, xalqın təhlükəsizliyini təmin edə biləcək müstəqil milli ordunun formalaşması, cəmiyyət həyatında
vətəndaş-dövlət, habelə vətəndaşlararası münasibətləri tənzimləyəcək qanunların işlənib hazırlanması və onların
həyata keçirilməsi və onların həyata keçirilməsi praktikasının yaradılması idi.
Ulu öndər Azərbaycanın sivil və demokratik inkişafının fundamental məqam və istiqamətlərini hüquqi
aktlar vasitəsi ilə tənzimləyən əsas Qanun-Konstitusiya quruculuğu ilə məşğul oldu və bu işi müvəffəqiyyətlə
başa çatdırdı.
Heydər Əliyev Azərbaycanı inkişaf etdirmək, sivil dövlətlərarası münasibətlərə qoşulmaq və dünyaya
tanıtmaq üçün Avropaya inteqrasiya xəttini seçdi və bu istiqamətdə həm hüquqi, həm də siyasi-iqtisadi islahatların
əsasını qoydu. Ötən müddətdə bütün qanunvericilik praktikası dəyişdirildi, dövlət idarəçiliyi sistemi
təkmilləşdirildi, maliyyə-iqtisadi institutlar dünya standartları səviyyəsinə gətirildi. Bu sahədə aparılan
məqsədyönlü və səmərəli iş Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul olunması ilə nəticələndi ki, bu da
müstəqilliyimiz üçün daha etibarlı və beynəlxalq hüquq qaydalarına söykənən zəmanət demək idi. Təbii ki,
Heydər Əliyevin xarici siyasət kursundan bəhs edərkən bu böyük şəxsiyyətin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi istiqamətində atdığı addımları vurğulamamaq mümkün deyildir. Müasir müstəqillik tarixində
ilk dəfə olaraq Heydər Əliyev bu məsələni konseptual formada Azərbaycanın xarici siyasət kursunun prioritet
məsələləri sırasına daxil etdi. Bu, mövcud geosiyasi reallıqlar kontekstində asan məsələ deyildi. Çünki bir tərəfdən
qlobal geosiyasətin özü müxtəlif problemlərlə üzləşmişdi, digər tərəfdən də, böyük dövlətlər xüsusi maraqlarını
daha üstün tutaraq ədalət hissini tamamilə itirmişdilər. Təcavüzkar Ermənistanı havadarları aktiv şəkildə müdafiə
edirdilər və bu, indi də davam etməkdədir. Heydər Əliyev böyük ustalıqla ermənilərin əsl niyyətlərini bütün
dünyaya göstərdi. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünün BMT-də müzakirə edilməsi dünyaya bu münaqişənin
əsl simasını anlatmağa geniş imkanlar yaratdı. Ancaq ulu öndər bununla kifayətlənmirdi. Heydər Əliyev 1994-cü
və 1995-ci illərdə BMT Baş Assambleyasının yüksək tribunasından Azərbaycanda müstəqil dövlət
quruculuğunun konseptual parametrlərini dəqiqliklə geniş auditoriyaya çatdırdı. Nəticədə, beynəlxalq təşkilatlar
sürətlə həqiqəti öyrəndi, müxtəlif sənədlərdə Ermənistanın təcavüzkarlığı vurğulandı, regionun böyük dövlətləri
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdıqlarını bəyan etdilər, BMT erməni təcavüzünə son qoyulması ilə bağlı dörd
qətnamə qəbul etdi və ATƏT münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək üçün xüsusi qrup (ATƏT-in Minsk qrupu)
yaratdı. Çoxillik gərgin fəaliyyət Ermənistanın təcavüzkarlığını bütün dünyaya nümayiş etdirməyə imkan yaratdı.
Prezident İlham Əliyev sonrakı mərhələdə bu istiqamətdə bir-birinin ardınca uğurlu addımlar ataraq, Ermənistanın
küncə sıxışdırılması (Dağlıq Qarabağ həqiqətləri, tarixi faktlar, erməni təcavüzü, təcavüzün ağır nəticələri)
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prosesini yeni səviyyəyə yüksəltdi. Artıq ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr dövlətləri Dağlıq Qarabağın
mövcud status-kvonun dəyişməz qalmasının mümkün olmadığını bəyan edirlər. Bu o deməkdir ki, münaqişə
yalnız beynəlxalq normalara əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi şərti ilə öz
ədalətli həllini tapa bilər.
Ümummilli lider BMT-dəki nitqlərində Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetlərini ifadə etdi, müstəqil
dövlətimizin strateji məqsədlərini açıqladı və bütövlükdə qlobal geosiyasəti necə təsəvvür etdiyini lakonik şəkildə
bəyan etdi. Heydər Əliyev BMT-dəki çıxışlarında dünya siyasətinin trendlərini çox gözəl təhlil edərək, onlarda
məzmun dəyişikliyinin aparılması zərurətini qətiyyətlə vurğulayırdı, o cümlədən böyük dövlətlərin üzərinə dünya
nizamını qorumaq kimi müqəddəs bir vəzifənin düşdüyünü xüsusi vurğulayırdı. Ulu öndər İkinci Dünya
müharibəsindən sonra formalaşmış beynəlxalq münasibətlər sisteminin ciddi islahatlara ehtiyacı olduğunu açıq
bildirirdi. Bu bağlılıqda ümummilli lider BMT Təhlükəsizlik Şurasında köklü islahatların aparılması zərurətini
vurğulayırdı. Ulu öndər dünya dövlətlərini barış, əməkdaşlıq və sülhə dəvət edir, Azərbaycanın xarici siyasətində
bu məqamların əsas yer tutduğunu qeyd edirdi. Bütün bunlar aydın göstərirdi ki, Azərbaycan siyasi təfəkkürü
məhdud məhəlli dairəni çoxdan tərk edib və qlobal miqyasda dünyəvi dövlətçiliyin formalaşdırılmasının başlıca
prinsiplərini çox gözəl təqdim etməkdədir.
Ulu öndər Azərbaycanın xarici siyasətinin qayəsinin sülh, əməkdaşlıq və barış olduğunu yüksək tribunadan
bəyan etdi. Bu, təcavüzə məruz qalmış bir dövlətin sivil, demokratik mahiyyətindən və vətəndaş cəmiyyətinin
formalaşdırılmasının başlıca məqsədlərdən biri kimi tanınmasından xəbər verirdi. Dünya bunu gördü və qəbul
etdi. Azərbaycan Respublikası istiqlaliyyət əldə etdikdən sonra qısa müddətdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının,
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının, İslam Konfransı Təşkilatının, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin,
Qara Dəniz Ölkələri İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının, Beynəlxalq Valyuta Fondunun, Dünya Bankının, Avropa
Yenidənqurma və İnkişaf Bankının, İslam İnkişaf Bankının, Asiya İnkişaf Bankının üzvü olmuş,
Parlamentlərarası İttifaq, Avropa Şurası, Avropa Birliyi, Avropa Parlamenti, NATO və başqa beynəlxalq
təşkilatlarla qarşılıqlı faydalı əlaqələr yaratmışdır.
Müharibənin dayandırılması, daxili vəziyyətin nizamlanması, ictimai-siyasi sabitliyin möhkəmləndirilməsi
və regionda Azərbaycanla qonşu dövlətlər arasında yaranmış gərginliyin normal məcraya salınması Azərbaycanın
müstəqil dövlət kimi yaşamasını və sonrakı inkişafını şərtləndirirdi. Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyünü, tam suverenliyini təmin etmək, ölkəmizi müharibə şəraitindən çıxarmaq, respublikanın
vətəndaşlarının rifahını yaxşılaşdırmaq, onların yaşaması üçün lazımi şərait yaratmaq - bu vəzifələr onun
Prezident fəaliyyətinin əsas istiqamətini təşkil edirdi. Azərbaycanda başlamış bu işlər əhalidə və bizi istəyən xarici
aləmdə inam və sevinc yaratdığı kimi, respublikamızın inkişafını istəməyən daxili və xarici qüvvələrdə qısqanclıq
oyadırdı. Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı olan daxili və xarici qüvvələr, müxtəlif ambisiyalı siyasi və hərbi
qruplaşmalar öz mövqelərinin itirilməsi, dövlətdə və ölkədə nizam-intizam yaradılması ilə barışmaq istəmirdilər.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası qəbul olunandan sonra ötən bu illər ərzində bizim ali
qanunvericilik orqanımız - Milli Məclis tərəfindən çoxsaylı qanunlar qəbul edilmiş, ölkənin ictimai-siyasi, iqtisadi
həyatında mühüm rol oynayan sənədlərə baxılaraq qərarlar qəbul edilmişdir. Məhz Konstitusiyanın əsasında,
qəbul olunmuş qanunlar Azərbaycanda siyasi, iqtisadi, hüquqi, demokratik islahatlar həyata keçirilməsinə zəmin
yaratmış, bu islahatlar bütün sahələrdə aparılmış, bu prosesi hər tərəfli inkişafı təmin etmişdir.
Azərbaycan Respublikası demokratik inkişaf yolu ilə inamla irəlləyir. Ölkəmizdə demokratik tərəqqi üçün
zəruri olan təsisatlar və hüquqi baza artıq formalaşmışdır. Respublikada müxtəlif siyasi partiyaların, ictimai
təşkilatların azad fəaliyyət göstərməsi, yüzlərlə mətbuat orqanlarına sərbəstlik verilməsi, özəl televiziya və radio
kanallarının öz verilişlərini maneəsiz efirə çıxarması və sairə kimi hallar Azərbaycanda siyasi plüralizm, fikir
azadlığı, demokratiya ab-havasının hökm sürməsinin konkret əyani nəticələridir.
Biz inanırıq ki, Azərbaycan dövləti indiyə qədər olduğu kimi, bundan sonra da dövlətçiliyinin,
suverenliyinin, Azərbaycan xalqının milli azadlığının keşiyində daim duracaq və bu müstəqilliyi cəsarətlə
qoruyub saxlayacaqdır. İnanırıq ki, müstəqil Azərbaycan Respublikası XXI əsrdə həyatın bütün sahələrində geniş
inkişaf edən, çiçəklənən bir ölkə kimi böyük uğurlar qazanacaqdır.
Demokratik, müstəqil Azərbaycan dövlətinin bərqərar olması xalqımızın həm iqtisadi, həm siyasi, həm də
mənəvi qələbəsidir. Xalqımızın yüksək mənəviyyatından irəli gələn böyük dözümü, iradəsi və müdrikliyi bütün
Qafqazın sülh, əmin-amanlıq bölgəsinə çevrilməsi üçün ən etibarlı təminatdır. 1998-ci ilin prezident seçkilərində
Heydər Əliyevin qələbəsi xalqın öz liderinə, müdrik, dünya şöhrətli dövlət başçısına hədsiz inam, sonsuz
məhəbbətinin təcəssümü oldu.
Ulu öndər hələ Naxçıvan Ali Məclisinin sədri olarkən qəbul edilən çox mühüm qərarlardan biri də 31
dekabrın Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik və Birlik Günü kimi qeyd olunması barədə qərardır. Tale elə
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gətirmişdir ki, 40 milyonluq Azərbaycan xalqının az bir hissəsi öz müstəqil dövlətinə sahibdir. Soydaşlarımız
müstəqil dövlətləri və tarixi vətənləri ilə yanaşı, dünyanın demək olar ki, bütün ölkələrinə səpələnmişlər.
Müstəqillik uğrunda mübarizə xalqımızın milli özünüdərk prosesini daha da surətləndirdi. Tarixin obyektiv
gedişatı ayrı düşmüş, birliyə can atan bütün xalqlar kimi, Azərbaycan xalqının da birliyi və həmrəyliyi yolunda
qəti addımlar atılmasını tələb edirdi. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi 31 dekabr tarixini Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəylik və Birlik Günü elan etdi və bu günün bütün Azərbaycan ərazisində bayram
edilməsi üçün respublika Ali Soveti qarşısında vəsatət qaldırıldı. Beləliklə, Heydər Əliyevin başçılıq etdiyi
Naxçıvan Ali Məclisi mərkəzi hakimiyyəti yenə də qabaqladı. Burada çox ümdə bir səbəb var. Bu, Heydər
Əliyevin yalnız ona məxsus olan DÖVLƏTÇİLİK DUYUMUDUR, DÖVLƏTÇİLİK TƏFƏKKÜRÜDÜR.
Azərbaycanlıların ayrı-ayrı ölkələrə mühacirət tarixi XX əsrin əvvəllərindən başlasa da, Azərbaycan
diasporunun formalaşması işi xeyli gecikmişdi. Qeyd edilməlidir ki, onun formalaşması Azərbaycan
Respublikasının dövlət müstəqilliyini bərpa etməsindən sonrakı illərə, daha dəqiq desək, 1993-cü ildən sonrakı
dövrə təsadüf edir. Heydər Əliyevin 1991-ci il dekabrın 6-da imzaladığı tarixi qərar bu gün yenə də onun rəhbərliyi
altında geniş vüsət alan diaspor hərəkatının əsasını qoydu. Naxçıvan Ali Məclisinin qərarından sonrakı illərdə də
formal olaraq qeyd olunan 31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü yalnız Heydər Əliyev
hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra rəsmi dövlət bayramı statusu aldı və qeyri-iş günü elan edildi.
Respublikamıza rəhbərlik etdiyi müddətdə Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının özünüdərkinin inkişafına,
müstəqillik əldə etməsində böyük zəhməti olan əvəzsiz bir liderdir. O, həyatının sonuna qədər xalqına sədaqətlə
xidmət etmiş, bütün fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının inkişafına sərf etmişdir. Ulu öndərin respublikaya
başçılıq etdiyi dövrlərdə Azərbaycan dünyada surətlə inkişaf edən dövlətlər sırasına qoşulmuşdur. Beləliklə,
Heydər Əliyevin Azərbaycana, regiona və dünyaya ciddi töhfələr verdiyi hamılıqla tanınan faktdır. Ümumiyyətlə,
ulu öndərin əvəzsiz xidmətlərindən biri də Azərbaycan xalqının gələcək tərəqqisini təmin edən İlham Əliyev kimi
böyük siyasət xadimini yetişdirməsi oldu. Bu, əslində, Heydər Əliyevin Vətən sevgisindən, siyasi
peşəkarlığından, milli dəyərlərə ciddi bağlılığından qaynaqlanır. Onun dövlət quruculuğu kursunu Prezident
İlham Əliyev böyük uğurla inkişaf etdirir. Dövlət başçısının uzaqgörən, məntiqli, elmi əsaslara söykənən
fəaliyyətinin siyasi-praqmatik müstəvidən real müstəviyə keçməsi bir daha təsdiq edir ki, dövlətimizin başçısının
bitkin, siyasi, iqtisadi və sosial cəhətdən yüksək peşəkarlıqla əsaslandırılmış strateji fəaliyyət proqramları vardır.
Siyasi və hüquqi liberallaşdırmaya, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına xidmət edən islahatların sürətləndirilməsi
millətin intellektual potensialının reallaşdırılmasına, ölkənin tərəqqisinə və innovasiyalı modernləşdirməyə
istiqamətlənmişdir. Bu gün biz azad, demokratik bir cəmiyyətdə yaşayır, müqəddəs torpağımızın keşiyini çəkir,
sülh və dincliyə can atırıq. Dünyada heç bir çətinlik əbədi deyil. Tarix boyu bütün mübarizələrin sonunda ədalət
zəfər çalmışdır. Elə buna görə də Azərbaycan qarşıda duran ümummilli məqsədlərin reallaşdırılması istiqamətində
ardıcıl və sistemli fəaliyyət göstərən ölkə kimi dünyanın yüksəliş fenomeninə çevrilməkdədir. Yəni ulu öndər
müstəqil Azərbaycan naminə yalnız yaşadığı dövrü deyil, gələcəyi də düşünüb! Hazırda dünya şöhrətli siyasətçi,
xalqın dahi oğlu Heydər Əliyevin siyasi kursu onun ən layiqli davamçısı dövlət başçısı İlham Əliyev tərəfindən
çox böyük bacarıq və müdrikcəsinə həyata keçirilir. Buna görə də ulu öndər ümummilli lider kimi həmişəyaşardır
xalqın qəlbində, onun ideyaları dövlətin bütün istiqamətlər üzrə aparılan uğurlu siyasətinin ruhundadır. Onun
müəllifi olduğu XX əsrin “Əsrin müqaviləsi” nəticəsində reallaşan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və Bakı-TbilisiƏrzurum qaz ixrac kəmərləri ilə dünya bazarlarına çıxan karbohidrogen ehtiyatlarının realizəsi sayəsində gələn
gəlirlərin qeyri-neft sektorunuun inkişafına yönəldilməsi hazırda ölkəni regionun ən islahatçı, dinamik inkişaf
edən dövlətinə çevirib. Real sektorun prioritet elan edilməsi nəticəsində bu sahədə inkişaf tempi çox yüksəkdir.
Bu gün Çini Avropa ilə birləşdirən ən təhlükəsiz və qısa “Şərq-Qərb” nəqliyyat dəhlizi, o cümlədən Bakı-TbilisiQars dəmir yolu istifadədədir. “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizinin də istismara verilməsinə az qalır. Beləliklə,
Azərbaycan çox mühüm beynəlxalq nəqliyyat qovşağına çevrilir. Bundan başqa, bu infrastruktur - iqtisadiyyatın
qan damarları onlarla ölkəni bir-birinə bağlayan əməkdaşlıq dəhlizləridir, müxtəlif təsərrüfat sahələrinin
kooperativ birliyinə təkan da verə bilər. Regionların inkişafı üçün yeni infrastruktur layihələrinin həyata
keçirilməsi fəal şəkildə davam etdirilir. Ölkəmiz dinamik inkişaf sayəsində kosmik dövlətə çevrilib, hazırda
telekommunikasiya və müşahidə peyklərimiz orbitdədir, növbətinin də kosmik fəzaya çıxarılması yaxın vaxtlarda
baş tutacaqdır. Regionun lider dövləti mövqeyini əldə etmək, Cənubi Qafqazda mühüm iqtisadi, siyasi və
multikultural mərkəzə çevrilmək müstəsna fəaliyyət deməkdir. Əldə edilən bu nailiyyətlər ulu öndər Heydər
Əliyevin müəyyən etdiyi siyasi kursun bəhrəsidir. Azərbaycan öz Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
ümummilli liderin siyasi xəttinə sadiqliyi sayəsində hər il inkişafın yeni, daha yüksək mərhələsinə qədəm qoyur.
İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, ərzaq, enerji və təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi, özünütəminat səviyyəsinin
yüksəldilməsi, məşğulluğun təmin olunması, qeyri-neft məhsullarının ixracının artırılması, idxaldan asılılığın
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azaldılması və digər strateji vəzifələrin həlli davamlıdır. Bu gün qarşıda duran ümdə vəzifələrdən biri
iqtisadiyyatın inkişafına güclü stimul verən ixracın həm məhsulların çeşidi, həm də coğrafiyası baxımından
şaxələndirilməsidir. Dövlət başçısı düşünülmüş siyasətlə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, qeyri-neft sektorunun
davamlı inkişafı nəticəsində ixrac dövriyyəsinin davamlı surətdə artması barədə deyib: “Bizim xarici ticarət
dövriyyəmiz 31 faiz artmışdır. Bu da çox gözəl göstəricidir. İxrac isə 37 faiz artmışdır, daha doğrusu, qeyri-neft
ixracı. Ümumi ixrac 24 faiz, qeyri-neft ixracı 37 faiz artmışdır. Bu da bizim siyasətimizin bariz nümunəsidir.
Çünki ixracın şaxələndirilməsi iqtisadi sahədə əsas prioritet məsələdir ki, biz daha çox qeyri-neft sektorundan
valyuta əldə edək və beləliklə, yerli istehsal güclənsin, yeni iş yerləri yaradılsın və ölkəmiz daha da sürətlə inkişaf
etsin”. Beləliklə, biz əminik ki, ulu öndərin strategiyasının dövlət başçısı İlham Əliyev tərəfindən əzm, qətiyyət
və inamla həyata keçirildiyi ölkəmizdə hökm sürən sabitlik, əmin-amanlıq, inkişaf, tərəqqi, vətəndaş həmrəyliyi,
günü-gündən daha da möhkəmlənəcək, müstəqil Azərbaycan Respublikası yaşayacaq və demokratiya prinsipləri,
insan azadlığı, çoxşaxəli iqtisadiyyatın dinamizmi başqa dövlətlər üçün də nümunə olacaqdır.
Respublika. - 2018.- 6 may. - № 101. - S. 2.
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Heydər Əliyevin təhsil siyasəti
Rafiq Novruzov,
Bakı Slavyan Universitetinin prorektoru, professor
Ümummilli lider Heydər Əliyev Ulu Yaradan tərəfindən müqəddəs missiya ilə göndərilmiş şəxsiyyət idi.
O,1969-1882-ci illərdə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə də, 1993-2003-cü illərdə ölkə Prezidenti olarkən
də bu tarixi missiyanı uğurla yerinə yetirdi. Doğrudur, bu iki mərhələ özünün ictimai-siyasi mahiyyəti, ölkədə
gedən proseslər baxımından bir-birindən köklü surətdə fərqlənirdi. Ancaq hər iki dövrdə ölkənin taleyində
möhtəşəm işlər görülmüş, silinməz izlər qoyulmuşdur.
Heydər Əliyevin 1993-cü ildə Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıtması ilə ölkənin tarixində tamam
yeni bir inkişaf dövrünün əsası qoyuldu. Bu proseslərin biz canlı şahidiyik. Ulu öndərin gəlişinə qədər ölkədə
xaos və anarxiya pik həddə çatmış, dövlət idarəçiliyi prinsipləri pozulmuş, təsadüfi adamlar hakimiyyətə
yiyələnmiş, iqtisadiyyat dağılmış, müharibə vəziyyətində olan, torpaqları işğal altına düşən ölkə vətəndaş
müharibəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Amma təcrübəli siyasətçi bu çətinliklərin öhdəsindən gəlməyi bacardı.
Bütün ölkə ictimaiyyəti əmin idi ki, ən doğrusunu Heydər Əliyev bilir. Ondan başqa heç kəs xalqı bu böhran
məngənəsindən qurtarmağa qadir deyil. Və təbii ki, xalq öz inamında yanılmadı. Azərbaycanın mərd və mübariz
oğlu doğma ölkəsinin xilası naminə xalqın təkidli tələblərindən sonra Naxçıvandan Bakıya qayıtdı, 1993-cü il
iyunun 15-də Milli Məclisinin sədri seçildi. O gündən də Azərbaycanın tarixində böyük qurtuluşun əsası qoyuldu.
Heydər Əliyev qısa zaman ərzində Azərbaycanı düşdüyü faciəli ictimai-siyasi durumdan nəinki çıxara bildi, eyni
zamanda, cəbhədə işğalçı Ermənistana sarsıdıcı zərbələr endirilməsi nəticəsində atəşkəsə nail oldu, ölkəni
vətəndaş müharibəsi təhlükəsindən xilas etdi.
1993-cü il oktyabrın 3-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmiş Heydər Əliyev heç bir il də
keçməmiş, 1994-cü il sentyabrın 20-də Azərbaycanın uzaqgörən neft strategiyasını reallışdırmaq istiqamətində
böyük və uğurlu addımı atdı, dünyanın bir çox ölkələrinin iştirakı ilə sonralar “Əsrin müqaviləsi” adını almış
məşhur neft kontraktının imzalanması mərasimini keçirdi. O gün Bakı bütün dünyanın diqqət mərkəzində idi. Hər
yandan gözlər Azərbaycanın paytaxtına dikilmişdi. İmperiya zəncirindən cəmisi 3 il əvvəl qurtarmış Azərbaycan
artıq dünyanın 20 ölkəsini birləşdirərək misli-bərabəri olmayan böyük bir neft kontraktı imzalayırdı. Buna
sevinənlər, təbii ki, çox idi. Bunlar Azərbaycanın müstəqilliyini istəyənlər idi. Amma xain gözlər də az deyildi.
Belələri Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsindən qorxuya düşərək xəyanətkar planlar cızırdılar.
Amma Azərbaycanın xoşbəxt sabahını çox aydın görən Heydər Əliyev düşmən qüvvələrə əhəmiyyət vermədən
inadla öz siyasi xəttini həyata keçirirdi. Çünki zaman gözləmirdi, düşmənlər, Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi
formalaşmasını istəməyən qüvvələr çox idi. Onlar hər addımda ölkənin suverenliyinə zərbə vurmağa hazır idilər.
Bu şər güclərin qarşısını almaq üçün Azərbaycanı yubanmadan Qərbin azad cəmiyyətinə inteqrasiya etdirmək
lazım idi. Heydər Əliyevin inadlı siyasi fəaliyyəti çoxları üçün xülya kimi görünən bu arzuları da reallaşdırdı.
Heydər Əliyev çox keçmədən Azərbaycan neftinin dünya bazarına çıxarılması üçün yenə ən doğru olanını
seçdi – Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri ixrac üçün ən səmərəli marşrut kimi qəbul olundu. Bu, təkcə
Azərbaycanın deyil, müstəqilliyi və suverenliyi üçün təhdidlər olan Gürcüstanın da təhlükəsizliyinə təminat idi.
Beləliklə, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərinin inşasına başlandı. Təəssüf ki, ulu öndər Azərbaycanın təkcə
iqtisadi inkişafının deyil, müstəqilliyinin də qarantı olan bu kəmərin açılış gününü görə bilmədi. Ömür vəfa
etmədi. Bu kəmərin və ideyası Heydər Əliyev tərəfindən verilmiş digər layihələrin, o cümlədən Bakı-TbilisiƏrzurum qaz kəmərinin açılışını Heydər Əliyevin siyasi varisi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev etdi.
Mən bir təhsil işçisi kimi, ulu öndərin istər Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi olduğu, istərsə də ikinci
dəfə, müstəqillik illərində Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə milli təhsilimizin və elmin inkişafına verdiyi
töhfələrin canlı şahidiyəm. Heydər Əliyev hakimiyyətdə olduğu bütün dövrlərdə Azərbaycanda təhsilin inkişafına
xüsusi diqqət və həssaslıqla yanaşmış, gənclərimizin yüksək səviyyədə təhsil alması üçün əlindən gələn hər şeyi
etmişdir. Onun Azərbaycan gənclərinin təkcə Azərbaycanda deyil, həm də keçmiş SSRİ-nin ayrı-ayrı şəhərlərində
– Moskva, Leninqrad (indiki Sankt-Peterburq), Kiyev, Minsk kimi elm və mədəniyyət mərkəzlərində ali təhsil
alması üçün etdiklərini bu gün də minnətdarlıq hissi ilə xatırlayıram. Keçmiş SSRİ dövründə Azərbaycan
gənclərinin İttifaqın ən nüfuzlu ali təhsil ocaqlarını bitirdikdən sonra ölkəmizə qayıdıb iqtisadiyyatın müxtəlif
sahələrində millətə fayda verməsi də daim ulu öndərin diqqətində olan məsələlərdən biri idi.
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Ümummilli lider hakimiyyətinin birinci dövründə Azərbaycanın ali məktəblərində korrupsiyanın tamamilə
aradan qaldırılması uğrunda da həmişə mübarizə aparırdı. Onun qəbul imtahanları dövründə gözlənilmədən bu və
ya digər ali məktəbə gəlib qəbul prosesinin gedişinə nəzarət etməsi, ortaya çıxan neqativ hallarla bağlı təcili
tədbirlər görməsi hamının yadındadır. Heydər Əliyev ali məktəblərimizdəki nüfuzlu fakültələrə, xüsusən hüquq
fakültəsinə istedadlı uşaqlarımızın, sadə fəhlə-kəndli balalarının rahat qəbul olunması üçün hər cür şərait
yaradırdı. Bu zaman o, hətta ətrafındakı məmurların şəxsi ambisiyaları ilə toqquşmalı olsa da, bundan çəkinmir,
mübarizəsini cəsarətlə davam etdirirdi. Heydər Əliyevin məhz bu cəsarət və iradəsinin nəticəsi idi ki, o dövrdə
minlərlə sadə insanın övladı Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirə bilmişdi. Onların çoxu
indi hüquq-mühafizə orqanlarında çalışmaqdadır.
Ümummilli liderin Azərbaycan gənclərinin hərbi təhsilə cəlb edilməsi uğrunda mübarizəsi isə ayrıca bir
söhbətin mövzusudur. Sovet dövründə buna nail olmaq heç də asan deyildi. Bunun üçün Moskvanın razılığı olmalı
idi. Ancaq Heydər Əliyev qətiyyətlə bu məsələnin də həllinə nail oldu. O dövrdə minlərlə azərbaycanlı gənc
keçmiş SSRİ-nin ən nüfuzlu hərbi təhsil ocaqlarına göndərildi, sonradan onlar yetkin hərbçi kadrlar kimi
yetişdilər. Eyni zamanda, ulu öndər Azərbaycanda hərbi məktəblərin açılmasına nail ola bildi. Nəticədə
Azərbaycan sovet ordusu üçün peşəkar hərbçi kadrlar yetirən ölkəyə çevrildi. Bu məktəblərdə milli kadrların
yetişdirilməsi isə əsas vəzifə idi. Məhz bunun nəticəsi idi ki, Azərbaycan müstəqillik əldə edərkən hərbçi kadrlar
sarıdan korluq çəkmədi. Bu kadrlar Ermənistanın Azərbaycana təcavüz etdiyi illərdə Vətənin müdafiəsini təşkil
etdilər.
Ümummilli liderin siyasi hakimiyyətə qayıdışı ilə müstəqil Azərbaycanın yeni təhsil siyasətinin əsası
qoyuldu. Heydər Əliyevin təhsillə bağlı müdrik kəlamları bu gün aforizmlərə çevrilmişdir. Ulu öndər deyirdi:
“Məktəb, maarif, təhsil işi ilə həmişə sıx bağlı olmuşam… Hesab edirəm ki, cəmiyyət haradan olursa-olsun, nədən
olursa-olsun kəsib təhsilə xərcləməli, gənc nəslin təhsilinə, müəllimə kömək etməlidir. Bu, mənim prinsipial
mövqeyimdir”.
1993-cü ildən başlayaraq “Təhsil millətin gələcəyidir” deyən ulu öndərin tapşırığı ilə təhsilə, təhsil
işçilərinə dövlət qayğısı artırıldı. Əvvəlcə 1-4-cü siniflər, sonra isə yuxarı siniflər üçün dərsliklər dövlət vəsaiti
hesabına çap olunmağa başladı. Müəllimlərin maaşları mütəmadi olaraq artırıldı.
Ümummilli liderimiz təhsil sistemimizdə olan problemlərin optimal həlli üçün Azərbaycan tarixində ilk
dəfə təhsil sahəsində islahatlar aparılması üçün tapşırıqlar verdi. Bu məqsədlə 1998-ci il martın 30-da Prezidentin
sərəncamı ilə Təhsil Sahəsində İslahatlar üzrə Dövlət Komissiyası yaradıldı. 1998-ci ildə Azərbaycan
müəllimlərinin birinci qurultayı keçirildi. Xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev qurultayda tarixi çıxış etdi. Bu
çıxış təhsil işçilərinin qarşısında duran vəzifələrin uğurlu həlli üçün əsl proqram idi. Qurultayda təhsil tariximizdə
ilk dəfə Respublika Təhsil Şurası yaradıldı. Ulu öndər 1999-cu il iyunun 15-də – Milli Qurtuluş Günündə Təhsil
Sahəsində İslahat Proqramını xüsusi sərəncamla təsdiq etdi və islahatların əsas məqsədini müəyyən etdi: “Təhsil
sistemində islahatların əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan təhsil sistemi dünya təhsil sisteminin
standartlarına uyğunlaşdırılsın….On illərlə əldə etdiyimiz təhsil prinsipləri gözlənilməli və inkişaf etdirilməlidir.
Əgər biz bu yolla gedəriksə, qısa bir zamanda Azərbaycanda təhsil sistemini dünya standartlarına çatdıra bilərik”.
Müstəqil respublikamızın memarı Heydər Əliyevin qayğısı ilə Təhsil İslahatı Proqramının əsas müddəaları
Dünya Bankının maliyyə yardımı ilə həyata keçirilməyə başladı. Təhsil haqqında Qanun layihəsi hazırlanaraq
ümumxalq müzakirəsinə verildi. Ümumi orta təhsilin dövlət standartları hökumət səviyyəsində təsdiq edildi.
Azərbaycanın təhsil sistemi dünyanın aparıcı dövlətlərinin təhsil sisteminə inteqrasiya etməyə başladı. Xüsusi
istedadı olan şagirdlərə və gənclərə diqqət artırıldı, belə uşaqlar seçilərək adları “Qızıl kitab”a salındı.
Azərbaycan təhsilinin qayğıkeş hamisi olan ulu öndərimizin “Azərbaycan Respublikası ümumtəhsil
məktəblərinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi haqqında” 4 oktyabr 2002-ci il tarixli sərəncamı və
həmin sərəncamla hazırlanmış xüsusi proqram sayəsində Azərbaycanda dünya standartlarına uyğun müasir tipli
məktəb binaları tikilməyə başlandı.
“Təhsil sahəsi xalqımızın bu günü, millətimizin, dövlətimizin gələcəyi üçün ən vacib bir sahədir” – deyən
ümummilli lider Azərbaycan təhsilinin dinamik inkişafını təmin edən bir sıra sənədlər imzaladı. “Azərbaycan
Respublikasının təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında” 13 iyun 2000-ci il, “Dövlət dilinin tətbiqi işinin
təkmilləşdirilməsi haqqında” 18 iyun 2001-ci il, “Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan Dili Günü (1 avqust) təsis
edilməsi haqqında” 9 avqust 2001- ci il, “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Qanunun tətbiq
edilməsi barədə” 2 yanvar 2003-cü il tarixli fərman və sərəncamlar təhsilimizin dünya standartları səviyyəsinə
qaldırılmasında böyük rol oynadı. Bununla yanaşı, Azərbaycan tarixinin, ədəbiyyatının, coğrafiyasının,
öyrədilməsinə, mükəmməl dərsliklərin hazırlanmasına, Azərbaycan dilinin öyrədilməsinə, xüsusilə dövlət dili
statusunda təbliğinə diqqət artırıldı.
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Bu gün birmənalı şəkildə deyə bilərik ki, ümummilli liderimizin rəhbərliyi, tövsiyələri ilə hazırlanmış
proqramlar, seçdiyi strateji yol Azərbaycan təhsilinin, onun maddi-texniki bazasının uzunmüddətli, dinamik
inkişafını təmin etmişdir. Hazırda ulu öndərimizin daxili və xarici siyasəti, iqtisadi plan və proqramları Heydər
Əliyev məktəbinin layiqli yetirməsi, möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla davam etdirilir.
Məhz bu siyasətin ardıcıl və məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilməsinin nəticəsidir ki, son illərdə Azərbaycan
istər sosial-iqtisadi, istərsə də elm və təhsil sahəsində möhtəşəm nailiyyətlər əldə edə bilib. Dünyanın bir sıra
ölkələrinin iqtisadi böhranla çarpışdığı bir vaxtda Azərbaycan özünün iqtisadi uğurlarını ilbəil artırır. Prezident
İlham Əliyevin ayrı-ayrı dövlət proqramları şəklində irəli sürdüyü layihələr ölkəni sürətlə irəli aparır. Bu gün
Azərbaycan regionun ən güclü dövlətinə çevrilib. Cəmi 27 illik müstəqillik tarixi olan Azərbaycan artıq “kosmik
dövlətlər” ailəsinin üzvüdür.
Təbii ki, iqtisadi inkişaf elm, təhsil, mədəniyyət və sair sahələrin də tərəqqisinə təkan verir. Yeni səhiyyə
ocaqları, məktəblər tikilir, sosial-mədəni obyektlər istifadəyə verilir. Bu cür layihələrin reallaşdırılmasında
Azərbaycanın Birinci vitse- prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın da
müstəsna xidmətləri nəzərdən qaçırılmamalıdır. Fondun xətti ilə həm ölkə daxilində, həm də xaricdə humanitar
layihələr həyata keçirilir və bu fəaliyyət artıq çoxdan beynəlxalq dəstək qazanmışdır. Ancaq həmişə yadda
saxlamalıyıq ki, bizə bu böyük uğurları qazandıran Heydər Əliyev siyasəti, onun qurub-yaratdığı strateji yoldur.
Bu yol Azərbaycanı hələ bir çox onilliklər ərzində işıqlı sabahlara doğru aparacaq.
Xalq qəzeti. - 2018.- 5 may. - № 101. - S. 7.
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Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyası
Nurlana ƏLİYEVA,
YAP İdarə Heyətinin üzvü, YAP Qadınlar Şurasının sədri, professor
Tarix xalqımız üçün çətin sınaqlarla keçib. Azərbaycanın dünyanın ən əlverişli məkanlarından birində
yerləşməsi, zəngin sərvətlərə malik olması, saysız-hesabsız üstünlükləri həm də xalqımızın üzləşdiyi faciələrə
səbəb olub.
Yağılar torpaqlarımızın sərvətlərini ələ keçirməkdən ötrü üstümüzə hücum çəkib. Zəngin vətənimiz azğın
düşmənlərin hədəfinə çevrilib. Azərbaycan xalqı olmazın müsibətlərlə üzləşib. Milli kimliyimiz, dilimiz,
inancımız, adət-ənənələrimiz ağır təhdidlərə məruz qalıb.
Amma İlahinin lütfünə baxın ki, tarixin heç bir dönəmində bu xalqdan böyük şəxsiyyətləri, aydın bəsirətli
mütəfəkkirləri də əsirgəməyib. O şəxsiyyətləri ki, ən çıxılmaz məqamlarda insanlara ümid olublar. Öz varlıqları
ilə düşüncələrdə bir çıraq yandırıblar. Cəmiyyəti sarsılmağa qoymayıblar. Onların sayəsində Azərbaycan xalqı
daim mübariz olub. Milli dövlətçilik dəyərlərimiz ən ağır sınaqlar altında da qorunub. Nəsillərdən-nəsillərə
ötürülüb. Məqamı yetişdikcə cəmiyyət bu şəxsiyyətlərin zəkasının işığında bir araya gəlib Azərbaycanı bir neçə
il ərzində əsrlər qədər inkişaf etdirib.
Dəyərlərimizin simvolu
Bu şəxsiyyətlər qalereyasında böyük fatehləri, şahları, sərkərdələri, alimləri, şairləri, filosofları, ustadları,
mədəniyyət xadimlərini, maarifçiləri, müdrik dövlət adamlarını görə bilərik. Tariximizdə onların hər birinin öz
yeri var.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin bu tarixdəki mövqeyini əvəzsiz edən əsas cəhət isə
onun bu şəxsiyyətlərlə eyni ucalıqda durmaqla yanaşı, həm də ümumiləşdirici siqlətə malik olmasıdır.
Heydər Əliyev şəxsiyyətində Babək qətiyyəti, Şah İsmayıl Xətainin dövlətçilik düşüncəsi, Nizami, Füzuli
sözünün qüdrəti, XIX əsrdə tarix səhnəsinə çıxmış Abbasqulu ağa Bakıxanov, Mirzə Fətəli Axundov, Zərdabi və
başqa böyük maarifçilərimizin fikir dünyası, bu il 100 illiyini qeyd etdiyimiz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini
qurub-yaratmış böyük düha sahibi olan şəxsiyyətlərin gələcəklə bağlı amallarına qədər bütün tarixi dəyərlərimizi
və zənginliyimizi görmək olar.
Heydər Əliyev sovetlər dövründə Azərbaycan dövlətçiliyini faktiki olaraq yenidən yaratdı. Onun sovet
Azərbaycanında gördüyü cahanşümul işlər dövlət müstəqilliyimizin bərpasında mühüm rol oynadı. Müstəqil
dövlətçiliyimizin sosial-iqtisadi, milli-mənəvi əsaslarını formalaşdırdı.
Heydər Əliyev nurlu əməlləri ilə öz adını mənsub olduğu xalqın, dövlətin, onun dəyərlərinin simvoluna
çevirmiş şəxsiyyətdir. Bu ad Azərbaycan üçün müstəqilliyin, qurtuluşun, inkişafın, bütövlüyün rəmzidir. Heydər
Əliyev adı xalqımız üçün mənəvi yüksəlişin, milli intibahın, azərbaycançılığın, vətənə sevginin və layiqli
xidmətin təcəssümüdür. Heydər Əliyev adı dünya üçün Azərbaycanı kökündən tanımağın, Azərbaycanın qüdrətini
dərk etməyin ən düzgün vasitəsidir.
Böyük və çətin hədəflər qarşısında
Heydər Əliyev milli şüurun yetirdiyi böyük liderdir. O, vətənin ucqarlarında, qədim Naxçıvan torpağında,
sadə bir azərbaycanlı ailəsində dünyaya göz açmışdır. Təhsildə irəlilədikcə, kitablarla xalqımızın düşüncə
dünyasında dolaşdıqca, tariximizi daha yaxından öyrəndikcə o, Azərbaycan xalqının böyük və qüdrətli bir xalq
olduğunu dərk edirdi. Eyni zamanda ətrafdakı yoxsulluq, insanların layiq olduqlarına yetişə bilməmələri, milli
dəyərlərimizin, ana dilimizin sıxışdırılması ona ağır təsir edirdi. Hələ yeniyetməlik illərindən o, xalqımız
qarşısında necə böyük və çətin hədəflərin olduğunu anlayırdı.
O, əmək fəaliyyətinə dövlət təhlükəsizlik orqanlarında başlamışdı. Onda bu orqanlarda bütün rəhbər
vəzifələrdə işləyənlər qeyri-millətlərin nümayəndələri idi. Yerli kadrlara yuxarıdan aşağı baxırdılar. Torpağımızın
üzərində ağa şəsti ilə yeriyirdilər. Xüsusilə ermənilər bu torpaqda at oynadırdılar. Hər vasitə ilə azərbaycanlıların
yüksəlişinin qarşısını alırdılar. Xalqımızın nümayəndələrindən kiməsə vəzifə vermək lazım gələndə də bəzən ən
zəif, iradəsiz adamları irəli çəkirdilər ki, Azərbaycan xalqının bacarıqsız, yarıtmaz olması təsəvvürü yaratsınlar.
Bütün dövlət orqanlarında, təsərrüfat sahələrində də vəziyyət təxminən eyni idi. Bakı partiya təşkilatının,
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prokurorluq və milis orqanlarının bütün aparıcı vəzifələrində ermənilər oturmuşdu. Hətta elm və tarix problemləri
müzakirə olunanda da Moskva ancaq onların rəyi ilə hesablaşırdı. Bütün gəlirli sahələri, hətta xalqın sərvətlərinə
nəzarət edilən nöqtələri ermənilər idarə edirdilər. Yerli kadrlara Moskvada inam yox idi. Bu vəziyyəti sındırmaq,
dəyişmək üçün, ilk növbədə, siyasi hakimiyyət və nüfuz qazanmaq lazım idi.
Milli lider
1950-ci illərdə Heydər Əliyev öz siyasi yüksəliş planlarını ardıcıl surətdə həyata keçirməyə başladı. Dəmir
iradəsi, yorulmazlığı, qeyri-adi müdrikliyi, dövlət siyasətindən və professional işdən gözəl baş çıxarması
nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycanın dövlət təhlükəsizliyi sistemində nüfuz sahibinə çevrildi. Hətta
Moskvada da onun rəyini diqqətlə dinləyir, peşəkar kimi onunla məsləhətləşirdilər. Lakin Heydər Əliyev öz
nüfuzundan ilk növbədə bir məqsəd üçün - xalqa sədaqətli, yetkin azərbaycanlı kadrları irəli çəkmək üçün istifadə
edirdi. Elə bir zaman gəlib çatdı ki, ermənilər onun nüfuzu qarşısında geri çəkildilər. Xalqın böyük oğlu əvvəlcə
respublikanın təhlükəsizlik orqanında ikinci, sonra isə birinci şəxs oldu.
Bununla da ulu öndərin siyasi yüksəliş dövrü Azərbaycana real rəhbərlik dövrü ilə əvəzləndi.1969-cu ildə
Azərbaycan rəhbərliyini yeniləmək ideyası ortaya çıxanda Heydər Əliyev şəxsiyyətini Moskvada yaxşı tanıyıb
ehtiram bəsləyənlər onun namizədliyini irəli sürdülər. 1969-cu ilin 14 iyulunda Heydər Əliyev Azərbaycan
Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçildi.
Heydər Əliyevin respublika rəhbərliyinə gəlişi qısa zamanda Azərbaycanın tərəqqi və inkişafında yeni
səhifə açdı. Zəngin təbii sərvətlərinə, iqtisadi və insan potensialına baxmayaraq, digər müttəfiq respublikalardan
geridə qalan Azərbaycan o illərdə sürətlə inkişaf etməyə başladı. Şəhərlər, rayonlar, hətta kəndlər böyük tikinti
meydanına çevrildi. Yeni istehsal və sənaye müəssisələri yaradıldı. İnsanların sosial təminatı, mədəni-intellektual
səviyyəsi yüksəldi. Ümummilli liderin təşəbbüskarlığı ilə keçmiş SSRİ-nin bir sıra strateji əhəmiyyətli
müəssisələri məhz Azərbaycanda inşa olundu. Bununla da respublikamızın gələcək müstəqilliyinin iqtisadi
əsasları təmin edildi.
Heydər Əliyevin vətən qarşısında ən böyük xidmətləri həm də ədəbiyyat, mədəniyyət və təhsillə, bu
sahələrin xalqın milli ideallarını daha tam ifadə edə bilməsi məqsədləri ilə bağlı idi. Məhz Heydər Əliyevin
dövründə yaradıcılıq ittifaqlarında milli ruh hökmran oldu. Milli istedad sahiblərinə, yazıçı, şair, bəstəkar və
rəssamlara ulu öndər özü şəxsən xüsusi qayğı göstərir, cəmiyyətdə onların nüfuzunun yüksəlməsinə çalışırdı. O
hesab edirdi ki, yalnız yüksək mənəvi dəyərləri mənimsəmiş xalq öz azadlığını və müstəqilliyini qazana bilər.
Ana dilimizin hamisi
Heydər Əliyevin dövründə Azərbaycan təhsilində inqilabi dəyişikliklər baş verdi. Məktəb tikintisi
görünməmiş miqyas aldı. Yeni ali məktəblər təşkil olundu. Keçmiş SSRİ-nin müxtəlif universitetlərinə göndərilən
minlərlə istedadlı gənc ölkəyə qayıdıb onun kadr və intellektual potensialını qat-qat artırdı. Təhsili idarə edən
kadrlar arasında milli ruhlu insanlar üstün mövqelərə çatdılar.
Xalqın mənəvi tərəqqisinə, milli şüurun artmasına ulu öndər xüsusi əhəmiyyət verirdi. Bu sahədə inqilabi
yeniliklər həyata keçirirdi. Məhz onun zamanında dövlət tədbirlərində Azərbaycan dili səslənməyə başladı. Ulu
öndər 1978-ci ilin Konstitusiyasında Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təsdiqinə nail oldu. Şəxsi göstərişləri ilə
nüfuzlu ziyalıların çıxışlarını məhz Azərbaycan dilində təşkil etdi. 1970-ci illərdə Nizami, Nəsimi, Səməd Vurğun
kimi klassiklərimizin dövlət səviyyəsində həyata keçirilən yubileyləri gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda
tərbiyəsində, onun azadlıq hərəkatı üçün hazırlanmasında misilsiz rol oynadı.
Ulu öndərin rəhbərlik məharəti onun uzaqgörənliyində və siyasi iradəsinin ardıcıllığında özünü göstərirdi.
Uzaq və böyük planlar qurmaq ümummilli liderin siyasi rəhbərliyinin mühüm xətti idi. Onun siyasi qərarları,
gözlənilməz gedişləri üç-beş il sonraya yönəlirdi. Ona görə də Heydər Əliyevin qəbul etdiyi qərarların mənası
ancaq bir neçə il keçdikdən sonra görünürdü. Həm də hamı tərəfindən yox, onun Azərbaycanda yeritdiyi
milliləşdirmə siyasətini duyanlar tərəfindən.
Rəhbərin strateji ustalığını onun nitqləri və sözləri ilə real siyasi qərarları arasındakı manevrlərində də
görmək olardı. Çıxışlarında o, alovlu bir beynəlmiləlçi kimi danışır və düşmənlərinin, erməni daşnaklarının
istifadə edəcəyi arqumentləri onların əlindən alırdı. Əməldə isə bütün qərarlar Azərbaycan Respublikasının hər
bir sahəsinin addım-addım milliləşdirilməsinə yönəlmişdi. Bu xətt əvvəlcə milli ruhlu kadrların aparıcı postlarda
yerləşdirilməsində, sonra isə erməni millətindən olan şəxslərin mühüm və çoxgəlirli iqtisadi postlardan
uzaqlaşdırılmasında öz əksini tapırdı.
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Heydər Əliyevin ölkə rəhbərliyinə gəlişinə qədər keçmiş ittifaq respubikaları sırasında ən axırıncılardan
olan Azərbaycan ulu öndərin rəhbərliyi altında ön sıralara yüksəldi. Bu misilsiz fəaliyyət SSRİ rəhbərliyinin
diqqətini çəkdiyindən ona ittifaqın ən ali rəhbərliyində təmsil olunmaq təklifi verildi. Heydər Əliyev SSRİ
Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin olunmaqla həm də Azərbaycan tarixində ən yüksək
vəzifəyə layiq görülmüş yeganə həmvətənimiz idi. Bu həm də, SSRİ tərkibində Azərbaycanın sürətli inkişafına
təkan verdi.
Vətənə dönüş
Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövrü həm də xilaskarlıq missiyasının ilk mərhələsi idi.
Heydər Əliyevin Kremldə tutduğu yüksək vəzifədən istefaya göndərilməsindən sonra Azərbaycanın bütün
sahələrdə böyük problemlərə, ən əsası isə hərbi təcavüzə məruz qalması insanlarımızda bu böyük şəxsiyyətin
varlığına böyük ehtiyac yaratdı. 1990-cı ilin 20 Yanvar faciəsi göstərdi ki, Heydər Əliyevin məkrli hücumlar üçün
hədəf seçilməsinin əsas səbəbi nəticə etibarilə Azərbaycanı sarsıtmaq, xalqımızın başına faciələr gətirməkdir.
İmperiyanın bu qanlı əməlinə etiraz bildirmək üçün ailə üzvləri ilə birlikdə Azərbaycanın Moskvadakı daimi
nümayəndəliyinə gələn Heydər Əliyev əsl və yeganə milli lider olduğunu bir daha təsdiqlədi. Bu zaman Heydər
Əliyev rəsmi status baxımından heç bir vəzifəsi olmayan və Moskvada yaşayan təqaüdçü idi. Amma xalq onu öz
lideri, xilaskarı mövqeyində görürdü. Bu faciədən sonra Heydər Əliyevin vətənə qayıtmasına imkan vermir, onun
müdafiəsinə qalxanları dərhal təqib və təzyiqlərlə üz-üzə qoyurdular. Lakin onu heç nə qorxutmadı. Bütün
maneələri dəf edərək vətəni Azərbaycana döndü. 26 il öncə - 1990-cı ilin 20 iyulunda Bakıya, iki gün sonra isə
dünyaya göz açdığı məkana, qədim Naxçıvan torpağına qayıtdı. Torpaqlarımıza qarşı hərbi təcavüzə başlamış
erməni işğalçılarına qarşı çarpışan Naxçıvana qayıdanda Heydər Əliyev Qarabağ torpaqları və müstəqillik
uğrunda xalq hərəkatının sıravi üzvü idi.Tanrı və tale isə Heydər Əliyevin üzərinə daha ağır, məsuliyyətli missiya
qoymuşdu. O, milli xilaskarlıq missiyasını yenidən yerinə yetirməli, daha doğrusu, bu missiyanı yeni tarixi dövrdə
də davam etdirməli idi. Həmin vaxt Naxçıvan son dərəcə çətin şəraitdə yaşayırdı. Bir tərəfdən, iqtisadiyyatı
dağılaraq tamamilə iflic vəziyyətinə düşmüşdü, digər tərəfdən isə ermənilərin hücumları bölgədəki ağır vəziyyəti
daha da mürəkkəbləşdirmişdi. Muxtar respublika, demək olar ki, hər an itirilmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı.
Ulu öndərin Naxçıvana gəlişi blokada şəraitində yaşayan, acınacaqlı problemləri ilə tənha qalan naxçıvanlılara
mübarizlik ovqatı gətirdi. İnsanlar Heydər Əliyevin timsalında böyük xilaskarı tapdılar. Onu özlərinə rəhbər
seçdilər. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanın müstəqilliyi ilə bağlı bir sıra önəmli tarixi qərarlar da ilk dəfə məhz
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Naxçıvan Ali Məclisində qəbul olundu.
Milli vəhdətin banisi
1993-cü ilin iyununda Azərbaycanda yaranmış hakimiyyət böhranı, getdikcə güclənən erməni işğalı Heydər
Əliyevin ölkə rəhbərliyinə gəlişini qətiləşdirirdi. Hər kəs anlayırdı ki, Azərbaycanı artıq parçalanma təhlükəsi ilə
üz-üzə qaldığı, vətəndaş müharibəsinin bir addımlığına gəlib çatdığı dəhşətli fəlakətdən ancaq Heydər Əliyev
xilas edə bilər.
1993-cü ilin 15 iyununda xalqın çağırışına səs verən Heydər Əliyev Azərbaycanın yarımcan cisminə
mübariz ruh kimi qayıtdı. Ölkəni məhv olmaq, parçalanmaq təhlükəsindən xilas etdi. Ulu öndər Azərbaycanı
formal müstəqillikdən həqiqi müstəqilliyə qovuşdurdu. Özünəməxsus müdrikliklə müstəqilliyin təməl
prinsiplərini, ideoloji bazasını formalaşdırdı. Azərbaycançılıq ideologiyasını milli birliyin bünövrəsinə çevirdi.
Sabitliyin, hüquq qaydalarının bərpası istiqamətində qətiyyətli addımlar atdı. Dövlətin suverenliyinə və ərazi
quruluşuna qəsd etmək niyyətinə düşən, etnik separatizmi təşviq edən ünsürlər zərərsizləşdirildi. Dövlət
çevrilişləri cəhdlərinin qarşısı qətiyyətlə alındı. Heydər Əliyev xalqı öz ətrafında birləşdirməklə dövlətçiliyə qəsd
etməyə çalışan daxili və xarici qüvvələrin məkrli niyyətlərinin qarşısına ciddi sipər çəkdi.
Ölkəmizdə güclü və modern ordu quruculuğuna başlanıldı. Bu sahədə mühüm nailiyyətlər əldə edildi.
Heydər Əliyev bütün nüfuzlu xarici ölkələrdə səfərlərdə oldu. Hər bir ölkədə əsl həqiqətləri beynəlxalq
ictimaiyyətə çatdırdı. Bunun nəticəsi olaraq, 1996-cı ilin dekabrında Lissabon sammitində Azərbaycanın Qarabağ
üzərində suveren hüququ beynəlxalq miqyasda tam qəbul olundu.
Heydər Əliyev böyük müdrikliklə dövlətin əsas təsisatlarını yaratmağa başladı. 1995-ci ildə ölkə
Konstitusiyasının qəbulu hüquqi və dünyəvi dövlət quruculuğu prosesinin baza prinsiplərini müəyyənləşdirdi.
Əsas Qanunun qəbulundan sonra ictimai həyatın bütün sahələrində köklü islahatların aparılmasına başlanıldı.
Paralel olaraq ölkəni iqtisadi böhrandan çıxarmaq üçün iqtisadiyyatda struktur islahatları aparıldı. Dövlət
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əmlakının özəlləşdirilməsi prosesinə başlanıldı. Sahibkarlığın inkişafı məqsədilə ciddi qanunverici baza
formalaşdırıldı. Müvafiq dövlət proqramları qəbul olundu. Keçmiş SSRİ məkanında ilk dəfə olaraq aqrar sektorda
islahatlar həyata keçirildi. Torpaq əsl sahibinə - kəndliyə qaytarıldı.
1994-cü ilin 20 sentyabrında “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması ölkənin siyasi və iqtisadi müstəqilliyinin
möhkəmləndirilməsi yönümündə atılmış ən mühüm addımlardan biri oldu. Ulu öndər Heydər Əliyev xalqın öz
təbii sərvətləri üzərində həqiqi sahiblik hüququnu təmin etdi. “Əsrin müqaviləsi” dünyanın aparıcı dövlətlərinin
neft şirkətlərinin Xəzər hövzəsində külli miqdarda investisiya yatırmasına səbəb oldu. 12 noyabr 1997-ci ildə
“Çıraq” platformasında ilk neftin hasil olunması mərasimi çoxlarının yadındadır. Bu hadisə müstəqillik
tariximizin mühüm rəmzlərindəndir.
“Mən azərbaycanlıyam”
Ümummilli lider ölkədə siyasi sabitliyi təmin etməklə yanaşı, demokratik dövlət modeli konsepsiyasını da
uğurla həyata keçirməyə başladı. Heydər Əliyevin Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi
istiqamətində ilk mühüm addımlarından biri cəmiyyətin vahidliyinin, bütövlüyünün təmini, milli ideologiyanın
sistem halında təqdimatı oldu. Bu bir reallıqdır ki, ulu öndər cəmiyyətin vahidliyini təmin edərək, onun müxtəlif
istiqamətlər - sosial bərabərsizlik, regional, dini və milli mənsubiyyət amili baxımından parçalanmasına imkan
vermədi. Bu, Azərbaycan dövlətçiliyinin yaşaması, inkişaf etməsi baxımından son dərəcə vacib amil idi və ötən
illərin reallıqları da bunu təsdiqlədi. Dünya Azərbaycanlılarının I qurultayında “Hər bir insan üçün milli
mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm və bu gün də fəxr edirəm ki, mən
azərbaycanlıyam” deyən ulu öndər dünya azərbaycanlılarını azərbaycançılıq ideyası ətrafında səfərbər etdi.
Heydər Əliyevin siyasi dühası və müstəqil dövlətimizin tarixindəki mühüm xidməti onun ardıcıl olaraq
diplomatik qələbələr qazanmaq, Azərbaycana qarşı ikili standartlar siyasətini neytrallaşdırmaq üçün lazımi yollar
tapması idi. O, beynəlxalq təpkiləri də, daxildə siyasi çevriliş cəhdlərini də səbirlə aradan qaldırırdı. İstər yeni
neft strategiyasında, istər müstəqil xarici və daxili siyasətin yeridilməsində ona kifayət qədər müqavimət göstərən
qüvvələr ortaya çıxırdı. Amma xalqın müdrik oğlu bunların heç birinə güzəşt etmirdi. Seçdiyi müstəqillik kursu
ilə irəliləyir və uğur qazanırdı. O, xarici siyasətdə hər hansı ifratı, tendensiyanı yolverilməz sayırdı. Bu, rəhbərin
müstəqilliyi göz bəbəyi kimi qorumaq üçün qarşıya qoyduğu əsas vəzifədir.
Bu gün bayrağımız bayraqlar sırasında, millətlər evinin üzərində dalğalanır. Bu, Heydər Əliyevin - müdrik
rəhbərin doğma xalqına yarım əsrlik xidmətinin ən yüksək nümunəsi, xalqımızın ən ülvi arzuları ilə bağlı irəliyə
təkan verən misilsiz dəyəridir.
Tarixin ən qüdrətli Azərbaycanı
Heydər Əliyevin milli dövlətçilik irsini əzmlə davam etdirən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin yürütdüyü məqsədyönlü siyasətin uğurları sayəsində ölkəmiz tarixinin ən qüdrətli mərhələsini
yaşayır. Azərbaycan tarix boyu heç zaman indiki kimi güclü olmayıb. Bu da bir reallıqdır. Bu həm də Heydər
Əliyev irsinə verilən dəyərdir. Belə bir dəyər üzərində formalaşdırılan yeni dövlətçilik ənənələridir. Prezident
İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, müstəqil Azərbaycan Heydər Əliyevin şah əsəridir. Bu əsər bu gün möhtərəm
Prezident tərəfindən daha möhtəşəm, daha qürurlu inkişaf dövrünü yaşayır. Bütün sahələrdə davamlı hal alan
yüksəliş, xalqın öz lideri ətrafında sıx səfərbər olması, müstəqilliyimizin həqiqətən də dönməz və davamlı hal
alması ulu öndərin ruhuna böyük ehtiramımızın göstəricisidir!
Heydər Əliyevin şah əsəri - müstəqil Azərbaycan etibarlı əllərdədir. Xalqımız cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi altında Heydər Əliyevin öyrətdiyi kimi, dövlətçilik ənənələrini, millət kimi mövcudluğunu, dövlət
qurmaq haqqını, özünü idarə etmək bacarığını nümayiş etdirir.
Vətən həm də Anaların rəmzidir. Vətənə Ana deyirik. Vətəni Ana sözünün müqəddəsliyi ilə assosiasiya
edirik. Bu mənada vətənin nail olduğu qüdrət həm də Azərbaycan analarının amalıdır. Prezident ölkəmizə
qazandırdığı uğurlarla Azərbaycan analarının arzusunu, dualarını yerinə yetirir. Hər bir ana istəyir ki, evndə ruzi
və bolluq olsun. Övladlarımız sağlam, zəkalı formalaşsınlar, müasir məktəblərdə təhsil alsınlar. Ölkədə və
məişətdə yaşayış rahat, gözəl olsun. Gənclərimizin ali təhsil almaq, iş yeri tapmaq imkanları genişlənsin. Bunlar
bizim həyatımızın mənası olan balalarımızın səadəti üçün lazımdır. Bizim onların həyatından fərəhlənə
bilməyimiz üçün gərəkdir. Bu arzular Prezident
İlham Əliyevin yürütdüyü siyasətdə reallığa çevrilir. Bu siyasətin əsas hədəfi ölkədə əhalinin həyat
səviyyəsini, insan inkişafını yüksəltməkdir. Azərbaycan vətəndaşları cənab İlham Əliyevin siyasi kursunu öz
752

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

sosial təhlükəsizliklərinin və iqtisadi rifahın alternativsiz təminatçısı kimi qəbul edirlər. Bu siyasi kursun
cəmiyyətin uğurlu gələcəyini təmin etməsinin fərqindədirlər.
Real əməllər
İnsanların sağlam düşüncəsi gurultulu, emosional, şirnikdirici sözləri qəbul etmir, ancaq real əməllərə,
işlərə, öz həyatında hiss etdiyi nəticələrə inanır. Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi illərində olduğu kimi,
İlham Əliyevin rəhbərliyi dövründə də öz dolanışığının yaxşılaşdığını hiss etməyən, əməkhaqqı, pensiyası
artmayan, doğma ölkəmizin hər yerində gedən yeniləşmə və quruculuq işlərindən fərəhlənməyən, cəmiyyətimizin
yeni bir inkişaf mərhələsinə qalxdığını görməyən insanın tapılacağına inanmıram. Ən böyük siyasət də elə budur.
Bu, İlham Əliyevin real dəyişikliklər siyasətidir. Onun ölkənin təbii sərvətlərinin insanın düşüncə sərvətinə
çevrilməsi istiqamətində yürütdüyü siyasətin nailiyyətləridir.
Vətəni modernləşdirmə konsepsiyasının təşəbbüskarı olan Prezident İlham Əliyev gələcəyin fəal həyat
mövqeli, kamil vətəndaşlarını yetişdirmək, gənc nəslə qayğını artırmaq məqsədilə xüsusi proqramlar həyata
keçirir. Gənc nəslin fiziki və mənəvi sağlamlığı ölkə rəhbərinin daim diqqət mərkəzindədir. Azərbaycanın bu gün
nüfuzlu idman ölkəsi kimi tanınması məhz Prezidentin əməli siyasətinin nəticəsidir.
Həyatımızdakı sürətli dəyişikliklər əsas bir şeyi bizə əyani göstərir: Prezidentimiz praktikdir, qurucudur,
siyasəti də konkret işləri başlamaq, davam etdirmək və sona çatdırmaq kimi qəbul edir. Bu, bizim ölkəyə, xalqa,
başlıcası isə övladlarının və deməli, ölkənin gələcəyi ilə nəfəs alan analarımıza lazım olan ən doğru və səmərəli
siyasətdir.
Bu gün Azərbaycan bütün dünyada beynəlxalq tədbirlərin ev sahibi kimi tanınıb. Bakıda “Eurovizion 2012”, I Avropa Oyunları, İslam Həmrəyliyi Oyunları kimi möhtəşəm tədbirlər, qlobal forumlar keçirilib. Bu
miqyasda tədbirlər yenə davam etdirilir. Ölkəmiz fərqli mədəniyyətlərin təmas məkanıdır. Dünyanın müxtəlif
ölkələrindən Azərbaycana böyük turist axını var. Son illər ölkəmizdə yüz minlərlə iş yeri açılıb. Hər ailəni dördbeş nəfərdən ibarət saysaq, bu, milyonlarla vətəndaşın ailə büdcəsində artım deməkdir. Mən quru rəqəmlərdən
istifadə etmək istəmirəm: ailələrin dolanışığındakı yaxşılaşmanı hər bir ailə şənliyində, xeyir-şər süfrələrində də
görmək olur. Köhnə nəsillərin nümayəndələri hətta israfçılıq hallarından gileylənirlər, çünki onlar çörək-bərəkət
imtahanını və sınağını çox görüblər. Süfrəmizdəki bolluq xalqımızın öz zəhmətinin, iqtisadiyyatımızın
tərəqqisinin, ölkə rəhbərinin müdrik siyasətinin nəticəsidir. Həyat diktə edir ki, qəlbində torpaq, millət sevgisi
olmayan insanlar xalqa tam gücü ilə xidmət edə bilməzlər. Sürətlə qloballaşan dünyamız da biz analardan məhz
bunu istəyir. Azərbaycanın təəssübü ilə, onun bayrağının məhəbbəti ilə yaşayıb yaradan zəka sahibləri istəyir.
Qüvvət elmdədir
Heydər Əliyev ideyalarının reallaşması, Azərbaycan Prezdentinin həyata keçirdiyi inkişaf strategiyasının
öz hədəfinə çatması ölkədə təhsilin keyfiyyətindən çox asılıdır. Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində məktəb,
təhsil və səhiyyə sahəsindəki böhranlı hallar ümumi iqtisadi vəziyyətlə bağlı idi. Şagirdlər məktəbdən kütləvi
şəkildə yayınır, ali məktəblərə sənəd verənlərin sayı azalırdı. İndi belə hallar keçmişdə qalıb: gənclərdə orta və
ali təhsilə maraq əvvəlki dövrlərdən də artıqdır. Elm sahəsinə gənclərin axını müşahidə olunur. Bütün bunlar
sosial böhran illərinin sosial çiçəklənmə və kütləvi optimizmlə əvəz olunduğunu nümayiş etdirir. Təhsilə və elmə
maraq gələcəyə inam və ümidlərin ən yaxşı ifadəsidir. Bu ümidlər bizim cəmiyyətdə, ev-ocaqlarımızda vardır.
Bu gün evi, ocağı yaşadan qadınlarımız hər şeyi görüb-bildiyi kimi, düzgün qiymət verməyi də bacarır.
Ölkəmizdə hər şey ideal halda deyil. İmkanlarımız artdıqca iddialarımız da artır. Biz neft gəlirləri hesabına böyük
imkanlar qazanmışıq. Amma analar istəyir ki, biz yalnız neftdən asılı olmayaq, xüsusilə bölgələrdə ənənəvi sənaye
sahələri inkişaf etsin, daha çox iş yerləri açılsın. İnsanlar indikindən daha yaxşı yaşasınlar. Bu gün Azərbaycan
rəhbərliyinin həyata keçirdiyi siyasətin də məqsədi budur.
Bu gün çox qürur duyuruq ki, ulu öndərin irsini, müqəddəs yolunu davam etdirən, Azərbaycanda hər kəsin
inam, etimad ünvanlarından birinə çevrilən məkan - Heydər Əliyev Fondu var. Ulu öndər həyatı boyu mərhəmət,
xeyirxahlıq, maarifçilik kimi dəyərlərin ən bariz daşıyıcısı olub və sevinirəm ki, Heydər Əliyev Fondu da bu
dəyərləri illərdir ki, layiqincə dünyada təbliğ edir. Fond Heydər Əliyev irsinin yaşadığını, ulu öndərin mənən
əbədiliyini nəcib əməllərlə göstərir. Bu fəaliyyət Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, fondun prezidenti
Mehriban xanım Əliyevanın adı ilə bağlıdır. Məhz onun səyləri, Heydər Əliyev şəxsiyyətinə olan böyük sevgisi
sayəsində xalqımız Heydər Əliyev Fonduna elə Heydər Əliyevin özü kimi yanaşır. Dar günündə çəkinmədən ora
müraciət edir. Bu fonddan yardım istəyir, ordan mədət umur. Dünyanın onlarla ölkəsində Heydər Əliyev Fondu
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tərəfindən məktəblər tikilir, xəstəxanalar açılır, yardıma ehtiyacı olan insanların problemləri həll olunur, dini
ibadətgahlar təmir edilir, onlarla digər sosial layihələr icra olunur. Beləliklə. Heydər Əliyevin bəşəri ideyaları
bütün dünyada yayılır.
Bu gün Azərbaycanın qazandığı bütün uğurlar Heydər Əliyev irsindən gəlir. Ölkəmizin əldə etdiyi hər bir
nailiyyət Heydər Əliyev missiyasının davamıdır. Bu missiya davam edir və Azərbaycanı inkişafa, tərəqqiyə,
intibaha, parlaq müqəddəs gələcəyə aparır.
Azərbaycan.-2018.-5 may.-№ 101.-S.1,8.
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SSRİ dövründə azərbaycanlı elitanın formalaşmasında Heydər Əliyevin rolu
Məryəm Seyidbəyli,
AMEA Elm Tarixi İnstitutunun direktoru, tarix üzrə elmlər doktoru
Bəşəriyyətin tarixi təkamül prosesi göstərir ki, hər bir xalqın milli-mənəvi irsini, mental-əxlaqi dəyərlərini
qoruyub saxlamaq, genetik yaddaşını, tarixi kimliyini, özünəməxsusluğunu gələcək nəsillərə ötürmək kimi çətin
missiya onun taleyində müstəsna rol oynamış fenomenal şəxsiyyətlərin fəaliyyəti ilə bağlı olmuşdur. Nəcib
əməllər sahibi olan belə insanlar həmişə saf və ali məqsədlər uğrunda mübarizənin önündə dayanmış, əlverişli
siyasi şansdan böyük məharətlə, ustalıqla bəhrələnmiş, xalqın düşüncə sistemini, mental xüsusiyyətlərini istənilən
ictimai-iqtisadi formasiyada hifz edərək möhkəm mənəvi təməl üzərində gələcəyə doğru inamla addımlamışlar.
Ötən əsrdə Azərbaycan xalqının dünya siyasi arenasına bəxş etdiyi nadir şəxsiyyət olan Heydər Əliyev də
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra siyasi reallıqdan çıxıb ideya formasında azərbaycanlıların
istiqlal duyğularında qığılcım kimi közərən milli dövlətçilik düşüncəsini – əsrin 70-ci illərinin əvvəllərindən
başlayaraq əsrin sonlarına doğru – müstəqil Azərbaycan dövləti kimi əzəmətli reallığa qovuşdurmuşdur.
Digər mədəni xalqlarda olduğu kimi, Azərbaycan xalqının da elitasının formalaşması uzun tarixi dövrü
əhatə edir. Əsl ziyalıları, müasir inkişafın tələblərinə cavab verən, xalqın dünyada tanınmasına ürəkdən çalışan
milli elitanı formalaşdırmaq heç də asan iş deyildir. Bu yöndə bir sıra Azərbaycan sərkərdələri tarix boyunca
mühüm əmək sərf etmişlər. Ümummilli lider Heydər Əliyev bəzi ideoloji çətinliklərə baxmayaraq hələ sovet
dövründən etibarən Azərbaycan xalqının önəmli ziyalılarının yetişdirilməsi məsələsinə xüsusi diqqət yetirməyə
başlamışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, elmi idarə etmək yüksək intellekt, bilik, bacarıq və erudisiya tələb edir. Bütün bu
keyfiyyətləri özündə yaşadan Heydər Əliyevin Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci
katibi olduğu dövrdə, XX əsrin 70-80-ci illərində Elmlər Akademiyasının alimlərinin fəaliyyəti dünyanın elmi
ictimaiyyəti tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. İqtisadiyyat və elm sahəsində nailiyyətlərinə görə
Azərbaycan Elmlər Akademiyası “Xalqlar Dostluğu” ordeninə layiq görülmüşdü. Bu yüksək mükafatı 1975-ci
ildə ümummilli lider şəxsən özü təqdim etmişdir. Onun Azərbaycan elminə qayğısı sayəsində Elmlər
Akademiyasının daha müasir elmi elitası formalaşmış və dünya elmi arenasında öz yerini tapmışdır.
Ulu öndər xalqın elmi-intellektual potensialının möhkəmləndirilməsinə daim diqqət yetirmişdir. Biz tam
əminliklə deyə bilərik ki, 1969-cu ildə respublikada hakimiyyətə gəldikdən sonra o, Azərbaycanda güclü ziyalı
təbəqəsinin, yeni elitanın formalaşması məsələsinə xüsusi diqqət yetirmişdir.
Tarixi faktlar göstərir ki, ulu öndər respublikaya birinci rəhbərliyi dövründə böyük siyasi ustalıqla xalqda
milli özünüdərk hissini gücləndirə, habelə milli kimliyi, düşüncə sistemi barədə dolğun təsəvvür formalaşdıra
bilmişdir. Həmin illərdə milli-mənəvi dəyərlərə nihilist baxış tədricən aradan qalxmış, klassik ənənə ilə müasir
ədəbi irs arasında yaranan möhkəm mənəvi-ideoloji körpü milli düşüncənin düzgün məcrada inkişafına səbəb
olmuşdur.
Azərbaycan elitası, sözün əsl mənasında, Heydər Əliyevin Azərbaycan SSRİ idarə etdiyi dövrdə
formalaşdı. SSRİ-nin neft və qaz naziri vəzifəsində işləmiş azərbaycanlı mütəxəssis Sabit Orucov Respublika
Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü seçilmiş, iki dəfə “Lenin” ordeni ilə təltif olunmuşdur. O, Tümen vilayətində
neft hasilatının sürətlə inkişafını təmin edən texniki-texnoloji kompleks həllinin tətbiqinə görə və dəniz-neft
yataqlarının kəşfi və istismarına görə o vaxtın ən böyük mükafatlarına layiq görülmüşdü.
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, Lenin mükafatı laureatı, geologiya-minerologiya elmləri doktoru, SSRİ
geologiya nazirinin birinci müavini, Tümen vilayətində 20-dən artıq neft yataqlarını kəşf etmiş Fərman Salmanov
nəinki Azərbaycan, hətta sovet elitasını təmsil edən şəxsiyyət olmuşdur. Adını çəkdiyimiz bu şəxslər Sovet
elitasını təmsil etməklə yanaşı, Sovet İttifaqının enerji təhlükəsizliyini də təmin etmişlər.
1980-ci illərin sonunda Azərbaycan ziyalılarının düşüncəsində milli ideya anlayışı formalaşırdı. Bu dövrü
Azərbaycan xalqının siyasi dirçəliş dövrü adlandırmaq olar. Çünki 1969-cu ildə hakimiyyət sükanını qəbul edən
ulu öndər ictimai şüurun, milli mənlik şüurunun formalaşmasının yeni mərhələsinin əsasını qoymuşdu.
1987-ci ilin sonu 1988-ci ilin əvvəllərində xalq hərəkatının genişlənməsi, sonra isə 20 Yanvar hadisəsi ilə
xalqın düşüncəsində müstəqil dövlət qurmaq ideyası dərin kök salmağa başladı. Bu ideyanın ətrafında Moskvada
yaşayan Azərbaycan elitası, mərkəzində isə məhz böyük siyasi xadim Heydər Əliyev dururdu. Vaxtilə
azərbaycançılıq məfkurəsini əsərlərində təbliğ etdiklərinə görə şovinizmdə, millətçilikdə günahlandırılan,
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təqiblərə məruz qalan Bəxtiyar Vahabzadə, Xəlil Rza Ulutürk, Anar, Ziya Bünyadov kimi şəxsiyyətləri ən çətin
məqamlarda qoruyan Heydər Əliyev milli kökə bağlı şəxsiyyət olduğunu bir daha sübuta yetirmişdir.
Zəruri resurs potensialına malik olan siyasi elita dövlət idarəçiliyinin əsas vəsiləsidir. O, daxilən tez birləşən
sosial qrup olub, siyasət sahəsində mühüm strateji qərarlar qəbul edir. Hakim elitanı bir qrup kimi xüsusi dəyərlər,
onun üzvləri və sektorlarının münasibətlərini tənzimləyən normalar birləşdirir. Hakimiyyət və dövlət, ölkənin və
dünyanın inkişafı, ictimai problemlər, xalq və onun dövlətinin idarəçiliyində iştirakı barədə elitanın öz fikri və
təsəvvürləri vardır.
Qeyd etmək lazımdır ki, sovet dövrü siyasi leksikonunda elita ifadəsi işlədilmirdi. Söhbət ancaq ali partiyadövlət nomenklaturasından gedə bilərdi. Orta və aşağı vəzifəli nomenklaturada xüsusi millətlərin nümayəndələri
təmsil olunurdu. SSRİ-nin dağılmasından sonra elitanın malik olduğu mürəkkəb struktur dezinteqrasiya dövrünü
keçirmişdir. Perspektivli alimlərin bəziləri elmdən uzaqlaşaraq, biznes sahəsini seçmiş, digərləri isə xaricə
mühacirət etmişlər. Bu kontekstdə, demək olar ki, yeni siyasi elita sovet elitası əsasında deyil, postsovet elita
qruplarının bazası əsasında formalaşmışdır.
Sovet dövründə Azərbaycanın sürətli inkişafı bilavasitə Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Buna əmin olmaq
üçün onun rəhbərliyi dövründə ölkənin həyatının bütün sahələrində inkişafı əyani əks etdirən statistik
məlumatlarla tanış olmaq kifayətdir.
1970-1980-ci illərdə Heydər Əliyevin şəxsi təşəbbüsü ilə hər il azərbaycanlı gənclər ölkənin nüfuzlu ali
məktəblərində təhsil almaq üçün göndərilirdi. Ulu öndər azərbaycanlı gənclərin Rusiyanın nüfuzlu
universitetlərində təhsil almaları üçün əlavə yerlər ayrılmasına nail olur və sovet dövründə bu ölkənin ali
məktəblərində təhsil alan gənclərimizin sayı artırdı. Əgər 1969-1970-ci tədris ilində təhsil almaq üçün 47 gənc
göndərilmişdisə, 1975-ci ildə bu göstərici 14 dəfə artaraq təxminən 700 nəfərə çatmışdı. Bu sahədə artım sonrakı
illərdə də davam etdirilmişdi. Əgər 1970-ci ilə qədər təhsil almaq üçün respublikadan kənara göndərilənlər
içərisində azərbaycanlılar yalnız 40 faiz təşkil edirdisə, 1976-cı ildə Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti
nəticəsində bu rəqəm 85, 1977-ci ildə 92, 1980-ci ildə 97,6 faizə çatmışdır.
Statistik məlumatlardan göründüyü kimi, məhz Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə respublikada
nəhəng quruculuq işləri geniş vüsət almışdır. Həmin illərdə təhsil almış gənclər ölkədə quruculuq işlərində fəal
və yaxından iştirak etmişlər. Gənclərin SSRİ-nin müxtəlif ali tədris müəssisələrində təhsil alması nəticəsində
respublika yüksək ixtisaslı mütəxəssislərlə təmin olunmuş sənaye, elm və mədəniyyətin müxtəlif sahələrində
qabaqcıl mövqeyə çıxmışdır.
Gənclərin bir hissəsi Vətənə qayıtmayaraq, postsovet respublikalarında Azərbaycanın intellektual bazasını
təşkil etmişdir. Bu gün onların çoxu Rusiya Federasiyasının və Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan digər
respublikaların elmi və yaradıcı elitasında yer alır. Bizim qənaətimizə görə, bugünkü elmi diasporun çoxsaylı və
perspektivli hissəsini sovet dövründə formalaşmış alimlər təşkil edirlər. Onların sırasında Rusiya Federasiyasında
yaşayan dünya şöhrətli rəssam Tahir Salahov, tanınmış iş adamı, sahibkar Araz Ağalarov, “Lukoyl”un prezidenti
Vahid Ələkbərov, bunlardan savayı tibb elmləri doktoru M.Məmmədov, tibb elmləri doktoru S.Həbibov, şair A.
Axundova, Ukrayna politoloqu O. Babayev, aktyor T. Bədəlbəyli, yazıçı E. Bağırov, jurnalist U. Zeynalova,
beynəlxalq şahmat qrossmeysteri E. Mirzəyeva, MDTY-nun professoru Q. Sadıxov kimi Azərbaycan elitasının
bir hissəsi olan dəyərli şəxsiyyətlər vardır. Təəssüf ki təqdim etdiyimiz məqalədə bu sırada yer ala biləcək bütün
həmyerlilərimizin adını çəkmək mümkün deyil.
Hazırda iki yüzdən çox azərbaycanlı Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutunun layihələrində çalışır. Rusiya
ilə Azərbaycan alimləri arasında sıx əməkdaşlıq münasibətləri mövcuddur. S.Hüseynzadə, Q.Mirzəyev,
M.Bəşirov və A.Həbibovun adları hazırda Rusiyanın ən görkəmli alimləri sırasında çəkilir. 2010-cu ildə ictimai
təltiflər və görkəmli vətəndaşların xatirəsini əbədiləşdirmək üzrə Milli Komissiya Moskvada “Vətənin şöhrəti”
meydanında Füzuli Fərəcovun abidəsinin qoyulması haqqında qərar qəbul etmişdir. O, XXI əsrin uçan
aparatlarının istehsalı sahəsində çalışır və bu sahədə çox ciddi nailiyyətlərə imza atmışdır. Belarusiyada çalışan
həmyerlilərimiz R.Sadıxov, A.İsmayılov və A.Məmmədov hələ İttifaq dövründən tanınmış alimlər hesab
olunurlar.
Bu gün Azərbaycan elitası Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş azərbaycançılıq ideologiyası ətrafında
formalaşır. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev xaricdə yaşayan
azərbaycanlıları birləşdirmək və onların Azərbaycan elmi mühiti ilə əməkdaşlıqlarını möhkəmləndirmək
sahəsində əlindən gələni əsirgəmir. Ümid edirik ki, xarici həmvətənlərimizin potensialından Azərbaycan elmi
naminə gələcəkdə də böyük işlər görüləcəkdir.
Xalq qəzeti. - 2018.- 4 may. - № 100. - S. 3.
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Liderlik örnəyi
Fəttah Heydərov,
Milli Məclisin Komissiya sədri, Respublika Ağsaqqallar Şurasının sədri
18 aprel 2018-ci il, Milli Məclisin iclas salonu...
Parlamentin zalındakı abu-hava xüsusi məna kəsb edir ...
Azərbaycan xalqının yüksək etimadı ilə dövlətə rəhbərlik missiyasını növbəti dəfə üzərinə götürmüş
İlham Əliyevin parlamentdə Vətənə, dövlətə və xalqa sədaqət andı içəcəyi mərasimə sayılı dəqiqələr qalır...
Müstəqilliyimizin və inkişafımızın təminatçısını hamı böyük səbirsizliklə gözləyir.
Xoş duyğuların təsiri ilə bir anlıq 25 il əvvələ dönərək xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin
müstəqil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi 1993-cü il oktyabrın 10-da keçirilmiş andiçmə
mərasimini xatırladım...
O illərdə kifayət qədər çətin, mürəkkəb və ziddiyyətli hadisələri taleyimizdə yaşasaq da, ümummilli liderin
parçalanmaq, müstəqilliyini itirmək təhlükəsi ilə üzləşmiş dövlətin idarəçilik sükanı arxasına keçməsi qəlbimizdə
gələcəklə bağlı qubar salmış nisgili, nigaranlığı birdəfəlik aradan qaldırmışdı. Oktyabrın 3-də keçirilmiş prezident
seçkilərində ulu öndərin ölkə seçicilərinin 95 faizindən çoxunun səsini qazanaraq inamlı qələbə qazanması
çarəsizlik, bədbinlik burulğanında olan insanların daxilində işıqlı sabaha, təminatlı gələcəyə ümid qığılcımları
alovlandırmışdı.
Ümummilli lider 25 il öncəki andiçmə mərasiminə xilaskar və qalib rəhbər kimi qatılmışdı. Heydər Əliyev
dühasının 1993-cü ilin iyununda - ölkənin vətəndaş müharibəsi, xaos, anarxiya və iqtisadi tənəzzül mərhələsində
olduğu ağır siyasi dönəmdə Naxçıvandan Bakıya dönüşü xalqımızın və müstəqil respublikamızın taleyində
Qurtuluş anına çevrilmişdi. Cəmi 3-4 ayın içində qətiyyətli və müdrik siyasi gedişləri ilə daxili böhranı, vətəndaş
qarşıdurmasını aradan qaldıran, Cənubda və Şimalda cərəyan edən separatçılıq meyillərinin qarşısını qətiyyətlə
alan, qanunsuz silahlı qüvvələri zərərsizləşdirən, sosial-iqtisadi sahədə radikal islahatlara başlayan ulu öndər
xalqımızda sabaha ümid və özünəinam hissini bərpa etməyi bacarmışdı.
Bu günlərdə anadan olmasının 95-ci ildönümünü qeyd etdiyimiz ümummilli liderin ilk andiçmə
mərasimindəki çıxışını sabitlik, həmrəylik və inkişaf manifesti kimi xatırlayıram. Müdrik rəhbər kifayət qədər
həssas mərhələdə Azərbaycana rəhbərlik edəcək lider olaraq dövlət müstəqilliyinin və suverenliyinin müdafiəsi
naminə əzmlə çalışacağını, qətiyyətlə mübarizə aparacağını, bu məqsədlə bütün imkanlarını səfərbər edəcəyini
cəsarətlə bəyan edirdi. “Bu gün mənim üçün tarixi, əlamətdar bir gündür. Mənə göstərilən bu böyük etimada görə
Azərbaycan vətəndaşlarına, Azərbaycan xalqına bir daha dərin minnətdarlığımı, hörmətimi, məhəbbətimi bildirir
və əmin etmək istəyirəm ki, həyatımın sonuna qədər xalqıma sədaqətlə xidmət edəcək və bütün fəaliyyətimi
Azərbaycan Respublikasının gələcək inkişafına sərf edəcəyəm. Əlimi Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasına basaraq and içirəm ki, biliyimi, təcrübəmi, qüvvəmi Azərbaycan xalqının, Azərbaycan
Respublikasının rifahına həsr edəcəyəm” - deyən Heydər Əliyev bu vədinə sonadək sadiq qaldı, dövlətinə, xalqına
sədaqətlə, vicdanla xidmət etdi.
Aradan 25 il ötüb və biz bu gün tamamilə fərqli bir Azərbaycanda yaşayırıq. Ümummilli lider Heydər
Əliyevin 1993-2003-cü illərdə böyük siyasi iradə, müdriklik hesabına tənəzzül və böhrandan dayanıqlı sabitlik və
tərəqqi yoluna çıxardığı respublikamız milli dövlətçilik tarixinin ən qüdrətli dövrünü yaşayır. 2003-cü ildə ulu
öndər Heydər Əliyevin “Mən ona özüm qədər inanır və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm” - deyərək
cəmiyyətə özünün layiqli davamçısı, siyasi varisi kimi təqdim etdiyi İlham Əliyev bu ali etimadı yüksək səviyyədə
doğruldaraq milyonların alternativsiz liderinə çevrilib. Son 15 ildə uğur estafetini inamla davam etdirərək
respublikamızı bütün sahələrdə inkişaf edən, tamamilə müstəqil siyasət yürüdən, milli maraq və mənafeyini
müdafiə edən dövlətə çevirməyə nail olub.
Ulu öndər hələ 25 il əvvəl müasir Azərbaycanı indiki statusda təsəvvür edir, onun əzəmətini - üfüqdəki
qüdrətli və güclü dövlətin ürəkləri “dağa döndərən” tablosunu uzaqgörənliklə canlandırırdı.
...25 il sonra biz artıq fərqli bir Azərbaycanda - hər vədini əməli fəaliyyəti ilə doğruldan, xalqını və dövlətini
sevən, ona layiqli xidməti həyat amalı hesab edən bir liderin - Heydər Əliyev ideyalarının layiqli davamçısının
andiçmə mərasimindəyik...
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İlham Əliyev özünəməxsus məğrur addımlarla Milli Məclis salonuna daxil olaraq tribunaya yaxınlaşır, əlini
Azərbaycan Respublikasının Kontitusiyasına və müqəddəs “Qurani-Kərim”ə basaraq vətənə, xalqa və dövlətə
sədaqət andı içir!
Prezidentin nəcib və müdrik xarakterinə xas şəkildə - hər cür dəbdəbədən, təntənədən uzaq, təvazökar, sadə
atmosferdə gerçəkləşən bu mərasim həm də qanunverici orqana və onun üzvlərinə göstərilən yüksək etimadın
təcəssümü idi...
Dövlət başçısının dərin məzmunlu, konseptual çıxışı, əslində, Azərbaycanın yaxın tarixinə nəzər salan,
bugününü obyektiv dəyərləndirən, gələcəklə bağlı hədəflərini səhih müəyyən edən Strateji Yol Xəritəsi idi.
Xalqın sarsılmaz inamı, böyük dəstəyi ilə prezidentlik səlahiyyətlərinin icrasını növbəti mərhələdə də
həyata keçirəcək möhtərəm Prezidentin bu məzmunlu nitqi təkcə 15 illik möhtəşəm tarixin müfəssəl hesabatı
deyildi. İlham Əliyev, eyni zamanda Azərbaycanın möhkəm iqtisadi, siyasi və mənəvi təməl üzərində bundan
sonra daha sürətlə inkişaf edəcəyinin, yaxın perspektivdə ən çox inkişaf etmiş ölkələr sırasına daxil olacağının
xoş müjdəsini verirdi.
Dövlət rəhbəri andiçmə mərasimində əldə olunmuş və gözlənilən böyük nailiyyətlərin ən dəqiq ünvanını,
səbəbkarını da növbəti dəfə bəyan etdi: Heydər Əliyev ideyaları müasir, inkişaf edən, qüdrətli Azərbaycanın
mayakı və inkişaf lokomotividir!
İlham Əliyev son 15 ildə hər addımda Heydər Əliyev ideyalarından güc aldığını, ulu öndərin hər bir
vətəndaşın mənafeyinə xidmət edən inkişaf strategiyasına əsaslandığını səmimiyyətlə vurğuladı: “Mən 2003-cü
ildə, prezident seçkiləri ərəfəsində xalqa müraciət edərək demişdim ki, əgər mənə xalq etimad göstərərsə, mən
ulu öndər Heydər Əliyev siyasətinə sadiq qalacağam, bu siyasəti davam etdirəcəyəm. Mən fəxr edirəm ki, xalq
mənə inandı, məni dəstəklədi və mən də öz növbəmdə sözlərimə əməl etdim. Son 15 il ərzində Azərbaycanda
hərtərəfli inkişaf təmin edilmişdir. Bunun əsas şərti ondan ibarətdir ki, biz ulu öndərin yolu ilə gedirik. Onun
qoyduğu yol yeganə düzgün yoldur və Azərbaycanın müstəqillik tarixi bunun əyani sübutudur”.
Xalqlarının tarixində müstəsna xidmətləri olan böyük liderlər qurub yaratdıqları dövlətlərin inkişaf
hədəflərini, tərəqqi yolunu dəqiq müəyyən etməklə əbədiyaşarlıq zirvəsinə yüksəlirlər. Bu mənada, ulu öndər
Heydər Əliyev Azərbaycan tarixinə təkcə milli müstəqillik ideyasını gerçəkləşdirmiş lider kimi düşməyib. Ulu
öndər həm də qurub-yaratdığı dövlətin möhkəmliyini təmin edən, hərtərəfli inkişafı üçün zəmin hazırlayan, ən
başlıcası, bu strategiyanı özündən sonra inamla davam etdirməyə qadir davamçı yetişdirən rəhbər kimi
əbədiyaşarlıq qazanıb.
İlham Əliyevin andiçmə mərasimindəki nitqi məni yenə də yaxın keçmişə qaytarır. 1993-cü ilin 10
oktyabrında keçirilmiş andiçmə mərasimində ulu öndər böyük uzaqgörənliklə deyirdi: “Müstəqil Azərbaycan
Respublikasının qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri respublikanın dövlət quruculuğunu təşkil etməkdir. Bizim
yolumuz aydındır, bunu dəfələrlə bəyan etmişik. Yolumuz demokratiya yoludur. Müstəqil Azərbaycanda
demokratik, hüquqi dövlət qurulmalıdır. Azərbaycan dövləti demokratik prinsiplər əsasında fəaliyyət
göstərməlidir, öz tarixi ənənələrindən, milli ənənələrindən bəhrələnərək, dünya demokratiyasından, ümumbəşəri
dəyərlərdən səmərəli istifadə edərək demokratik dövlət quruculuğu yolu ilə getməlidir. Bizim yolumuz bu yoldur
və mən sizə bir daha söz verirəm ki, biz məhz bu yolla gedəcəyik”.
Heydər Əliyev Azərbaycan tarixində silinməz iz qoymuş dahi şəxsiyyət olaraq bir çox mühüm yeniliklərin,
saysız-hesabsız ilklərin müəllifi kimi xatırlanır. Ulu öndərin müstəqil Azərbaycan Respublikasının demokratik
seçki yolu ilə hakimiyyətə gələn və səlahiyyətlərini sonadək icra edən ilk prezidenti olduğunu da qürur hissi ilə
vurğulamaq istərdik. Yəqin ki, orta və yaşlı nəslin nümayəndələri 80-ci illərin sonu 90-cı illərin əvvəllərində
respublikamızda hakimiyyət uğrunda gedən amansız və çirkin mübarizənin xalqın, dövlətin taleyindəki ağrıacısını, fəsadlarını unutmayıblar.
Bəli, ulu öndər Heydər Əliyevə qədər Azərbaycana rəhbərlik edənlər onlara həvalə olunan rəhbərlik
missiyasını sonadək həyata keçirə bilməmiş, xalqın qəzəbinə tuş gələrək hakimiyyətdən uzaqlaşmışdılar.
Azərbaycan rəhbərliyində xalqın inam və etimadını qazanmış real siyasi qüvvənin olmaması o illərdə üzləşdiyimiz
böyük faciə və fəlakətlərin, ərazi və insan itkilərinin başlıca səbəblərindən birinə çevrilmişdi.
Bütün bunlara nəzərən əminliklə deyə bilərik ki, məhz Heydər Əliyev dühasının müdrikliyi və dövlətçilik
məharəti sayəsində Azərbaycanda hakimiyyətin dinc şəkildə, qansız-qadasız, sivil, demokratik, şəffaf seçkilər
yolu ilə ötürülməsi ənənəsi formalaşdı.
Ulu öndər Heydər Əliyev respublikaya rəhbərlik edən şəxsin zorakılıqla, xalqın qəzəbi ilə, məğlub durumda
hakimiyyətdən kənarlaşdırılması “ənənəsini” tarixin arxivinə ataraq siyasətdə sivil varisliyin əsasını qoydu.
Bu mənada, Heydər Əliyev fenomeni ən yeni tariximizə hakimiyyətə qalib kimi gələrək qalib kimi də
gedən, ideyalarının davamlılığını təmin edən böyük lider kimi möhürünü vurub.
759

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Ümummilli liderin milli dövlətçiliyimiz qarşısındakı böyük xidmətlərindən biri də xalqın gələcək tərəqqi
yolunu, inkişaf perspektivlərini müdrikliklə irəli sürməsidir. Bununla yanaşı, Heydər Əliyevin milli birliyi və
həmrəyliyi təmin edən, xalqı azərbaycançılıq ideyası ətrafında səfərbər edən birləşdirici şəxsiyyət olmasını da
xüsusi vurğulamaq lazımdır. O, bütün varlığı ilə bağlı olduğu Azərbaycan xalqının milli psixologiyasını duyur,
insanların arzularını bilir, bu arzuların həyata keçməsi üçün yüksək qətiyyət göstərirdi. Azərbaycan xalqının
nəzərində Heydər Əliyev mümkünsüzü mümkünə çevirməyi bacaran, onun gələcəyi üçün məsuliyyəti üzərinə
götürən sarsılmaz güc idi. Xalq böyük güvən hissi ilə öz taleyini bu qüdrət sahibinə əmanət etmişdi. Böyük
şəxsiyyət bu mənəvi əmanətə - insanların inamına hər zaman sadiq qaldı. Heydər Əliyev üzərinə götürdüyü
missiyanın məsuliyyətini gözəl dərk edir, tarix üçün yaşamağın, öz ömrü ilə tarix yaratmağın, milli dövlətçilik
tarixinin işıqlı bir parçasına çevrilməyin nə demək olduğunu yaxşı bilirdi.
Böyük şəxsiyyətlə hələ ötən əsrin 70-80-ci illərində birgə işləmək, onun komandasının üzvü olmaq imkanı
əldə etdiyimə görə taleyimdən çox razıyam. Yaxşı yadımdadır, ulu öndər Heydər Əliyevin həmin illərdə vəzifəyə
təyin etdiyi kadrlardan yalnız bir istəyi, tələbi var idi - insanlara layiqli və təmənnasız xidmət! Ulu öndər mənə
yüksək etimad göstərərək Ordubad, Culfa rayonlarına rəhbər təyin edərkən qarşıda məhz insanlarla daim
ünsiyyətdə olmaq, onların problemlərinə, qayğılarına həssaslıqla yanaşmaq vəzifəsini qoymuşdu. Ulu öndərin
verdiyi hər bir tapşırığı ciddi nəzarətdə saxlaması, tələbkarlığı hələ o illərdə məmurları daim səylə işləməyə sövq
edir, onların məsuliyyətini artırırdı.
Heydər Əliyevin liderlik taleyinin başlanğıc səbəbi, onun çətin və şərəfli ömür yolunda xalqımıza
qazandırdığı böyük uğurların mənəvi qaynağı isə ədalət prinsipinə sadiqlik idi. Hələ 1981-ci ildə “Literaturnaya
qazeta”ya müsahibəsində “Qoy ədalət zəfər çalsın” çağırışını əsas devizə çevirən Heydər Əliyev bütün fəaliyyətini
cəmiyyətdə ədalətin təntənəsinə yönəltmişdi. Bu deviz ümummilli liderin xalqın rəhbəri kimi özünə seçdiyi yolun,
əqidənin bəyanı olmaqla yanaşı, həm də qəlbinin səsi, milli dəyərlərə sadiqliyinin ifadəsi idi. Onun verdiyi bütün
qərarlar ədalət meyarlarına söykəndiyi üçün hər bir vətəndaşın qəlbində, düşüncəsində adil rəhbər mücəssəməsinə
çevrilə bilmişdi. İnsanların Heydər Əliyev şəxsiyyətinə olan inamı, onun haqq işinə dəstəyi də məhz bu dəyərə
əsaslanırdı.
Bütün böyük şəxsiyyətlər, qüdrətli liderlər kimi, həyatı çətin sınaqlardan keçən, bəzən haqsızlıqlarla, xain
xislətlilərin təzyiq və təhdidləri ilə üzləşən Heydər Əliyev bütün bədxahlarından güclü idi. Haqsızlığın üzərinə
haqqın bükülməz qolu ilə getməsi, ədalətsizlik zülmətini ədalət işığı ilə aydınlatması Heydər Əliyevi zamanın
bütün sınaq və mücadilələrindən qalib çıxarırdı. İnsanpərvər və humanist lider olmasının ən qabarıq təzahürləri
həm də onun tolerant şəxsiyyət olmasında özünü ehtiva edirdi. Böyük ürək sahibi olan bu dahi insan hətta özünə
qarşı edilmiş ədalətsizlikləri, haqsızlıqları da bağışlamağı bacarırdı. Milli-mənəvi dəyərlərə bağlı olan ümummilli
lider geniş ürək sahibi kimi ona qarşı səhv etmiş şəxsləri də bağışladı.
Ulu öndər müstəqil Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 1993-2003-cü illərdə cəmiyyətdə sabitliyi, hüquq
qaydalarını, insan amilinin ucalığını təmin etdi. Ümummilli lider müstəqil Azərbaycanın milli inkişaf
strategiyasını özünəməxsus müdrikliklə irəli sürərək onun həyata keçirilməsinə başladı. Ümummilli liderin
rəhbərliyi ilə demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət quruculuğu yolunda atılan addımlar, milli dövlətçilik
ənənələrinə, beynəlxalq standartlara əsaslanan köklü hüquq islahatları insan hüquq və azadlıqlarının təminatı
sahəsində əsaslı dönüşə səbəb oldu. Azərbaycanın inkişaf prioritetlərini düzgün müəyyənləşdirən ulu öndər sivil
dəyərlərin cəmiyyətdə tam mənimsənilməsinə hər zaman diqqətlə yanaşdı.
Heydər Əliyev özünün zəngin iqtisadi bilik və təcrübəsi əsasında Azərbaycanın yeni dövr üçün iqtisadi
inkişaf yolunu dəqiq müəyyənləşdirdi. Bu sahədə mövcud problemlərin həlli yollarını elmi-nəzəri və praktiki
əsasda göstərdi. Demokratik inkişaf yolunu seçmiş bütün ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da bazar
iqtisadiyyatı prinsipləri - xüsusi mülkiyyətçilik, azad sahibkarlıq fəaliyyəti, özəlləşdirmə, qeyri-neft sektorunun,
sənayenin inkişafı və sosial infrastrukturun yeniləşdirilməsi prioritet seçildi. Heydər Əliyev keçmiş ittifaq
məkanında ilk dəfə məhz Azərbaycanda torpağı əsl sahibinə - kəndlilərə qaytardı. Azərbaycanın yeni neft
strategiyasının hazırlanaraq həyata keçirilməsi, 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması da ümummilli
liderin Azərbaycan dövlətçiliyi qarşısındakı ən böyük xidmətlərindən biridir.
Bəli, ulu öndər siyasətdə varislik ənənələrini təmin etmiş böyük dövlət xadimi kimi xalqımızın qəlbində
özünə möhtəşəm abidə ucaldıb. 2003-cü ilin oktyabrında ümumilli liderin cəmiyyətə özünün layiqli siyasi
davamçısı, varisi kimi təqdim etdiyi cənab İlham Əliyev son 15 ildə respublikamızın möhtəşəm inkişaf
salnaməsinin müəllifinə çevrilib. Əgər ulu öndər 1990-cı illərdə respublikamızı iqtisadi tənəzzüldən xilas edərək
bazar iqtisadiyyatı yoluna çıxarmışdısa, İlham Əliyev son 15 ildə onu regionun sabit inkişaf edən, qlobal layihələri
öz gücünə reallaşdıran qüdrətli dövlətinə çevirib.
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Ulu öndərin zəruri anda xalqı ətrafında toplamaq, cəmiyyətdə birlik və həmrəyliyə nail olmaq kimi liderlik
keyfiyyətlərini biz bu gün Prezident İlham Əliyevin simasında görürük. Dövlət başçısı xaraktercə demokratik və
liberal düşüncəli bir şəxsiyyət olsa da, yeri gələndə dövlətin və xalqın maraqları naminə qətiyyətli, prinsipial
addımlar atmaqdan çəkinmir. Hələ 2003-cü ilin prezident, 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra dövlət
başçısının xalqın dəstəyi ilə nümayiş etdirdiyi yüksək siyasi sayıqlıq, iradə və qətiyyət Azərbaycanda ictimaisiyasi sabitliyi pozmaq, cəmiyyətdə bölücülük və qarşıdurma yaratmaq istəyən qüvvələrin çirkin niyyətlərini puça
çıxardı. İlham Əliyev eynilə ulu öndər kimi ən çətin situasiyalarda yüksək iradə və prinsipiallıq nümayiş etdirərək
dövlətçiliyə yönəlmiş qəsdləri qətiyyətlə zərərsizləşdirdi. Bununla yanaşı, liberal dəyərlərə, demokratik
prinsiplərə, insan hüquq və azadlıqlarına sadiqliyini hər zaman qoruyub saxladı.
İlham Əlyiev ölkədə siyasi barışığın, vətəndaş həmrəyliyinin və sülhün təmin olunması, etimad mühitinin
formalaşdırılması istiqamətində qətiyyətli addımlar atdı. Ölkədə kadr siyasəti və dövlət idarəçiliyi məsələlərində
Azərbaycanın bütün vətəndaşlarının iştirakı təmin edildi. Müxalifət sağlam, konstruktiv dialoqa dəvət olundu.
Ölkədə əldə edilən iqtisadi nailiyyətlərdən hamının öz bacarıq, zəhmət və əqli imkanlarına görə bəhrələnməsi
təmin edildi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 18-də keçirilmiş andiçmə mərasimindəki çıxışında
ölkəmizdə siyasi mübarizə mədəniyyətinin yüksəldiyini, demokratik dəyərlərin möhkəmləndiyini razılıqla qeyd
etdi: “Bu 15 il ərzində Azərbaycanda demokratik inkişaf çox sürətlə getmişdir, Azərbaycanda bütün azadlıqlar
təmin edilmişdir. Hesab edirəm ki, bu 15 il demokratik inkişaf baxımından çox uğurlu illər olmuşdur. Biz siyasi
islahatları dərinləşdirərək bütün azadlıqları - söz azadlığını, mətbuat azadlığını, sərbəst toplaşma azadlığını, siyasi
fəaliyyət azadlığını təmin etmişik. Təkcə onu demək kifayətdir ki, bu gün Azərbaycan vətəndaşlarının 80 faizi
internet istifadəçiləridir və internet Azərbaycanda azaddır. Yəni demokratik inkişafla bağlı bizim siyasətimiz çox
düzgün siyasətdir və bizim milli maraqlarımızı təmin edir. Biz bunu kiminsə xoşuna gəlmək üçün yox, ona görə
edirik ki, Azərbaycanda siyasi islahatlar daha da dərinləşsin, Azərbaycan xalqı həmişə öz taleyinin sahibi olsun,
necə ki, bu gün Azərbaycan xalqı öz taleyinin sahibidir və seçkilər, onun nəticələri bunu bir daha təsdiqləyir”.
Prezident İlham Əliyev hələ 2013-cü ildə ölkəmizdə sistem islahatlarının dərinləşdirilməsi zərurətini bəyan
etmişdir. Söhbət inkişafın keyfiyyətcə yeni mərhələsində insan amilini uca tutan, bütün sahələrdə vətəndaş
məmnunluğunu, şəffaflığı və hesabatlılığı təmin edən dövlət idarəetmə sisteminin formalaşdırılmasından gedir.
Son prezident seçkilərindən dərhal sonra həyata keçirilən kadr təyinatları ictimai fikirdə müasirləşməyə və
inkişafa xidmət edən islahatların sürətlə aparılacağına böyük inam yaradıb.
Dövlət başçısı idarəçiliyin təkmilləşdirilməsi prosesini daim diqqət mərkəzində saxlamaqla, cəmiyyətin
inkişafından irəli gələrək yeni, çevik və işlək strukturların yaradılmasını da vacib sayır. Nazirlər Kabinetinin bir
müddət əvvəl təsdiqlənmiş yeni tərkibi və yaradılmış yeni qurumlar fonunda bunu bir daha əminliklə söyləmək
mümkündür. Yeni islahatlar kursu qarşıya qoyulan hədəflərin uğurla reallaşdırılmasına yaxşı imkanlar açır.
“Xalqa doğru - haqqa doğru” prinsipinə əsaslanan bu siyasət vətəndaşların dövlət rəhbərinə olan sevgisini,
rəğbətini, inamını daha da artırır.
İlham Əliyev ötən müddətdə müstəqil Azərbaycan dövlətinin təhlükəsizliyinin və inkişafının təminatçısı
olduğunu sübuta yetirdi. Respublikamızın ən real inkişaf göstərici qısa müddət ərzində onun iqtisadi inkişaf
tempinə görə bütün dünyada liderlərdən birinə çevrilməsi faktıdır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum,
Bakı-Tbilisi-Qars, TANAP, TAP kimi enerji, kommunikasiya və nəqliyyat layihələrinin əsas iştirakçısı statusunda
çıxış edən respublikamızın ümumilikdə Avropa regionunun gələcək enerji təhlükəsizliyi missiyasını öz üzərinə
götürməsi reallığıdır. Azərbaycan insanının dəyişən güzəranı, şəhər, kənd və qəsəbələrimizin abadlığı,
respublikamızda işsizlik, yoxsulluq kimi ağır sosial bəlaların kabus kimi çəkilib gözdən itməsidir. Azərbaycanda
demokratiyanın təntənəsi, qanunların aliliyi, tədricən haqqın-ədalətin zəfəridir. Korrupsiyaya, digər neqativ
hallara qarşı mübarizənin ardıcıl və qətiyyətli xarakter alması, məhkəmələrin tam müstəqilliyinin təmin olunması,
insan hüquq və azadlıqlarının yüksək səviyyədə qorunmasıdır. Ölkəmizin beynəlxalq aləmdə gündən-günə
güclənən mövqeyi, mövcud iqtisadi potensialın insan kapitalına çevrilməsi istiqamətində atılan addımlardır.
İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu iqtisadi siyasət Azərbaycanın bölgələrini, sözün həqiqi mənasında,
işığa, nura boyayıb. Bir zamanlar zülmətə düçar olan yaşayış məntəqələrimiz, rayon və kəndlərimiz bu gün nəinki
fasiləsiz elektrik enerjisi, eləcə də içməli su ilə təmin olunub. Hələ keçmiş ittifaq dövründə mavi yanacaq üzü
görməmiş rayon və kəndlərimizə qaz xətləri çəkilib, ölkə demək olar ki, tam qazlaşdırılıb. Müasir yol
infrastrukturu - logistik imkanları sayəsində Azərbaycan bu gün qitələri birləşdirir, böyük turizm potensialı ilə
dünyanın diqqətini cəlb edir.
Hər bir dövlətin inkişafı həm də onun beynəlxalq səviyyədə formalaşmış nüfuzu ilə ölçülür. Bu mənada,
son 15 ildə həyata keçirilən xarici siyasət Azərbaycanı beynəlxalq miqyasda müstəqil siyasət yürütməsinə, milli
maraq və mənafelərini təmin etməsinə real imkanlar açıb. Əgər 25 il əvvəl respublikamız BMT, ATƏT kimi
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beynəlxalq qurumların kandarından çətinliklə içəri keçirdisə, bu gün vəziyyət tamam fərqlidir: Azərbaycan BMT
Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçilir, ATƏT, Avropa İttifaqı kimi təşkilatların toplantılarına, nüfuzlu sessiyalarına
rəhbərlik, evsahibliyi edir.
Son illər nüfuzlu beynəlxalq tədbirlərə evsahibliyi etmək Azərbaycanın gündəlik həyat tərzinə, qürur və
fəxarət dolu tarixi hadisələri müşahidə etmək isə insanlarımızın yaşam normasına çevrilib. Şübhəsiz, beynəlxalq
tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsinin başlıca səbəbi respublikamızın dünya miqyasındakı nüfuzu, hörmətidir.
Bu günlərdə Bakıda keçirilmiş “Formula-1” yarışları Azərbaycanın turizm və idman potensialını təsdiqləmək,
500 milyonluq qlobal auditoriyaya nümayiş etdirmək imkanı yaradıb.
İndi Bakı ilə yanaşı, bölgələrimiz də nüfuzlu beynəlxalq tədbirlərə, zirvə toplantılarına evsahibliyi edir.
Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə son illər Naxçıvanda, Qəbələdə, Gəncədə beynəlxalq tədbirlər keçirilib.
Bu və digər qlobal tədbirlər Azərbaycan xalqının zəngin mədəniyyətinin, incəsənətinin, musiqisinin, mətbəx
nümunələrinin dünya miqyasında təbliğinə əvəzsiz imkanlar açır. Mötəbər tədbirlərin Bakı şəhərində keçirilməsi,
eyni zamanda Azərbaycanın Birinci-vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri Mehriban xanım
Əliyevanın Azərbaycanı dünyada tanıtmaq, haqq səsini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq istiqamətində
apardıqları sistemli işin tərkib hissəsidir.
Ümumilikdə müasir Azərbaycanın inkişaf strategiyası, əslində, Heydər Əliyev siyasətinin daha da
təkmilləşdirilmiş, müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılmış mükəmməl və çevik idarəetmə sistemidir. Heydər
Əliyevin banisi olduğu müstəqil Azərbaycan son 15 ildə onun layiqli davamçısının rəhbərliyi altında gələcəyə
doğru inamla irəliləyir, böyük quruculuq və inkişaf salnaməsinə imza atır. Heydər Əliyev müstəqilliyimizin banisi
idisə, İlham Əliyev tarixin ən qüdrətli Azərbaycanının rəhbəridir.
Bir müddətdən sonra xalqımız Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100-cü ildönümü kimi möhtəşəm
hadisəni təntənə ilə qeyd edəcək. Qürur doğuran haldır ki, bu günlərdə həm də Azərbaycanı həqiqi müstəqilliyə
qovuşduran, Cümhuriyyətin böyük dühalarının reallaşmayan ideyalarını gerçəkləşdirən ümummilli liderin anadan
olmasının 95-ci ildönümünü böyük coşqu və təntənə ilə qeyd edirik. Qətiyyətlə deyə bilərik ki, Heydər Əliyev
yüzilliklər boyu istiqlala, müstəqilliyə qovuşmaq üçün mücadilə aparan və bu yolda çoxsaylı qurbanlar verən, 100
il əvvəl müsəlman Şərqində ilk demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət quran xalqın böyük və qüdrətli dövlət
memarıdır.
Müstəqil dövlət və güclü lider anlayışları daim bir-birini tamamlayıb. Güclü liderə malik olmayan xalqın
qazandığı müstəqilliyi qoruyub saxlaması da asan olmur. Bu mənada, yəqin ki, nə vaxtsa gələcək nəsillər bizə
məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin müasiri olduğumuza görə qibtə edəcəklər. Yalnız bu səbəbdən ki, xalqın
ötən əsrdə yetişdirdiyi bu böyük şəxsiyyətin müasiri olmaq, onun vətən, xalq naminə əzmkar fəaliyyətinin hər bir
mərhələsini izləmək, əslində, Azərbaycanın son yarım əsrlik tarixinin bələdçisi, cığırdaşı olmaq deməkdir. Həmin
tarixə boylandıqca bu həqiqəti daha aydın dərk edir, Heydər Əliyev dühasının milli dövlətçilik qarşısındakı
əvəzsiz xidmətlərini dəqiq görürük.
Əzəmətli tarixə çevrilmiş inkişaf yolumuzun ən parlaq nəticəsi ondan ibarətdir ki, bu gün Azərbaycan,
sözün əsl mənasında, tam müstəqil siyasət yürüdən ölkədir. Ötən 15 ildə İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
respublikamız ulu öndərin həyata keçməyən ideyalarını layiqincə gerçəkləşdirmək imkanı qazanıb.
11 aprel 2018-ci il seçkilərinin nəticələri Azərbaycan vətəndaşlarında gələcəklə bağlı nikbinlik və inamı
daha da gücləndirib. Mütləq əksəriyyət bu qənaətdədir ki, müstəqil republikamızın güclü lideri, sabit və dayanıqlı
inkişaf strategiyası var.
Bəli, Heydər ƏLİYEV yolu bundan sonrakı mərhələdə də Azərbaycanı daha böyük uğurlara, zəfərlərə
aparacaq!
Azərbaycan. - 2018.- 4 may. - № 100. - S. 1,3.

762

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Ədəbiyyatın yüksək amalı və böyük borcu
İsa Həbibbəyli,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti,
Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin sədri, akademik
Azərbaycan ədəbiyyatında şəxsiyyət problemi həmişə aktual olmuşdur. Ədəbiyyat və şəxsiyyət məsələsi
bütün hallarda böyük ədəbiyyatın taleyi ilə bağlı məsələlərin həllində mühüm amillərdən biri kimi çıxış etmişdir.
İlk növbədə, ədəbiyyat konkret dövr üçün və ya ümumiyyətlə, ictimai-estetik ideal baxımından xüsusilə fərqlənən,
epoxa, məktəb yaratmış görkəmli siyasi və ədəbi şəxsiyyətləri vəsf və ya təqdim edərək əbədiləşdirmişdir. Böyük
ümummilli ideallar şəxsiyyətlərin fonunda, ədəbiyyatın rübabında ilhamla səsləndirilmişdir. Bu halda ədəbiyyat
şəxsiyyətə bir növ borcunu qaytarmışdır.
Bundan başqa, görkəmli şəxsiyyətlər cəmiyyətin və xalqın təkamül proseslərində böyük ədəbiyyatın rolunu
və təsirini dərindən qiymətləndirdikləri üçün, yaşadıqları dövrün ədəbi prosesini ölkənin qarşısında duran böyük
ideallara doğru istiqamətləndirmişlər. Bu halda şəxsiyyət xalqı oyatmaq, dirçəltmək, səfərbər etmək məqsədilə
ümumiyyətlə, ədəbiyyat faktorundan, ya da yazıçı amilindən düşünülmüş şəkildə istifadə etmişdir. Hər iki halda
ədəbiyyat və şəxsiyyət münasibətlərindən yazıçılar da, ədəbiyyat da, hətta zaman da qazanmışdır.
Heydər Əliyevin simasında şəxsiyyət və ədəbiyyat münasibətləri bütün hallarda ədəbiyyatın xeyrinə
olmuşdur.
Bu məqamda ilk növbədə şəxsiyyət - Heydər Əliyev ədəbiyyatı, Azərbaycan ədəbi-ictimai fikrini xalqın
böyük ideallarına doğru məharətlə istiqamətləndirmiş və inkişaf etdirmişdir.
Məhz ulu öndər Heydər Əliyevin apardığı məqsədyönlü siyasət sayəsində XX əsrin 70-80-ci illərindən
Azərbaycan ədəbiyyatı milli-mənəvi dəyərləri vəsf etmiş və xalqın tarixi ilə bağlı mövzulara və şəxsiyyətlərə
doğru böyük dönüş baş vermişdir. Bu isə nəticə etibarilə Azərbaycanda cəmiyyət həyatında ümummilli ideallar
uğrunda mübarizənin böyük hərəkat səviyyəsinə qaldırılmasına gətirib çatdırmışdır. Haqlı olaraq deyildiyi kimi,
həmin dövrdə tarixi mövzuda yazılmış bədii əsərlər milli-tarixi özünüdərk proseslərinin dərinləşməsində
əhəmiyyətli rol oynamışdır, proseslərin kütləviləşməsinə və miqyasının genişlənməsinə özünün layiqli təsirini
göstərmişdir.
***
Heydər Əliyevin dövlətçilik təfəkkürünün formalaşmasında, görkəmli dövlət xadiminin zəngin
mənəviyyata və geniş dünyagörüşə malik nəhəng şəxsiyyət masştabını fəth etməsində ədəbiyyat və incəsənətin
də böyük və xüsusi rolu olmuşdur. Ulu öndər həmişə bu fikirdə olmuşdur ki: “Bədii söz insanların ağlına və
ürəyinə daha tez yol tapır, daha dərindən nüfuz edir, onlara son dərəcə böyük təsir göstərir”. Bu baxımdan qeyd
etmək lazımdır ki, Heydər Əliyev dünyada geniş və sistemli ədəbiyyat biliyinə malik olan nadir dövlət
xadimlərindən biridir.
Müasirləri hələ gənclik illərində onun Naxçıvanın teatr mühitində yaxından iştirak etdiyini, “Vaqif”
pyesində, “Qaralar ölkəsində” adlı dram əsərində əsas rolları məharətlə ifa etdiyini xatırlayırlar. Heydər Əliyevin
teatr həvəskarı olmasına dair nadir fotoşəkillər görkəmli dövlət xadiminin Naxçıvan şəhərindəki muzeyində
qorunub saxlanmaqdadır. Vaxtilə Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunda onunla oxumuş tələbə yoldaşı Dövlət
Məmmədov Heydər Əliyevin ədəbiyyata və teatra münasibəti haqqında aşağıdakıları yazmışdır: “Yadımdadır,
Lev Tolstoyun “Hərb və sülh” romanını o vaxt rus dilində oxuyur, məzmununu bizə danışırdı... Bundan əlavə,
həvəskar teatrda da çalışırdı. Tamaşalarda adətən, baş rolları oynayır, özü də şah, hökmdar, xalq qəhrəmanı
obrazını canlandırırdı”.
Bütün bunlarla bərabər, bu görkəmli tarixi şəxsiyyət bədii ədəbiyyatın şəxsi taleyindəki böyük rolunu özü
də nəzərə çarpdırmışdır. O, 1997-ci ildə, müstəqillik dövründə keçirilən Azərbaycan Yazıçılarının X
qurultayındakı nitqində bu gerçəkliyi aşağıdakı kimi etiraf etmişdir: “Şəxsən mən ədəbiyyatı çox sevən adamam
və gənc vaxtlarımdan, hətta uşaqlıqdan, məktəbdə ilk ədəbiyyat nümunələrini oxuyandan ədəbiyyatı sevmişəm...
Mənim bir insan kimi formalaşmağımda, təhsilimdə, əxlaqımda, mənəviyyatımda ədəbiyyatın, mədəniyyətin çox
böyük rolu olmuşdur. Mən orta məktəbdə oxuyarkən Azərbaycan şairlərinin, yazıçılarının bütün əsərlərini sevəsevə oxumuşdum... O illərdə, o uşaqlıq və gənclik illərində onlar mənə o qədər təsir edib ki, mən onları
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unutmamışam. Bu, “oxumuşam, unutmamışam” sözləri sadəcə, bir fikir deyil. Yəni, onlar mənə təsir edib, mən
onlardan bəhrələnmişəm, mənəvi qida almışam”.
Azərbaycan ədəbiyyatını və dünya ədəbiyyatı klassiklərini mütaliə etmək, dərindən bilmək, yadda
saxlamaq və dövlət siyasətində ədəbiyyat amilindən məharətlə istifadə etmək baxımından Azərbaycan
Respublikasının rəhbəri Heydər Əliyevlə müqayisə edilə biləcək dövlət başçısı göstərmək çətindir.
Çoxcildlik siyasi irsinə, ədəbiyyat haqqında nitqlərinə, çıxışlarına, yazıçılara ünvanladığı təbrik
məktublarına əsaslanaraq, belə bir nəticə çıxarmaq mümkündür ki, Heydər Əliyev Azərbaycanın qədim dövrlərdə,
orta əsrlərdə və ya öz dövründə yaşayıb-yaratmış görkəmli yazıçı və şairlərinin demək olar ki, mütləq
əksəriyyətinin əsərlərini diqqətlə oxumuş, özü üçün konkret nəticələr çıxarmışdır. O, dünya ədəbiyyatının,
xüsusən rus ədəbiyyatının şedevrlərinə də yaxından bələd idi. Bu dahi şəxsiyyət söz sənəti dühalarının əsərlərini
və ideyalarını dərindən mənimsəmişdir. Akademik Bəkir Nəbiyevin vaxtilə yazdığı kimi, “bunun birinci səbəbi
özünün də dəfələrlə etiraf etdiyi və konkret əməllərində sübuta yetirdiyi məhəbbətdir: ədəbiyyata, sənətə,
mədəniyyətə sonsuz məhəbbət. Digər bir səbəb Heydər Əliyevin klassik irsimizə və çağdaş ədəbi-mədəni prosesə
bələdliyidir”.
Bu səbəbdəndir ki, Azərbaycan yazıçılarının 1971-ci ildə keçirilmiş V qurultayından 1997-ci ildə keçirilən
X qurultayınadək bütün mötəbər tədbirlərində iştirak və çıxış edən Heydər Əliyevin nitqlərində ədəbiyyatın
cəmiyyətin və mənəviyyatın inkişafındakı rolu ilə eyni səviyyədə müasir həyatın inkişafındakı borcu və vəzifələri
də ən zəruri məsələlər sırasında xüsusi yer tutmuşdur.
Əlbəttə, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin xüsusi rəğbət bəslədiyi yazıçı və şairlər, ayrıca
fərqləndirdiyi, üstünlük verdiyi bədii əsərlər olmuşdur. Bu məqamda dövlət xadimi səviyyəsində onun şəxsi ədəbi
zövqü və maraqları, ədəbiyyatda izlədiyi qayədə qabarıq şəkildə ifadə olunur. Heydər Əliyev qəti olaraq bu fikirdə
idi ki, “...yalnız o yazıçıların insanın zəkasına və qəlbinə təsir göstərmək kimi böyük mənəvi hüququ var ki, o,
ictimai həyatda da, şəxsi davranışı ilə də öz oxucusuna doğrudan da nümunə ola bilir, yəni, xalq qarşısında öz
mənəvi məsuliyyətini bütün dərinliyi ilə dərk edir”.
Müşahidələr göstərir ki, böyük siyasi xadim Heydər Əliyev dram əsərləri içərisində Cəlil
Məmmədquluzadənin “Ölülər” tragikomediyasına, şairlərdən xalq şairi Səməd Vurğunun “Azərbaycan” şeirinə,
poema janrı baxımından Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın “Heydərbabaya salam” əsərinə, milli mətbuat sarıdan
“Molla Nəsrəddin” jurnalına, opera üzrə Üzeyir Hacıbəyovun “Koroğlu”suna, mənzum faciələrdən Hüseyn
Cavidin “İblis”inə xüsusi önəm verdiyini və bu ədəbi nümunələri xüsusilə fərqləndirdiyini dəfələrlə nəzərə
çarpdırmışdır.
Diqqət edilsə, bu ədəbiyyat faktlarının hər birində yüksək bədiiliklə yanaşı, xalqın milli-mənəvi özünüdərk
məsələləri və böyük ictimai idealları özünün parlaq əksini tapmışdır. Ona görə də Heydər Əliyevin bədii
ədəbiyyata münasibətdə şəxsi maraqları ilə dövlətçilik düşüncəsinin üstüstə düşdüyü, bir-birini üzvi surətdə
tamamladığı aşkar müşahidə olunur.
Bütövlükdə isə Heydər Əliyev ədəbiyyata xalqın milli-tarixi varlığının, mənəviyyatının üzvi tərkib hissəsi
kimi baxmış, ədəbiyyatı cəmiyyəti və insanı dəyişdirib inkişaf etdirən bilik və hikmət xəzinəsi kimi
dəyərləndirmişdir. Heydər Əliyevin ədəbiyyat sevgisi Vətən və xalq sevgisinin, milli dövlətçilik baxışlarının əsas
göstəricilərindən, zəruri amillərindən birini təşkil edir. Görkəmli dövlət xadimi hələ 1971-ci ildə Azərbaycan
yazıçılarının
V qurultayındakı tarixi nitqində məsələnin bu cəhətini ön mövqeyə çəkərək demişdi: “Azərbaycan
ədəbiyyatı həmişə öz xalqının həyatının ön sıralarında irəliləmişdir. Bu ədəbiyyat xalqımızın qəhrəmanlıq tarixini
ədəbiləşdirib bizə çatdırmış, bizim qarşımızda bütün əzəməti ilə açmışdır”.
***
Ədəbiyyata xalqın keşməkeşli taleyinin, tarixi yaddaşının, müasir həyatının və inkişafının əks-sədası kimi
baxan Heydər Əliyev bədii düşüncədə tarixilik, millilik və müasirlik prinsiplərinə xüsusi dəyər vermişdir. Həmin
prinsiplər Heydər Əliyevin dövlətçilik təlimində və ədəbiyyat siyasətində sadəcə, yanaşı mövcud olan amillər
deyildir. Əksinə, qeyd olunan istiqamətlər Heydər Əliyev təlimində dövlətçilik fəaliyyəti ilə ədəbiyyat işinin
vəhdətində, üzvi sintezində tam məna tapa bilir. Bu isə sovet rejimi çərçivəsində olsa belə, nəticə etibarilə
Azərbaycanda möhkəm milli əsaslara malik olan, davamlı tarixi ənənələri qoruyub saxlayan və müasir inkişafın
önündə gedən dövlət hakimiyyətini formalaşdırmaqdan və möhkəmləndirməkdən ibarət olmuşdur.
Azərbaycanda 1969-1982-ci illərdə milli mədəniyyət və ədəbiyyat böyük sürətlə inkişaf etdirilmiş, yaradıcı
qüvvələrin qarşısında geniş üfüqlər açılmış, onların keçmiş Sovetlər İttifaqı miqyasında tanıdılması və
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qiymətləndirilməsi istiqamətində böyük addımlar atılmışdır. Görkəmli ədəbiyyat və incəsənət xadimləri Qara
Qarayevin, Rəsul Rzanın, Tahir Salahovun, Mirzə İbrahimovun, Rəşid Behbudovun, Süleyman Rəhimovun
dövrün ən yüksək mükafatı olan Sosialist Əməyi Qəhrəmanı fəxri adına layiq görülmələri böyük dövlət xadimi
Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətinin birinci mərhələsinin ən mühüm hadisələridir. 1972-ci ildə böyük dövlət
xadimi və görkəmli yazıçı Nəriman Nərimanovun anadan olmasının 100 illik yubileyinin keçirilməsi və Bakı
şəhərində ona əzəmətli heykəl ucaldılması dövrün mühüm tarixi hadisəsinə çevrilmişdir. Məlum olduğu kimi,
sovet rejimi qeyri-rəsmi şəkildə milliyyətçi hesab edərək Nəriman Nərimanovu ictimai-ədəbi mühitin arxa planına
ötürdüyünə görə, Heydər Əliyev bu böyük şəxsiyyətin yubileyini keçirmək və heykəlini qoymaq üçün MoskvaKreml səviyyəsində iş aparmalı olmuş və mühüm əhəmiyyətə malik olan həmin tədbirləri həyata keçirməyə nail
ola bilmişdir. Beləliklə, Nəriman Nərimanov yenidən Azərbaycan xalqına qaytarılmışdır.
Məhz buna görə, Heydər Əliyevin Nəriman Nərimanovun heykəlinin açılışı mərasimində dediyi aşağıdakı
fikirlər böyük ictimai-siyasi məna daşıyır: “Azərbaycan paytaxtında bütün ömrünü zəhmətkeşlərin azadlığı və
səadəti uğrunda mübarizəyə həsr etmiş insanın, SSRİ Mərkəzi İcraiyyə Komissarlığının ilk sədrlərindən biri
Nəriman Nərimanovun abidəsinin ucaldılmasının dərin rəmzi mənası vardır. ...Nəriman Nərimanov bu gün
bizimlədir. O özünün nəhəng qaməti ilə burada, qocaman Xəzərin dalğaları üzərində, ...Bakıda ucalır və sovet
hakimiyyəti illərində tanınmaz dərəcədə dəyişilmiş respublikamıza elə bil iftixarla nəzər salır”.
***
Heydər Əliyevin ədəbiyyatda apardığı millilik siyasəti özündə xəlqilik, vətənpərvərlik, adət-ənənələrə dərin
ehtiram, ana dilinin mövqeyinin genişləndirilməsi və sair kimi məsələləri əhatə edir. Bu istiqamətlərin hər biri
üzrə ədəbiyyat sahəsində aparılan siyasət geniş mənada incəsənətin bütün sahələrini də əhatə etmiş, beləliklə,
ümumdövlət siyasətinin əsaslarına çevrilmişdir. Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə
başlanan bu siyasi xətt müstəqillik dövründə də davam və inkişaf etdirilərək vahid bir dövlətçilik təlimi
səviyyəsinə çatdırılmışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, Heydər Əliyevin ana dilinin dövlət dilinə çevrilməsi və imkanlarının
genişləndirilməsi uğrunda apardığı mübarizədə ədəbiyyat faktorundan istifadə bütün sahələrdə aparılan
milliləşdirmə tədbirlərinə zəmin hazırlamaq niyyətini izləmişdir. Əslində isə ana dili uğrunda mübarizə geniş
mənada milli istiqlaliyyət yolunda addım-addım irəli getmək demək idi. Buna görə də diqqət edilsə, XX əsrin 7080-ci illərində Azərbaycan ədəbi-ictimai mühitində ana dili məsələləri geniş yer tutmuşdur. Xalq şairləri Rəsul
Rza, Bəxtiyar Vahabzadə, Xəlil Rza, Məmməd Araz, bir qədər sonra Anar və Sabir Rüstəmxanlı kimi
sənətkarların ana dili uğrunda apardıqları milli mücadiləyə dövlət səviyyəsində müəyyən üsullarla meydan açılmış
və bu, mahiyyət etibarilə xalq arasında və mərkəzi hökumətdə Azərbaycan dilinin dövlət dili səviyyəsinə
qaldırılması üçün ictimai rəyi hazırlamışdır.
Doğrudan da cəmiyyətdə ana dili uğrunda gedən prosesləri zaman-zaman mərkəzi hökumətin diqqətinə
çatdırmaqla və məsələyə Siyasi Büro səviyyəsində aydınlıq gətirməyi bacarmaqla Heydər Əliyev hələ sovet
hakimiyyəti illərində, 1978-ci ildə Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi ölkənin Konstitusiyasına ayrıca maddə kimi
daxil edilməsinə nail olmuşdur. Bununla yanaşı, milli mücadiləyə könül vermiş, ömür sərf etmiş yazıçı və şairlər
deputat seçilmək, fəxri adlar və dövlət mükafatları almaqla həm rəğbətləndirilmiş, həm də etibarlı şəkildə müdafiə
olunmuşlar. Əslində, bu yolla Heydər Əliyev həm də onların fəaliyyətinə dəstək verdiyini göstərmiş, həmin
yazıçıların toxunulmazlığına real təminat yaratmışdır.
Keçən əsrin 70-ci illərində Heydər Əliyevin Azərbaycanın bir qrup tanınmış dilçi alimlərini - Muxtar
Hüseynzadəni, Əlövsət Abdullayevi, Yusif Seyidovu, Ağaməli Həsənovu çoxcildlik “Müasir Azərbaycan dili”
dərsliyinə görə respublikanın Dövlət Mükafatı ilə təltif etməsi də elmi-ictimai və ədəbi-mədəni mühitdə ana
dilinin mövqeyinin daha da möhkəmləndirilməsinə xidmət etmişdir. Bununla, Heydər Əliyev hələ XVI əsrdə Şah
İsmayıl Xətai ilə başlanan, zaman-zaman qabarıb-çəkilən ana dili siyasəti məsələsini ilk dəfə tam rəsmi olaraq
böyük qətiyyətlə dövlət siyasəti səviyyəsində həyata keçirməklə tamamlamışdır. Ana dili uğrunda aparılan
mübarizə öz növbəsində Azərbaycan cəmiyyətində və ədəbiyyatında millilik məsələsini diqqət mərkəzinə
çəkmək, geniş mənada milli azadlıq mövzusunu dəstəkləmək demək idi.
Ölkəmiz müstəqillik qazandıqdan sonra Heydər Əliyevin böyük demokrat Cəlil Məmmədquluzadənin
1994-cü ildə keçirilmiş 125 illik yubileyində ana dili məsələlərinə göstərdiyi xüsusi diqqət həmin sahədəki digər
böyük tədbirlərin başlanğıcına çevrilmişdir. Heydər Əliyev görkəmli yazıçı haqqındakı nitqində “Azərbaycan
tarixində görkəmli yer tutmuş dahi bir insan, yazıçı, publisist, filosof, mütəfəkkir, xalqımızın mədəniyyətini çox
zənginləşdirmiş bir şəxsiyyət, ...ədəbiyyatımızın klassiki” kimi çox yüksək qiymətləndirdiyi Cəlil
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Məmmədquluzadənin ana dili uğrunda mübarizəsini müasir dövr üçün də zəruri hesab etmişdir: “Cəlil
Məmmədquluzadənin fəaliyyətində ən dəyərli cəhətlərdən biri də Azərbaycan xalqının dilinin inkişafı üçün
göstərdiyi xidmətlərdir. Onun daim işlətdiyi “Vətən, Vətən, Vətən! Millət, Millət, Millət! Dil, Dil, Dil!” sözləri
xalqımızın, millətimizin fikirlərini, arzularını ifadə edir. Ədibin ana dilinə - Azərbaycan dilinə böyük diqqəti, ana
dilini bilməyə səsləməsi və ana dilinin, Azərbaycan dilinin hər yerdə hökm sürməsi zəruriliyinə dair fikirləri,
yazıları o vaxt üçün vacib idi, bu gün üçün də çox aktualdır”.
Heydər Əliyevin ədəbiyyat siyasətinin əsasını təşkil edən ən mühüm amil geniş mənada azərbaycançılıq
məfkurəsinin cəmiyyətdə geniş yer tutmasından ibarət idi. Böyük dövlət xadimi özünün bütün fəaliyyəti boyu
azərbaycançılıq idealını həmişə ön mövqedə saxlamış, ədəbiyyat sahəsində də bu ümummilli ideala xüsusi diqqət
yetirmişdir. O, bu böyük ümummilli qayəsini həyata keçirmək üçün ən müxtəlif vasitələrdən, o cümlədən
ədəbiyyat amilindən məharətlə istifadə etmişdir. Böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin anadan olmasının
600 illik yubileyi hadisəsindən istifadə edərək Heydər Əliyev əvvəla, onun mənşə etibarilə azərbaycanlı olması
fikrini möhkəmləndirmiş, ikincisi isə orta əsrlərdə azərbaycanlıların geniş ərazilərdə, müxtəlif Şərq ölkələrində
yaşayıbyaratdıqlarını gündəmə gətirmişdir. Sovet cəmiyyətində bu mövzuda açıq danışmağın böyük
çətinliklərinin olduğu bir vaxtda Azərbaycan Sovet Respublikası rəhbərinin “mühacirətdə” yaşamış sənətkarın
ölkədə yubileyini keçirməsi, Bakıda heykəlini ucaltması, adının rayona, metro stansiyasına, məktəbə verilməsi
qəhrəmanlıq hadisəsi idi.
Böyük Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyi də türk dünyasının ortaq sənətkarlarından
biri kimi qəbul edilən bu böyük sənətkarın milliyyətcə azərbaycanlı olmasına dair reallığı möhkəmləndirməklə
bərabər, həm də Azərbaycanı tanıtmaq, azərbaycançılıq ideyasının, milli-mənəvi dəyərlərimizin tarixi-ədəbi
köklərini cəmiyyətə çatdırmaq məqsədini izləmişdir: “Dahi Füzulinin 500 illik yubileyinin keçirilməsi böyük
mütəfəkkir şairin Azərbaycan xalqı qarşısında, bütün türk xalqları, dünya mədəniyyəti qarşısındakı xidmətlərinə
verilən qiymətdir. Eyni zamanda, həm də mədəniyyətimizi, tariximizi təbliğ etmək üçün çox əlverişli fürsətdir və
biz bundan hərtərəfli istifadə etməliyik”.
Göründüyü kimi, Heydər Əliyevin ədəbiyyat təlimindəki millilik anlayışı özündə bütün dolğunluğu ilə
azərbaycançılıq məfkurəsini əks etdirir. Və yaxud da azərbaycançılıq Heydər Əliyevin apardığı ümummilli
siyasətin lokomotividir. Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərindən Nizami Gəncəvinin, İmadəddin Nəsiminin, Məhəmməd Füzulinin, Molla Pənah Vaqifin, Mirzə Fətəli Axundzadənin, Cəlil Məmmədquluzadənin, Nəriman
Nərimanovun, Hüseyn Cavidin, həmçinin yeni dövr bədii fikrimizin Cəfər Cabbarlı, Səməd Vurğun, Rəsul Rza,
Mirzə İbrahimov, İlyas Əfəndiyev, Süleyman Rüstəm, Anar, Elçin, Qabil, Məmməd Araz, Mirvarid Dilbazi, Sabir
Rüstəmxanlı və başqaları kimi onlarla nümayəndələrinin dövlət səviyyəsində yubileylərinin keçirilməsi, bu
yaradıcı şəxsiyyətlər haqqında aparılan tədqiqat-təbliğat işləri həmin sənətkarların mənsub olduğu xalqa daha
yaxından tanıdılması ilə bir sırada, həm də azərbaycançılıq ideyasının geniş miqyasda yayılmasına və dərindən
mənimsədilməsinə uğurla xidmət etmişdir.
Heydər Əliyev keçmiş İttifaq səviyyəsində ən yüksək siyasi dairələrdə böyük cəsarətlə bəyan etmişdir ki:
“Nizamidən, Füzulidən danışarkən onları təkcə şair kimi deyil, böyük filosoflar kimi dünyaya, dünya
mədəniyyətinə, elminə böyük töhfələr vermiş mütəfəkkirlər kimi tanıtmalıyıq. Nizami Gəncəvinin yubileyi bu
böyük sənətkarın timsalında Azərbaycanın əvvəlcə keçmiş Sovetlər İttifaqında, daha sonra isə bütün mədəni
dünyada tanıdılması missiyasına uğurla xidmət etmişdir. Məsələnin bu şəkildə qoyuluşu həm Nizami Gəncəvinin,
həm də onu yetirən xalqın mənəvi zənginliyinin, bəşəri dəyərlərinin də təqdim olunmasına meydan açmışdır.
Heydər Əliyevin böyük əks-səda doğurmuş aşağıdakı mülahizələri də Azərbaycanın, xalqımızın ədəbi
şəxsiyyətlər vasitəsilə tanıdılması qayğılarını aydın surətdə əhatə edir: “Bu yubileyi keçirərkən, biz xalqımızın
özünü tanımasını təmin edəcəyik və etməliyik. Xalq gərək daim öz kökünü xatırlasın, tarixini öyrənsin, milli
mədəniyyətindən, elmindən heç vaxt ayrılmasın. Şübhəsiz ki, bu yubileyin keçirilməsi indiki nəslin... tariximizin
nə qədər zəngin olduğunu və Azərbaycan xalqının dünya mədəniyyətinə neçə töhfələr verdiyini dərk etməsinə
şərait yaradacaq və hər bir azərbaycanlıda, ilk növbədə, gənc nəsildə milli iftixar, vətənpərvərlik hisslərini daha
da yüksəldəcəkdir. Bunun özü müstəqil Azərbaycanda bizim üçün çox gərəkli bir amildir”.
Heydər Əliyev azərbaycançılıq məfkurəsini milli istiqlal mücadiləsi miqyasınadək inkişaf etdirmişdir.
Ölkəmizdə azərbaycançılar həm də milli istiqlalçılar kimi tanınmış və müxtəlif vasitələrlə müdafiə olunmuşlar.
Bütün faktlar və hadisələr sübut edir ki, Heydər Əliyev keçmiş sovet rejimi dövründə bütün çətinliklərə
baxmayaraq, milli istiqlal düşüncəsinin əsaslarını formalaşdırmaq kimi məsuliyyətli və şərəfli bir vəzifəni böyük
bacarıqla həyata keçirmişdir. Sovet dövləti ilə münasibətləri tərs gələn milli istiqlalçıların - Sovet İttifaqı
Qəhrəmanı, akademik Ziya Bünyadovun, xalq yazıçısı Mirzə İbrahimovun, böyük vətəndaş alim, professor Abbas
Zamanovun, xalq şairləri Bəxtiyar Vahabzadənin, Xəlil Rzanın və başqalarının böyük dayağı ölkə rəhbəri Heydər
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Əliyev olmuşdur. XX əsrin 70-80-ci illərində baş verən əsas ictimai-siyasi, ədəbi-mədəni hadisələrin, görünən və
görünməyən proseslərin mahiyyətində millilik amili, müstəqillik düşüncəsi, milli dövlətçilik qavrayışı
dayanmışdır.
Deməli, ədəbiyyat vasitəsilə milli-mənəvi özünüdərk proseslərinin daha da dərinləşdirilməsi,
azərbaycançılıq məfkurəsinin mənimsədilməsi və istiqlalçılıq miqyasına çatdırılması Heydər Əliyevin ədəbiyyat
siyasətinin əsas prinsiplərindəndir. Ulu öndər həmişə bu fikirdə olmuşdur ki, “...bizim ədəbiyyatımızın xalqımıza
etdiyi ən böyük xidmət ondan ibarətdir ki, şairlərimiz, yazıçılarımız öz əsərləri ilə Azərbaycanda, xalqımızda,
millətimizdə daim milli hissiyyatları oyatmağa çalışmışlar. Milli özünüdərk, milli oyanış, dirçəliş prosesi
xalqımıza birinci növbədə ədəbiyyatdan keçibdir”. Dövlət rəhbərinin Azərbaycan yazıçı və şairlərinə göstərilən
diqqət və qayğının ətrafında da ədəbiyyatın milli-mənəvi özünüdərk, vətənpərvərlik, azərbaycançılıq ideyalarının
həyata keçirilməsində ədəbiyyatın xüsusi roluna və əhəmiyyətinə bəslədiyi yüksək münasibəti
dayanmışdır.”Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının yaranmasının 1300 illiyinin beynəlxalq miqyasda keçirilməsi
görkəmli dövlət xadiminin Azərbaycan xalqını və ölkəsini dünya səviyyəsində tanıtmasına, dövlətimizə və
xalqımıza etibarlı tərəfdaşlar qazandırmasına doğru istiqamətləndirilmiş və müsbət nəticələrin əldə edilməsinə
səbəb olmuşdur. Türkdilli Dövlətlər Birliyinin Zirvə toplantısının iştirakçıları olan dövlət başçılarının qatıldıqları
yubiley mərasimində müstəqil Azərbaycan Respublikasının rəhbəri kimi Heydər Əliyevin nitqində ifadə olunan
aşağıdakı fikirlər müasir dövr üçün bir çox cəhətdən əhəmiyyətli olan bəyanat kimi səslənmişdir: “Kitabi-Dədə
Qorqud” bizim ana kitabımızdır. Biz fəxr edirik ki, Dədə Qorqud bizim əcdadımızdır. Biz fəxr edirik ki, “KitabiDədə Qorqud” kimi abidəmiz vardır. Biz fəxr edirik ki, “Kitabi-Dədə Qorqud” kimi ulu əcdadımız vardır”.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin meydana qoyduğu aşağıdakı düşünülmüş format “Kitabi-Dədə
Qorqud” dastanlarına münasibətdə obyektiv reallığı əks etdirən və bütün mövcud olan və ola biləcək mübahisələrə
son qoyan siyasi-elmi düsturdur: “Kitabi-Dədə Qorqud” bütün türk dünyasına məxsusdur. Onun Vətəni
Azərbaycandır, sahibi Azərbaycan xalqıdır, müstəqil Azərbaycan dövlətidir”.
Dünya şöhrətli böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 840 illik yubileyinin qeyd
olunması ilə də Heydər Əliyev ilk növbədə bu qüdrətli sənətkarı lazımi səviyyədə öz ölkəsi olan Azərbaycanda,
daha çox isə bəşəri ideallar carçısı olan qüdrətli Azərbaycan şairi kimi dünyada tanıtmaq və xalqımızın milli
iftixar duyğusunu yüksəltmək vəzifələrini uğurla həyata keçirmişdir. Nizami Gəncəvinin yubileyinin keçmiş
Sovetlər İttifaqı miqyasında keçirilməsi üçün Kreml rəhbərliyindən razılıq əldə olunması yolunda dövlət
rəhbərinin apardığı məqsədyönlü işin özü də vətənpərvərlik və iftixar düşüncəsi üçün örnəkdir. Ulu öndərin
Nizami Gəncəvinin 840 illik yubileyi mərasimi ilə bağlı söylədiyi aşağıdakı sözlər hər bir azərbaycanlıda dərin
vətənpərvərlik duyğuları oyatmağa xidmət edir: “Nizami Gəncəvinin 840 illiyini böyük bir yubiley kimi qeyd
edəndə, bizə çox yerdə irad tuturdular ki, 840 il yuvarlaq tarix deyildir. Ancaq biz sübut etdik ki, Nizami Gəncəvi
elə bir şəxsiyyətdir ki, tarixdə, dünya mədəniyyətində elə bir iz qoyub getmişdir ki, onun yubileyi hər il keçirilə
bilər”.
Bunlar Heydər Əliyevin ədəbiyyat siyasətində həm də Azərbaycanın mənafeyinin qorunması, müdafiə
edilməsi kimi məsələlərin də əhatə olunduğunu qabarıq surətdə nəzərə çarpdırır.
***
Ümummilli lider Heydər Əliyevin ədəbiyyat siyasətində tarixilik prinsipinin özünəməxsus yeri vardır.
Böyük dövlət xadimi Heydər Əliyev bu fikirdə idi ki, “Azərbaycanın qədim tarixini, əsrlər boyu keçdiyi yolu
gərək həm öz vətəndaşlarımıza, həm də... respublikamıza maraq göstərən adamlara tanıtmaq lazımdır”. Heydər
Əliyev Azərbaycan xalqına özünün soykökünü, milli-tarixi keçmişini dərindən və əsaslı şəkildə dərk etdirmək,
mənimsətmək, xalqımızda milli qürur hisslərini daha da yüksəltmək üçün tarixi mövzularda bədii əsərlərin
yazılmasına meydan verilməsini zəruri saymışdır. Heydər Əliyev epoxasında dövlət səviyyəsində təşviq edilən
tarixi mövzulara müraciət siyasətinin işığında görkəmli Azərbaycan yazıçıları İsmayıl Şıxlının, Anarın, Elçinin,
İsa Hüseynovun, Yusif Səmədoğlunun, Əzizə Cəfərzadənin, Hüseyn İbrahimovun, Fərman Kərimzadənin, Əlisa
Nicatın, Həmid Arzulu və başqalarının tarixi mövzularda yazdıqları bədii əsərlər Azərbaycan xalqının milli-tarixi
özünüdərk proseslərinin dərinləşməsində əhəmiyyətli rol oynamışdır. Dövlət dəstəyi sayəsində ölkədə tarixi
mövzularda yazılmış bədii əsərlərin əsasında filmlərin çəkilməsi, teatr tamaşalarının hazırlanması, bu əsərlərdən
bəzilərinin rus dilinə tərcümə olunması, xarici ölkələrdə nəşri prosesinin kütləviləşdirilməsinə və miqyasın
genişlənməsinə özünün layiqli töhfəsini vermişdir. Beləliklə, Azərbaycan təkcə müasir inkişaf səviyyəsi ilə deyil,
həm də zəngin tarixi ənənələri ilə dünyada tanıdılmışdır.
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Tarixilik prinsipini önə çəkərkən Heydər Əliyev klassik ədəbi ənənədən yaradıcı şəkildə istifadə etməyi ən
zəruri amillərdən biri saymışdır. Onun böyük uzaqgörənliklə və sanki mahir bir ədəbiyyatşünas dəqiqliyi ilə
Azərbaycan yazıçılarının 1981-ci ildə keçirilmiş VII qurultayındakı tarixi nitqində səslənən aşağıdakı fikirlər
yazıçı və şairlər üçün çox əhəmiyyətli sənət direktivləridir: “Hər bir sənətkar öz xalqının övladıdır və onun tarixi
qarşısında məsuliyyət daşıyır. Əvvəlki nəsillərin istedadı və əməyi ilə yaradılmış bütün sərvətləri
mənimsəmədən,... əvvəlki təcrübəyə arxalanmadan müvəffəqiyyətlə irəli getmək olmaz. Tarix ən qüdrətli və
təsirli tərbiyə vasitələrindən, şüurları və həyat mövqelərini formalaşdırmaq vasitələrindən biridir. Mədəniyyətin
milli sərvətlərinin demək olar əsas mühafizəçisi olan yazıçının yüksək vətəndaşlıq vəzifəsi xalqın tarixini onun
müasir mədəniyyətinə xidmət göstərməyə cəlb etməkdir”.
Heydər Əliyevə görə, tarixi mövzuda yazılan əsərlərdə tarixiliklə bədiilik və müasirlik vəhdət daşımalıdır:
“Tarixi simaların obrazları yaradılan və tariximizin çox mühüm dövrləri tərənnüm olunan ədəbi əsərlər ən yüksək
səviyyədə yazılmalıdır. Bunlar çox mühüm, açıq deyək ki, mürəkkəb mövzulardır. Belə mövzuların öhdəsindən
yalnız yüksək istedadlı, dərin bilikli sənətkarlar gələ bilərlər”. Buna görə də tarixi mövzular əsərlər yaratmağa
girişməzdən əvvəl ədib öz qüvvə və imkanlarını götür-qoy etməli, böyük və ciddi hazırlıq işi aparmalıdır.
İctimai-siyasi istiqaməti ilə yanaşı, elmi cəhətdən də əhəmiyyətli olan yuxarıdakı mülahizələr tarixiliklə
bədiiliyin sintezinə dair Heydər Əliyev tezisləri kimi səslənir. Bu cür aydın və konkret tələblər tarixi mövzuların
meydanını genişləndirmiş, həmin mövzuda layiqli bədii əsərlərin yazılması ilə nəticələnmişdir. Bu isə öz
növbəsində ölkəmizdə milli-tarixi dərk proseslərinin dərinləşdirilməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmişdir.
***
Heydər Əliyevin ədəbiyyat siyasətində müasirlik meyarının özünəməxsus rolu və yeri vardır. Böyük
siyasətçinin nəzərində müasirlik genişmiqyaslı bir kateqoriya kimi həm çağdaş həyatın ədəbiyyatda əks
etdirilməsi, həm də müasir düşüncənin, yeni təfəkkürün ədəbiyyata və həyata gətirilməsi vəzifələrini əhatə edir.
Ona görə də Heydər Əliyev həmişə “öz dövrünü tam dolğunluğu ilə göstərməyin, ictimai inkişafın dialektikasını
bədii formada canlandırmağın, onun ən mühüm meyillərini və qanunauyğunluqlarını açmağın necə məsul vəzifə
olduğunu hər bir sənətkarın dərk etməsi çox böyük vəzifədir” qənaətində olmuşdur. Bu böyük dühanın fikrincə,
müasir həyatdan söz açan əsl sənətkar ötəri, keçəri meyilləri deyil, “ictimai inkişafın müqəddəratını müəyyən
edən prosesləri və hadisələri ilk növbədə təsvir etməlidir”. Heydər Əliyev hesab edirdi ki, “bizim zəmanəmiz və
müasirlərimiz haqqında gözəl əsərlər yaratmaq Azərbaycan yazıçılarının əsas qayğısı olmalıdır.”
Həm keçmiş sovet hakimiyyəti illərində, həm də müstəqillik dövründə görkəmli dövlət xadimi Heydər
Əliyevin Azərbaycan yazıçılarının qurultaylarındakı dərin məzmunlu məruzələri müasir ədəbiyyatın, yaxud da ki,
ədəbiyyatda müasirlik məsələsinin bədii əksinin proqramına çevrilmişdir.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin yazıçı və şairlərin yubileyləri haqqında imzaladığı sərəncamlarda,
sənətkarlara ünvanladığı təbrik məktublarında, onlardan bir çoxuna həsr edilmiş təntənəli mərasimlərdəki
nitqlərində həmişə geniş mənada ədəbiyyatda müasirlik mövqeyindən çıxış edərək, ədəbi prosesi bu istiqamətə
doğru yönləndirmişdir. Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin anadan olmasının 80 illiyi münasibətilə yazılmış təbrik
məktubunda “xalqın məhəbbətini qazanmaq, sənət zirvəsinə ucalmaq, …xalqımızın övladlarına mənəvi saflıq və
vətənpərvərlik aşılanması işinə xidmət etmək” kimi keyfiyyətlərin diqqət mərkəzinə çəkilməsi bədii sənətin
müasirlik kateqoriyasına bəslənilən münasibətin əks-sədasıdır. Heydər Əliyevin Məmməd Araza 60 illiyi ilə
əlaqədar göndərdiyi təbrik məktubunda vətəndaşlıq mövqeyi və mənəvi təkamül məsələlərinə xüsusi fikir
verilmişdir. Heydər Əliyevin XX əsrin sonlarına doğru yaşayıb-yaratmış yazıçı və şairlərin yaradıcılıq fəaliyyətini
qiymətləndirərkən, onların cəmiyyətdə baş verən ictimai-siyasi proseslərdəki iştirakını, əsərlərindəki mübarizə və
azadlıq ruhunu önə çəkməsi də sənətkar və zaman münasibətlərinə müasir dövrün meydana çıxardığı ümummilli
ideallar baxımından yanaşmasından irəli gəlmişdir. Xalq şairi Xəlil Rza Ulutürkün vəfatı ilə əlaqədar 24 iyun
1994-cü il tarixdəki vida mərasimində deyilmiş aşağıdakı fikirlər müasirlik düşüncəsinə yeni tarixi dövrün
axarında işıq salmağın ifadəsi idi: “Xəlil Rza Azərbaycan xalqının milli azadlıq uğrunda mübarizəsinin ön
cərgəsində getmiş, bu mübarizəyə qalxmış gənclərimizə həm alim, həm də şair kimi… örnək olmuşdur. O, daim
Azərbaycanın müstəqilliyi duyğuları ilə yaşamış, həyatının şüurlu hissəsini buna nail olmağa sərf etmiş, böyük
xidmətlər göstərmişdir. …Mən daim onun yaradıcılığına, insanlığına, vətəndaşlığına, ən çox da cəsurluğuna,
əyilməzliyinə, öz ideyalarından dönməzliyinə hörmət etmişəm, onu yüksək qiymətləndirmişəm”.
Müstəqillik dövrünün çətin və məsuliyyətli illərində deyilmiş bu fikirlər Azərbaycan xalqının azadlıq
mübarizəsində yüksək vətəndaşlıq mövqeyi və cəsarət nümayiş etdirmiş Xəlil Rza Ulutürkün ədəbi-ictimai
xidmətlərinə verilmiş yüksək qiymətin ifadəsi olmaqla bərabər, həm də yazıçı və şairlərə ünvanlanmış çağırış
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kimi səslənmişdir. Deməli, Heydər Əliyevin ədəbiyyatda müasirlik məsələsinə baxışı cəmiyyətdə gedən ictimaisiyasi və mənəvi proseslərlə bağlı olub, xalqı və ölkəni daim irəliyə aparmağa, yeniləşdirməyə xidmət etmişdir.
O, yazıçılara və onların əsərlərinə qiymət verərkən ədəbiyyatşünaslığın, yəni, elmin tələblərindən deyil, həyatın
və ədəbiyyatın daxili məntiqindən çıxış etmişdir. Heydər Əliyevin ədəbiyyat təlimi ədəbiyyatşünaslıq və
sənətşünaslıq, tarix və dilşünaslıq elmlərini də zənginləşdirmiş və inkişaf etdirmişdir.
Müasir ədəbiyyatdan və ya ədəbiyyatda müasirlik məsələsindən danışarkən Heydər Əliyev ədəbi tənqidin
rolu və vəzifələri məsələsinə xüsusi diqqət yetirmişdir. O, ədəbi-ictimai proseslərdə tənqid və ədəbiyyatşünaslığın
rolunun artırılmasını, ümumi inkişafın və yaradıcılıq proseslərinin düzgün istiqamətləndirilməsi və
qiymətləndirilməsini əsas vəzifələrdən biri hesab etmişdir: “Müasir ədəbi-bədii prosesi tənqidçilərin,
ədəbiyyatşünasların fəal və faydalı işi olmadan təsəvvür etmək mümkün deyildir. Onlar bədii həyatımızın
mürəkkəb, bəzən ziddiyyətli proseslərini dərindən təhlil etməyə və ümumiləşdirməyə borcludurlar... Tənqidi
fikrin üfüqləri hələ də nəzərəçarpacaq dərəcədə genişlənməmişdir... Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının və
tənqidinin vəzifələri geniş və çoxcəhətlidir. İctimai, bədii-estetik zövqləri formalaşdırmaq, incəsənətdə
sönüklüyə, durğunluğa, xalturaya, yabançı baxışlara qarşı mübarizə aparmaq işində ədəbiyyatşünaslığın və
tənqidin rolunu gücləndirmək lazımdır”.
Məhz dövlət səviyyəsində qarşıya qoyulan aydın və konkret vəzifələrin nəticəsində XX əsrin səksəninci
illərində respublikada tənqid və ədəbiyyatşünaslıq sahəsində böyük canlanma əmələ gəlmiş və yeni tənqidçilər
nəsli yetişib formalaşmışdır.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin mətbu orqanları olan “Ədəbiyyat qəzeti”nin, “Azərbaycan”, “Qobustan”,
“Ulduz” və “Literaturnıy Azerbaydjan”jurnallarının nəşrinin dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi də Heydər
Əliyevin çətin keçid dövrü proseslərində milli ədəbiyyatın və ədəbi prosesin inkişafına göstərdiyi böyük qayğının
əməli təzahürüdür.
Sözün həqiqi mənasında, Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik etdiyi illər milli
ədəbiyyatın və incəsənətin inkişafında müasir intibah dövrü adlandırılmağa layiqdir. Bu, ölkəmizdə
azərbaycançılıq məfkurəsinin, böyük ədəbiyyatın və milli ziyalılığın böyük dirçəliş dövrüdür.
***
Azərbaycançılıq və müstəqil dövlətçilik ölkəmizin ədəbiyyat siyasətində Heydər Əliyev - İlham Əliyev
epoxasının ortaq ana prinsipidir. Bu baxımdan yanaşdıqda, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin “Dədə
Qorqud” dastanlarına münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevin bu möhtəşəm ədəbi abidəni qiymətləndirməsi biri
digərini tamamlayan vahid təlimdir. Məlum olduğu kimi, vaxtilə “Dədə Qorqud” dastanlarının möhtəşəm yubiley
tədbirlərini keçirmiş Heydər Əliyev bu dastana mühüm azərbaycançılıq hadisəsi kimi baxmışdır: “Kitabi-Dədə
Qorqud” dastanlarının fövqəladə əhəmiyyəti ondadır ki, o bizim tariximizin 1300 illik dövrünü həm əks etdirir,
həm də bir daha təsdiq edir. O, tarixi köklərimizi dünyaya göstərir, oğuz, türk mənşəyimizi və zəngin tariximizi
sübut edir. Bunlar bizim hamımız üçün, xalqımızın bu günü, gələcəyi üçün əhəmiyyətlidir”.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 13 dekabr 2013-cü ildə Bakı şəhərində Dədə Qorqud
parkının və Dədə Qorqud heykəlinin açılışı mərasimindəki çıxışında da dastana münasibətdə azərbaycançılıq ön
mövqedə dayanmışdır: “Kitabi-Dədə Qorqud” Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Bu əsərdə Azərbaycan
xalqının keçmiş həyat tərzi, məişəti, psixologiyası əks olunmuşdur. Dastanın qəhrəmanlarının adlarını
Azərbaycanın çoxsaylı yaşayış məntəqələrində görmək olar... Əsərdə Oğuz eli kimi coğrafi məfhum bütün
Azərbaycan oğuznamələrini əhatə edir.”
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “Dədə Qorqud” dastanları əsasında çoxseriyalı
bədii televiziya filminin çəkilməsi haqqında”kı 28 dekabr 2013-cü il və “Kitabi-Dədə Qorqud”un alman dilinə ilk
tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinin qeyd edilməsi haqqında” verilmiş 20 fevral 2015-ci il tarixli sərəncamların
ruhunda, mahiyyətində müasir dövrdə azərbaycançılıq faktorunun əhəmiyyəti məsələsi üstünlük təşkil edir. Yeni
dövrün ədəbiyyat siyasəti ölkəmizdə uğurla həyata keçirilən multikulturalizm və tolerantlıq siyasəti ilə daha da
zənginləşdirilmişdir.
Azərbaycanın bir çox görkəmli sənətkarları ilə əlaqədar dövlət tədbirlərində, o cümlədən xalq şairi Bəxtiyar
Vahabzadənin anadan olmasının 90 illiyi haqqındakı 14 yanvar 2015-ci il tarixli sərəncamında da ümummilli
idealların diqqət mərkəzinə çəkilməsi Prezident İlham Əliyevin ədəbiyyat siyasətində azərbaycançılığın davamlı
xətt təşkil etdiyini göstərir: “Bəxtiyar Vahabzadə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin xüsusi mövqeyə malik görkəmli
simalarındandır. Sənətkarın insanı daim mənəvi ucalığa səsləyən poetik-fəlsəfi məzmunlu yaradıcılığı milli
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poeziyada vətəndaş ruhunun qüvvətlənməsində və ədəbi-ictimai fikrin istiqlal ideyaları ilə zənginləşməsində
böyük rol oynamışdır.”
Yeni tarixi epoxada görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin ədəbiyyat siyasətinə dair formalaşmış
ənənələr ardıcıl olaraq yaradıcı şəkildə davam etdirilməkdədir. Ölkəmizdə hazırkı şəraitdə adlı-sanlı sənətkarların
dövlət səviyyəsində yubileylərinin keçirilməsi, onların əsərlərinin sanballı yubiley nəşrlərinin hazırlanaraq geniş
oxucu auditoriyasına təqdim edilməsi bədii yaradıcılıq fəaliyyətinin daha da inkişaf etdirilməsinə təkan verir.
Həmçinin böyük xidmətləri nəzərə alınmaqla tanınmış yazıçılara fəxri adların, fərdi təqaüdlərin və yaradıcı
gəncliyin istedadlı nümayəndələrinə Prezident mükafatlarının verilməsi də ulu öndər tərəfindən əsası qoyulmuş
yazıçı zəhmətinin və ədəbi prosesin stimullaşdırılması siyasətinin konkret davamından ibarətdir. Bundan başqa,
uzun illik fasilədən sonra Prezident İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycan Respublikası Dövlət Mükafatının
verilməsinin yenidən davamlı olaraq bərpa edilməsi də ədəbiyyat siyasəti sahəsindəki varisliyin əməli ifadəsidir.
Bütün bunlarla bərabər, hazırda cəmiyyətin inkişaf xüsusiyyətlərinə, ölkəmizin artan iqtisadi imkanlarına
uyğun olaraq ədəbiyyat siyasəti sahəsində bir sıra yeni tədbirlərin həyata keçirilməsi də müşahidə olunmaqdadır.
Ədəbiyyat və incəsənət sahəsində Heydər Əliyev mükafatının müəyyən edilməsi və həyata keçirilməsi, hər
şeydən əvvəl, Azərbaycan dövlətinin ədəbiyyat siyasətini müəyyən edən görkəmli dövlət xadiminin xatirəsinə
böyük ehtiramın ifadəsidir.
Eyni zamanda, son vaxtlarda “Qızıl çinar”, “Buta” kimi yüksək səviyyəli mükafatların meydana çıxması,
Heydər Əliyev Fondunun mükafatları və təqaüdlərinin yaradılması və təqdim olunması mövcud siyasətin işığında
formalaşan yeni və əhəmiyyətli ənənələrdir.
Bakı şəhərində Dədə Qorqud abidə kompleksinin yaradılması, xalq qəhrəmanı Koroğlunun abidəsinin
ucaldılması müstəqillik dövrü ədəbiyyat epoxasının möhtəşəm hadisələridir. Son illərdə ölkədə aparılan böyük
quruculuq proseslərinin tərkib hissəsi kimi Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan
Ədəbiyyatı Muzeyinin, Azərbaycan Dövlət Milli Dram Teatrının, Opera Teatrının, Cəlil Məmmədquluzadə adına
Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının, Sumqayıt və Şəki teatrlarının, Naxçıvan Yazıçılar Birliyinin və
ölkəmizin digər ədəbiyyat və mədəniyyət ocaqlarının, görkəmli yazıçıların ev muzeylərinin əsaslı şəkildə yenidən
qurulması, yeni texnologiya və müasir avadanlıqlarla təchiz edilməsi ölkəmizdə ədəbiyyata və incəsənətin
inkişafına göstərilən dövlət qayğısının əməli ifadəsidir. Bakı şəhərində Muğam Mərkəzinin yaradılması, Gəncədə
Mirzə Şəfi Vazeh, Şəkidə Bəxtiyar Vahabzadə və Şahbuzda Məmməd Araz, Kəngərli rayonunda Şahtaxtlılar,
Ordubadda Məhəmməd Tağı Sidqi muzeylərinin, Gədəbəydə Ozan evinin tikilib istifadəyə verilməsi ölkəmizdə
bədii ədəbiyyatın, söz sənətinin inkişafında mühüm rol oynayır. Bütün bunlar Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin ədəbiyyat və mədəniyyət işinin müstəqillik dövrünün yüksək tələblərinə və templərinə
uyğun şəkildə inkişaf etdirilməsi tədbirlərini yeni səviyyəyə qaldırdığını qabarıq şəkildə nümayiş etdirir.
Beləliklə, möhtərəm Prezident İlham Əliyev yeni tarixi epoxanın ədəbiyyat siyasətini formalaşdırır və ardıcıl
olaraq yaradıcı şəkildə inkişaf etdirir.
Müstəqil Azərbaycanda uğurla həyata keçirilən ədəbiyyat siyasəti yeni ədəbiyyat axtarışlarının və çağdaş
ədəbi nəslin meydana çıxması, ərsəyə gəlməsi və inkişaf etdirilməsi ilə nəticələnir. Müasir dövrün ədəbiyyat
siyasəti respublikamızda azərbaycançılıq məfkurəsinin daha da zənginləşdirilməsinə və möhkəmləndirilməsinə
uğurla xidmət edir.
***
Böyük ədəbiyyatın həyatı və insanı yüksək ideyalılıq uğrunda, obrazlı, bənzərsiz, canlı bədii vasitələrlə
ifadə etməsini zəruri hesab edən və diqqət mərkəzinə çəkən Heydər Əliyevin obrazının yaradılması ən yeni dövr
Azərbaycan ədəbiyyatının baş mövzusuna çevrilmişdir.
Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli simalarının yaradıcılığında Heydər Əliyevin bədii obrazı xalqımızın
ən yüksək milli dövlətçilik ideallarını təsvir və tərənnüm etməyə xidmət göstərir. Sovet hakimiyyəti illərində
Azərbaycan yazıçıları Heydər Əliyevin simasında mənsub olduğu xalqın milli iftixar mənbəyi olan, ölkəni tanıdan
və inkişaf etdirən görkəmli dövlət xadiminin obrazını canlandırmışlar. Müstəqillik dövrü Azərbaycan
ədəbiyyatında isə Heydər Əliyevin xilaskar obrazı yaradılmış, böyük ədəbiyyat onun milli dövlətçiliyin qorunub
saxlanılmasında və möhkəmləndirilməsindəki rolunu bədii sözün bütün vüsəti ilə təsvir və tərənnüm etməyə
səfərbər olmuşdur. Heydər Əliyev mövzusu ədəbiyyatda Azərbaycan xalqının siyasi və milli-mənəvi təkamülü,
azadlıq və dirçəlişi məsələləri ilə üzvi surətdə əlaqədar olub, ümummilli idealların əks etdirilməsinə meydan
açmışdır.
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Azərbaycan poeziyası sovet hakmiyyəti dövründə Heydər Əliyevin simasında xalqımızı o dövrün ən yüksək
dövlət qurumu olan Sovetlər İttifaqının Siyasi Bürosu səviyyəsinə yüksəldən qüdrətli dövlət xadimi kimi ilhamla
vəsf etmişdir. Müstəqillik ərəfəsində və dövlət müstəqilliyinin başlanğıc illərində ölkəmizdə baş verən ictimaisiyasi və iqtisadi böhranlar dərinləşməkdə olduğu zaman poeziya “Allahım, bizə bir ağsaqqal yetir” - deyə Heydər
Əliyevə böyük xilaskar kimi üz tutmuşdur. Azərbaycan xalqının çağırışı və tələbi ilə Heydər Əliyev yenidən siyasi
hakimiyyətə gəldikdən sonra isə siyasi lirika müstəqil dövlətin və xalqın sabahına böyük inam duyğuları ifadə
etmiş, qəhrəmanlıq notları üstündə köklənmişdir. Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun aşağıdakı ilhamlı və sərrast
misraları xalqın həmin dövrdəki sarsılmaz inamını bütün ruhu ilə ifadə edir:
Qoy səsi guruldasın bu gün altı qitədə,
Odur məndən ötəri ATƏTdə, BMTdə!
Gəlib, o kişi gəlib!
Xalqın xeyrinə sarı çarxın gərdişi gəlib.
Millətinə, xalqına birləş deyir, qalx deyir!
Öz xalqına güvənir, haqq danışır, haqq deyir.
Əlli milyona çatmış Azərbaycan dünyası,
“Qurtuluş nəğməsi”ni oxuyur bir himn kimi!
Bir səslə, bir avazla “Heydər” deyir, “Xalq” deyir.
Müstəqilliyin ilk illərinin poeziyasındakı “Sən qalib gələcəksən” (Zəlimxan Yaqub) nidasını az sonra
ölkənin xilasına inamdan yorğulmuş “Millətin yolunda əsgərə bənzər”, “Dağlar vüqarında rəhbərə bənzər”,
(Məstan Günər) poetik sədaları əvəz etmişdir. Əbədiyyətə köçməsi ilə ulu öndərə həsr olunmuş əbədiyyət nəğməsi
- “Xalq Heydər söyləyəcək” epitafiyası (Baba Vəziroğlu) eyni anda doğulmuşdur:
Sən elə bir zirvəsən, küləklər neyləyəcək,
Dünənim, bu günümsən, səninlədir gələcək!
Nə qədər Azərbaycan, nə qədər bu millət var,
Heydər Xalqım deyəcək, Xalq Heydər söyləyəcək!
Heydər Xalqım deyəcək, Xalq Heydər söyləyəcək!
Ulu öndər Heydər Əliyev yolunun Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən böyük
uğurla davam etdirilməsini poeziya “Ölkə əmin əllərdədir, davam edir mübarizə” (Vahid Əziz) kimi inamla və
İlhamla vəsf etməkdə davam edir.
Azərbaycan bədii nəsrində Heydər Əliyev obrazı müstəqillik uğrunda və milli dövlətçiliyin
möhkəmləndirilməsi yollarındakı çətin və şərəfli mübarizənin fonunda canlandırılmışdır. Elmira Axundovanın
“Heydər Əliyev: şəxsiyyət və Zaman” adlı Respublika Dövlət Mükafatına layiq görülmüş 6 cildlik romantədqiqatı görkəmli dövlət xadiminin keşməkeşli həyatı və mübarizəsinin mükəmməl sənədli-bədii epopeyasıdır.
Xalq yazıçısı Anarın “Unudulmaz görüşlər” publisist-romanı Heydər Əliyevin şəxsiyyətinin miqyasını əks
etdirən qiymətli ədəbi əsərdir. Xalq yazıçısı Elçinin “Dünya axirət əkini” essesi Heydər Əliyevi real və canlı
hadisələrin axarında oxucuya təqdim edir.
Hüseynbala Mirələmovla Viktor Andriyanovun dünyanın bir çox dillərində nəşr olunmuş “Heydər Əliyev”
kitabı ulu öndərə həsr olunmuş ciddi və əhəmiyyətli bir JZL-dir. Bu, böyük ömrün böyük romanıdır.
İsa Muğanna, Hidayət, Mövlud Süleymanlı, Vidadi Babanlı, Əjdər OL, Afaq Məsud, Tofiq Abdin və
başqalarının nəsr əsərlərində və publisistikasında Heydər Əliyev mövzusu Azərbaycanın taleyi və müqəddəratı
ilə bağlı hadisələrlə birlikdə canlandırılır. “Heydər Əliyev mənim taleyimdə” motivi bu əsərlərin əksəriyyətinin
əsas mövzusunu təşkil edir.
“Azərbaycan” qəzeti redaksiyasının hazırladığı “Heydər Əliyev mənim həyatımda” ikicildliyi ulu öndəri
yaxından tanıyan müasirlərinin xatirələri və məqalələrinin mənalı bir külliyyatıdır.
Azərbaycan dramaturgiyasında Heydər Əliyev mövzusu iki əsrin qovşağında ölkəmizdə cərəyan edən
dinamik hadisələrin əsasında görkəmli dövlət xadiminin həyatından alınmış ibrətamiz dramatik hadisələrin
səhnələşdirilməsi yolu ilə real şəkildə əks etdirilir. Hidayətin İrəvan Azərbaycan teatrında tamaşaya qoyulmuş
“Burdan min atlı keçdi” pyesi həm də ulu öndər Heydər Əliyevin bədii obrazını səhnədə canlandıran ilk və
əhəmiyyətli dram əsəri kimi mədəniyyət tariximizin hadisəsinə çevrilmişdir. Adil Babayevin Cəlil
Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında uğurla səhnələşdirilmiş “Koroğlunun
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Çənlibelə qayıdışı” tamaşasında isə Heydər Əliyev Böyük Xilaskar miqyasında təqdim olunur. Aqşin Babayevin
“Xilaskar” tamaşasında da Heydər Əliyevin simasında xilaskarlığa gedən yolun dərsləri və şərəfi öz əksini
tapmışdır. İftixar Piriyevin “Qurtuluş dastanı” dramı ulu öndərin mübarizə yolunun realist mahiyyətini açmaqla
bərabər, həm də romantik ruhunu ifadə edir.
Bütün bunlarla bərabər, Azərbaycan ədəbiyyatı, yazıçı və şairlərimiz Heydər Əliyev mövzusunda daha
parlaq əsərlər yaratmaq üçün özlərini daha çox səfərbər etməlidirlər.
***
Göründüyü kimi, ən yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında ümummilli lider Heydər Əliyevin
ədəbiyyat siyasətinin böyük rolu və təsiri olmuşdur.
Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətinin ədəbiyyat siyasətinin banisi və yaradıcısıdır.
Əslində, Azərbaycan xalqının son əlli ildəki ədəbiyyatı Heydər Əliyev epoxasının ədəbiyyatıdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev müstəqillik dövrünün ədəbiyyatı haqqında Heydər
Əliyev təlimini yeni müddəalarla zənginləşdirərək yaradıcı şəkildə inkişaf etdirir.
Ən yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatının qarşısında duran bir məsul vəzifə də yeni tarixi epoxanın fonunda
görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin mükəmməl, hərtərəfli şəkildə işlənmiş, ciddi ədəbi-tarixi meyarlara
cavab verən ümumiləşmiş parlaq bədii obrazını yaratmaqdan ibarətdir.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin bədii obrazını yaratmaq xalqımızın qəlbində Azərbaycana
möhtəşəm heykəl ucaltmaq deməkdir.
Ədəbiyyatda Heydər Əliyevin bədii obrazı geniş mənada bədii düşüncədə müasir Azərbaycanın obrazını
əks etdirir.
Azərbaycan. - 2018.- 3 may. - № 99. - S. 1,4.
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Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlərimiz
Səyavuş Heydərov,
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini
Biz öz milli-mənəvi dəyərlərimizlə fəxr etməliyik. Bizim milli-mənəvi dəyərlərimiz əsrlərboyu
xalqımızın həyatında, yaşayışında formalaşıbdır, xalqımızın fəaliyyətində formalaşıbdır. Milli-mənəvi dəyərləri
olmayan millət həqiqi millət, həqiqi xalq ola bilməz.
Heydər Əliyev
Qədim və köklü milli-mənəvi dəyərlər sisteminə malik olan Azərbaycan xalqı bu dəyərləri sədaqətlə
qorumuş, əsrlərlə yaşatmış və inkişaf etdirmişdir. Milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması və gələcək nəsillərə
çatdırılması keçmişdə olduğu kimi bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayır. Çünki milli-mənəvi dəyərlərimizin
Azərbaycan xalqının formalaşmasına təsiri ilə yanaşı, milli dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsində də xüsusi
rolu vardır. Milli-mənəvi, o cümlədən dini dəyərlərimizin, adət-ənənələrimizin dərindən öyrənilməsi və
araşdırılması müasir cəmiyyətimizin prioritet istiqamətlərindən biridir. Tarixi təcrübə göstərir ki, öz soykökündən,
tarixindən, milli-mənəvi dəyərlərindən uzaq düşən millətlər və dövlətlər müəyyən zaman kəsiyində yox olmaq,
tarix səhnəsindən birdəfəlik silinmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışlar.
Bəs milli-mənəvi dəyərlər deyəndə nə başa düşülür? Milli ideologiya, mənəvi yaddaş, milli tarix, milli
dil, ənənəvi dini dəyərlər, milli mədəniyyət və incəsənət, milli ədəbiyyat, milli özünüdərk, ailə sistemi, dahi
şəxsiyyətlərimiz, milli musiqimiz və s. Bir sözlə, milli və mənəvi olan bütün nailiyyət və keyfiyyətlərimiz millimənəvi dəyərlər sisteminə aiddir.
Müasir Azərbaycan tarixinə nəzər saldıqda milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması və inkişafı
prinsiplərinin banisi kimi Ulu Öndər Heydər Əliyevi görürük. Müstəqillik dövrünün təməl daşları üzərində tarixi
imzası olan Ulu Öndər Azərbaycançılıq ideologiyasının əsasını qoyaraq milli-mənəvi dəyərlər sistemimizi daha
da gücləndirmiş, aşınmadan xilas etmişdir. Milli-mənəvi dəyərlərimizə qayıdışın və milli oyanışın xalqımız üçün
gərəkliliyini nəzərə alan, hər zaman bu məsələni diqqət mərkəzində saxlayan Ümummilli Liderimiz Heydər
Əliyev bu sahədə inqilabi addımların atılmasına zəmin yaratmışdır. Ulu Öndər milli-mənəvi dəyərlərimizi təkcə
milli varlığımızın yox, həm də siyasi varlığımızın – dövlət quruculuğu prosesinin mühüm atributu hesab edirdi.
Mənsub olduğu xalqın tarixi keçmişinə, mənəvi irsinə və milli dəyərlər sisteminə sönməz məhəbbət duyğularıyla
yanaşan Ulu Öndər deyirdi: “Hər xalqın özünə, öz tarixi köklərinə, əcdadları tərəfindən yaradılmış milli-mənəvi
dəyərlərinə bağlılığı böyük amildir. Biz də indi dünyanın mütərəqqi mənəvi dəyərlərindən istifadə edərək,
xalqımızın mədəni səviyyəsini daha da inkişaf etdirərək, gənc nəsli daha da sağlam əhval-ruhiyyədə, saf əxlaqi
əhval-ruhiyyədə tərbiyələndirməliyik”.
Xalqımız 70 il Sovet rejimində ateist təbliğatın aparıldığı bir şəraitdə yaşasa da, milli-mənəvi
dəyərlərimizin ən önəmli komponentlərindən biri olan öz dini-mənəvi dəyərlərini unutmamış, onları gizli də olsa,
yaşatmışdır. Lakin bununla belə, o dövrdə dini dəyərlərin sərbəst şəkildə yaşadılması və inkişafı mümkün deyildi.
Həmin dövrdə ölkəmizdə cəmi 17 məscid fəaliyyət göstərirdi. Dini ibadətgahlarımızın və abidələrimizin bərpası
və yenidən inşası da Ulu Öndərin müstəqil Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrə təsadüf edir. Məhz bu dövrdə
yüzlərcə ibadətgah inşa və ya bərpa edilmiş, dini dəyərlərimiz yenidən canlanmışdır. Xalqımızın əsrlərcə ziyarət
yeri olan, lakin Sovet rejimi tərəfindən dağıdılan Bibi Heybət məscidi və ziyarətgahının Heydər Əliyevin göstərişi
ilə dövlət hesabına yenidən inşa edilməsi onun bu sahədəki xidmətlərinin bir göstəricisidir. Belə misalların sayı
olduqca çoxdur. Heydər Əliyev İslam dinini bizim milli-mənəvi kimliyimizin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi qəbul
edirdi. “Bizim dinimiz mütərəqqi dindir. Əsrlər boyu İslam dini özünün mütərəqqi olduğunu və eyni zamanda
İslam dininə itaət edən insanlara özünün nə qədər tərəqqipərvər və nə qədər dünyəvi əhəmiyyətli olduğunu sübut
edir, müsəlmanlara daimi xoşbəxtlik bəxş edir. Bizim dinimiz müsəlmanları həyatlarında rast gəldiyi
çətinliklərdən xilas etməyə, düşmənlərə qarşı mübarizədə qalib gəlməyə və özlərini, öz ölkələrini, öz dinini, öz
məsləkini qoruyub saxlamağa həmişə yardım etmişdir. Heç şübhə yoxdur ki, İslam dini indiyə qədər olan tarixində
dünyaya nümayiş etdirdiyi əzəmətini, qüdrətini bundan sonra daha da gücləndirəcək və bütün İslam dininə itaət
edən adamların hamısını xoşbəxtliyə, səadətə gətirib çıxaracaqdır” sözləri onun dinə baxışını çox aydın şəkildə
xülasə edir. Ulu Öndər dinimizin əxlaqi dəyərlər sistemi kimi mənimsənilməsinin gənclərin formalaşmasında
müsbət bir funksiya icra edəcəyini düşünürdü.
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Ulu Öndər Heydər Əliyev, eyni zamanda Azərbaycan multikulturalizminin də əsasını qoymuşdur.
Azərbaycan xalqının təkidli tələbi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə gələn Ümummilli Lider ölkədə mövcud olan xaos
və özbaşınalığa son qoymuş, ölkəmizi vətəndaş qarşıdurması kimi böyük bəlalardan xilas etmişdir. Belə bir
dövrdə Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların və dinlərin nümayəndələrinin ortaq dəyərlər ətrafında birləşməsinə
ehtiyac var idi. Ulu Öndər Azərbaycançılıq məfkurəsinin prinsiplərini bəyan etməklə ölkəmizin inkişafı və
tərəqqisi üçün işıqlı yolun təməlini qoymuşdur. Heydər Əliyev öz çıxışlarının birində deyirdi: “Azərbaycanda
qədim dövrlərdən müxtəlif xalqların nümayəndələri yaşamış, bir çox xalqların dinləri mövcud olmuşdur.
Azərbaycan və onun xalqı həmişə dini dözümlülüyü ilə fərqlənmişdir. Azərbaycanda heç vaxt dini zəmində heç
bir münaqişə, heç bir toqquşma olmamışdır. Hətta ötən əsrin 80-ci illərinin axırı və 90-cı illərinin əvvəllərindəki
ağır dövrdə belə heç bir mənfi fakt qeydə alınmamışdır. Bu gün də müstəqil Azərbaycanda biz hər bir insanın
azadlığı üçün, o cümlədən dini mənsubiyyət azadlığı, vicdan azadlığı üçün hər cür şərait yaratmışıq. Hər kəs hansı
dinə mənsubdursa, həmin dinə etiqad edir. Lakin bu, Azərbaycanda insanların mehriban, qarşılıqlı anlaşma
şəraitində yaşamasına mane olmur, burada milli və dini mənsubiyyətlə əlaqədar heç bir ayrı-seçkilik yoxdur”.
Məhz bu fikirlər dahi şəxsiyyətin uzaqgörən siyasətini ifadə etməyə kifayət edir. Ulu Öndər Azərbaycançılıq
ideologiyası ilə dilindən, dinindən, millətindən, irqindən, sosial mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, bütün ölkə
vətəndaşlarını ümumi vətən naminə həmrəyliyə dəvət etdi. Milli-dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər bir
vətəndaşın bu torpaq üçün milli yiyəlik hissini yaşaması isə torelantlığın bariz təzahürünə çevrildi.
Təbii ki, Ulu Öndərin milli-mənəvi sahədə həyata keçirdiyi mütərəqqi islahatlar bununla məhdudlaşmır.
Milli-mənəvi, xüsusilə dini dəyərlər sisteminin sağlam müstəvidə inkişaf etdirilməsi və qorunması üçün güclü
siyasi iradə, habelə dövlətçilik təcrübəsi tələb olunurdu. Heydər Əliyev bu xüsusiyyətləri özündə ehtiva edən
tarixi şəxsiyyət kimi bu işin öhdəsindən də məharətlə gəldi. Dini təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün hüquqiinzibati sferada lazımi addımlar atılmaqla yanaşı, məzhəbçilik, dini-nifrət və ayrı-seçkiliyin ölkəmizə ayaq
açmasının da qarşısı qətiyyətlə alındı. O dövrdə Azərbaycanın düşdüyü çətin vəziyyətdən çıxmasını istəməyən
daxili və xarici qüvvələr Heydər Əliyevə hər vəchlə mane olmağa çalışsalar da, xalqın Ulu Öndərə verdiyi böyük
dəstək nəticəsində bu çirkin təxribatların sonu uğursuzluqla bitdi. Azərbaycanın ən böyük ziyalısı Ulu Öndər
Heydər Əliyev çox çətin bir vaxtda məsuliyyəti öz üzərinə götürüb xalqımızın dəyərlər sistemini məhv olma
təhlükəsindən xilas etdi.
Ulu Öndərin bilavasitə rəhbərliyi ilə həmin dövrdə ictimai və milli təhlükəsizliyə yönəlmiş son dərəcə
təhlükəli təhdidlərdən biri kimi dini ekstremizm və radikalizmə qarşı mübarizə dövlət siyasətinin prioritet
istiqamətə çevrildi. “Totalitar rejimlərin və ideologiyaların süquta uğradığı indiki dövrdə dinlərin cəmiyyətin
həyatında oynadığı rol dinamik şəkildə dəyişir. Pozitiv proseslərlə yanaşı, bəzi qüvvələrin dinlərdən terrorizmə
və ekstremizmə təhrik vasitəsi kimi istifadə etmək halları da artır. Bax, belə halların baş verməsinin qarşısının
qətiyyətlə alınması üçün cəmiyyətin bütün təbəqələrinin, xüsusilə siyasətçilərin, alimlərin, dindarların və din
xadimlərinin səfərbər edilməsi zəruridir” deyən Ümummilli Lider bu səfərbərliyi uğurla həyata keçirərək dini
təhlükəsizliyi təmin etməyi bacardı.
Azərbaycan günümüzdə müasir, dünya birliyinə sürətlə inteqrasiya edən bir ölkədir. Təbii ki, müasir
dünyada sürətlə davam edən qloballaşma prosesi bizim ölkədən də yan keçməyib. Buna baxmayaraq, biz
qloballaşma adı altında öz milli-mənəvi dəyərlərimizi unutmamalı, bu dəyərlərə sadiq olmalı, gənc nəsli
vətənpərvərlik ruhunda yetişdirməliyik. Hər bir ölkə və xalq üçün onun milli-mənəvi dəyərləri hər şeydən üstün
tutulmalı, bu dəyərlər hər zaman müdafiə edilməlidir. Qloballaşma heç də digər xalqlara məxsus dövlət-din
modellərinin, adət-ənənələrinin, milli mentalitetimizə xas olmayan dəyərlərinin ölkəmizə idxalı deyildir. Biz
qloballaşma deyəndə Azərbaycanda beynəlxalq əməkdaşlığı və səmimi dostluğu nəzərdə tutmaqla yanaşı, milli
dövlətçiliyimizə, mənəvi dəyərlərimizə, Ulu Öndərin bizə əmanət etdiyi Azərbaycançılıq məfkurəsinə sahib
çıxmağı, milli mənliyimizi qorumağı nəzərdə tuturuq. Bu gün Heydər Əliyevin yaratdığı müasir Azərbaycan
Ümummilli Liderimizin siyasi kursunun layiqli davamçısı Prezident cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə gələcəyə
doğru inamla addımlayır. Ölkəmiz iqtisadi, siyasi, mədəni, sosial və digər sahələrdə böyük uğurlara imza atır.
Azərbaycan mötəbər beynəlxalq tədbirlərə, idman yarışlarına, forumlara ev sahibliyi edir. Bütün regional
layihələrin təşəbbüskarı və ya iştirakçısı olan Azərbaycan hər bir vətəndaşımızın gerçək mənada fəxrinə
çevrilibdir. Bu uğurlu siyasət mənəvi sahəni də əhatə edir. Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə inşa edilmiş
Qafqazın ən möhtəşəm məscidi olan Heydər məscidi dindarların istifadəsinə verilmişdir. Bununla yanaşı, Təzə
Pir məscidi, Hacı Əjdərbəy məscidi, Şamaxı Cümə məscidi dövlət hesabına təmir-bərpa edilmişdir. Milli-mənəvi
dəyərlərimizin yaşadılmasında, onun təbliğində genişmiqyaslı fəaliyyəti ilə ictimaiyyətimizin rəğbətini qazanan
Heydər Əliyev Fondu da böyük uğurlara imza atmışdır. Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti,
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva tarixi-dini, mədəni abidələrin qorunmasını və
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bərpasını daim diqqət mərkəzində saxlayır. Onu da qeyd edək ki, mənəvi dəyərlərimizin, tolerantlıq ənənələrinin
təbliğində, irsimizin tanıdılmasında, həmçinin dünyanın müxtəlif guşələrində əyani şəkildə nümayişində Heydər
Əliyev Fondunun məxsusi xidmətləri vardır. Fondun maliyyə dəstəyi ilə Bakıdakı Pravoslav və Müqəddəs
Məryəm kilsələrində də təmir-bərpa işləri aparılmış, yəhudi uşaqları üçün təhsil və mədəniyyət mərkəzinin
tikintisinə dəstək verilmişdir. Göründüyü kimi, Heydər Əliyev Fondu təkcə İslam dininə aid tarixi-dini abidələrin
bərpasına deyil, həmçinin Azərbaycandan kənarda olan digər dinlərə məxsus abidələrin də bərpasına qayğı ilə
yanaşır ki, bu da xalqımızın tolerantığının və sülhpərvərliyinin əyani sübutudur.
Hər bir xalqın, millətin mövcudluğu onun ana dilinə, adət-ənənələrinə, öz mədəniyyətinə, ədəbiyyatına,
tarixinə bağlılığından asılıdır. Azərbaycan xalqı məhz milli-mənəvi dəyərlərinə sadiqliyi sayəsində özünün
mövcudluğunu, milli özünəməxsusluğunu bugünədək qoruyub saxlaya bilmişdir. Xalqımızın ən böyük
sərvətlərindən biri onun zəngin milli, mənəvi, mədəni, maddi, ədəbi, dövlətçilik irsinə sahib olmasıdır. Bu zəngin
mənəvi irs xalqımız tərəfindən əsrlər boyunca yaradılmış və onun böyük hissəsi bugünədək qorunub
saxlanılmışdır. Milli dövlətin formalaşmasında, güclü və əbədiyaşar olmasında onun mənəvi əsaslarının milli
dəyərlərlə səsləşməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan Ulu Öndər Heydər Əliyev məktəbinin gənc nəslə
aşılanması ən vacib məsələlərdən biridir.
Səs.-2018.-3 may.-№85.-S.8-9.
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Heydər Əliyev və Azərbaycanda ordu quruculuğu
Mehman Süleymanov,
Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyasının dosenti, tarix elmləri doktoru, ehtiyatda olan polkovnik
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin mövcudluğu və şərəfli tarixi Azərbaycan xalqının Ulu
Öndəri, zəmanəmizin nadir şəxsiyyəti, bütün ömrünü xalqının xoşbəxtliyi, azadlığı və müstəqilliyi uğrunda
mübarizəyə həsr etmiş unudulmaz Heydər Əliyevin adı ilə sıx bağlıdır. Çünki bugünkü Azərbaycan Ordusunun
qurulması, inkişafı, möhkəmlənməsi Heydər Əliyevin yorulmaz fəaliyyətinin, dövlətçilik təfəkkürünün, siyasi
uzaqgörənliyinin və təşkilatçılıq qabiliyyətinin məntiqi nəticəsidir.
Dünya miqyasında çox az şəxsiyyət tapılar ki, Heydər Əliyev kimi siyasi uzunömürlüyə malik olsun, xalqı
və milləti tərəfindən belə uzun müddət etibara və etimada layiq görülsün, uzun müddət xalqının xoşbəxtliyi,
firavanlığı, inkişafı və müstəqilliyi yolunda fədakarcasına fəaliyyət göstərsin, özündən sonra müstəqil dövlət kimi
qiymətli bir miras qoyub getsin. Buna görədir ki, indi Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın simvollarından birinə
çevrilmişdir, Azərbaycanın bugünkü və gələcək tarixində özünə bir əbədilik qazanmışdır.
Böyük şəxsiyyətin Azərbaycan xalqı qarşısındakı tarixi xidmətlərindən biri də müasir Azərbaycan
Ordusunun memarı olmasıdır. Müstəqilliyimizin və ərazi bütövlüyümüzün etibarlı qarantı olan bugünkü güclü
Azərbaycan Ordusu xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin şah əsərlərindən biridir və zaman ötdükcə,
nəsillər dəyişdikcə möhkəmlənən və inkişaf edən Azərbaycan Ordusu Heydər Əliyevin adını və əməllərini özündə
daim yaşadacaqdır.
Heydər Əliyevi daim yaşadacaq amillərdən biri də onun ordu quruculuğu sahəsində hər zaman
öyrənilməsinə ehtiyac olacaq, izləniləcək, nəsillərdən-nəsillərə ötürüləcək zəngin irsidir. Azərbaycan xalqının
arzusunu, istəyini, müstəqil dövlət quruculuğunun fəlsəfəsini əks etdirən bu irs Azərbaycanda ordu quruculuğu
təfəkkürünü, bu prosesə milli yanaşmanı formalaşdıracaq, Silahlı Qüvvələrin güc və ilham mənbəyi olan xalq və
ordu birliyinin nəzəri və əməli bazasını təmin edə biləcək ən yaxşı örnəkdir. Bu örnək metodoloji baxımdan
qiymətini heç zaman itirməyəcəkdir.
Milli ordu quruculuğu sahəsində Heydər Əliyev irsinin əvəzsiz dəyəri ondadır ki, bu dəyər başlanğıcını
hələ Sovetlər dövründən götürürdü. Müstəqil olmadığı zaman Azərbaycanın qəhrəmanlıq ənənələrinin davam
etdirilməsi, zəngin hərb tarixinin canlandırılması, gənclərin qəhrəmanlıq ənənələri əsasında tərbiyə edilməsi,
sərkərdələrin və görkəmli hərb xadimlərinin şərəfli yolunun davam etdirilməsi Heydər Əliyevin hər zaman diqqət
mərkəzində olmuşdu. Bunun nəticəsi idi ki, Sovet illərində Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi vaxtlar
hərbi xidmətə münasibətdə yeni bir baxış formalaşdırıldı, bu istiqamətdə əməli-təşkilati işlərə vüsət verildi. Əgər
Heydər Əliyevə qədər Azərbaycan gənclərinin hərbi xidmətə cəlb edilməsinə onların iki illik hərbi mükəlləfiyyəti,
hansısa bir hərbi hissədə iki illik müddətin başa vurulması sınağı kimi baxılırdısa, Heydər Əliyev respublikaya
rəhbərlik etdiyi illərdə bu baxışları dəyişməyə müvəffəq oldu və bunu bir ümumxalq vəzifəsi kimi aktuallaşdırdı.
Yeni şəraitdə hərbi xidmət kişilik məktəbi, xalq üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən mürəkkəb hərbi ixtisasların
öyrənilməsi məktəbi kimi qəbul edildi, hərbi xidmətə hazırlıq işlərinə diqqət artırıldı, gənclərin xidmətə yola
salınması xalqın və dövlətin qayğısı ilə əhatə olundu.
Sovet dövründə, Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrdə Azərbaycanda hərbi-təşkilati işlər
bir neçə istiqamətdə aparılırdı və milli dəyərlər, xalqın maraqları bu işlərin əsas məzmununu təşkil edirdi. Bu
istiqamətlərdən biri Azərbaycan gənclərinin hərbi xidmətə hazırlanması, onların xüsusi ixtisaslı hərbi hissələrə
göndərilməsinə nail olunması idi. Məlumdur ki, Sovet dövründə azərbaycanlı gənclərin əksəriyyətinin arxa
xidmət hərbi hissələrinə göndərilməsinin əsas səbəblərindən biri kimi onların rus dilini zəif bilməsi göstərilirdi.
Heydər Əliyev özü də bildirirdi ki, hər il Azərbaycandan təxminən 60 min gənc hərbi xidmətə çağırılırdı. Lakin
onların çox az hissəsi xüsusi ixtisaslar öyrədən hərbi hissələrə yola salınırdı. Gənclərin böyük əksəriyyəti isə
tikinti və xidmət hərbi hissələrinə göndərilirdi. Belə bir vəziyyətin mövcudluğunu Heydər Əliyev narahatçılıqla
qarşılayırdı və o, şübhə etmirdi ki, bununla azərbaycanlılar hərb işindən yadırğadılır. Ulu Öndər etiraf edirdi ki,
belə vəziyyət bizə toxunur və nə üçün Azərbaycandan hərbi xidmətə çağırılanların əksəriyyəti ya inşaat hərbi
hissələrinə göndərilir, ya da ikinci-üçüncü dərəcəli hərbi hissələrə. Bununla azərbaycanlılar arasında hərbi işə olan
bağlılığın qırılması təhlükəsi yarana bilərdi. Bu narahatçılığın aradan qaldırılması üçün Azərbaycanda gənclərin
hərbi xidmətə hazırlanmasına yeni tələblər irəli sürüldü. İlk növbədə, respublika məktəblərində rus dilinin
tədrisinə diqqət artırıldı, rus dili müəllimləri hazırlayan ayrıca bir institut yaradıldı, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
institutu nəzdində ibtidai hərbi hazırlıq müəllimləri hazırlayan fakültə açıldı, hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi
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gücləndirildi, məktəblilər arasında hərbi oyunların keçirilməsi davamlı xarakter aldı, respublikadakı hərbi
komissarlıq orqanlarının fəaliyyətinə tələbkarlıq artırıldı, respublika rəhbərliyi tərəfindən bu sahədə təşkilatçılıq
işləri gücləndirildi. Azərbaycanda hərbi xidmətə çağırış işlərinin vəziyyəti dəfələrlə Heydər Əliyevin rəhbərliyi
altında müvafiq vəzifəli şəxslərin iştirakı ilə müzakirə olundu, lazımi qərarlar qəbul edildi. Respublika daxilində
də gənclərin hərbi ixtisaslara marağı artırıldı və bunun üçün Orduya, Aviasiyaya Könüllü Yardım Cəmiyyətinin
respublika daxilində klublarının imkanlarından geniş istifadə edildi. Heydər Əliyevin qeyd etdiyi kimi, XX əsrin
70-ci illərindən etibarən peşəkar hərbi kadrların hazırlanması məsələsi Azərbaycan xalqının əsas vəzifələrindən
biri kimi ortaya qoyuldu. Bütün bunların nəticəsində həm gənclərin hərbi xidmətə çağırış işi təkmilləşdirildi, həm
də azərbaycanlıların xüsusi ixtisas hazırlığı verən hərbi hissələrə göndərilməsi artdı.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin Sovet dövründə diqqət yetirdiyi məsələlərdən biri
də SSRİ Silahlı Qüvvələri tərkibində azərbaycanlı zabitlərin məsul vəzifələrə irəli çəkilməsi məsələsi idi. O,
azərbaycanlı zabitlərin Sovet qoşunlarında hansı vəzifələrdə olmasını və vəzifə təyinatlarında necə irəliləməsini
daim izləyirdi və çalışırdı ki, yüksək vəzifəli Sovet zabitləri arasında azərbaycanlılar da olsun. Xidmətləri və
təşkilatçılığı ilə fərqlənən bir sıra zabitlərin və generalların daha yüksək və məsuliyyətli vəzifələrə təyin
olunmasına Heydər Əliyev yardımçı olmuşdu və bunu özü də məmnunluqla xatırlayırdı. Ulu Öndər bildirirdi ki,
o vaxt bir çox zabit və generalların irəli çəkilməsinə çalışmaqla Azərbaycanın bugünkü zabit kadrlarının əsasının
qoyulmasını istəyirdi.
Heydər Əliyevin milli zəmində hərbi-təşkilati işinin çox mühüm istiqamətini, Sovet dövründə milli zabit
kadrların hazırlanması təşkil edirdi. Bu sahədəki fəaliyyət Azərbaycanın hərb tarixində son dərəcə əhəmiyyətli və
yaddaqalan bir səhifədir və Azərbaycan öz müstəqilliyini əldə edəndən sonra Heydər Əliyevin necə böyük
uzaqgörən olduğu bir daha öz təsdiqini tapdı.
Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi dövründə Bakıda iki ali hərbi məktəb var idi. Biri Bakı Ali
Ümumqoşun Komandirləri Məktəbi, digəri isə Bakı Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi. Bu məktəblərin hər ikisi İttifaq
miqyasında sayılıb-seçilən məktəblərdən idi və təhsil almaq üçün İttifaqın ən müxtəlif şəhərlərindən bu
məktəblərə axışıb gəlirdilər. Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbində xarici ölkələrdən gələn xeyli sayda kursant təhsil
alırdı. Onların arasında azərbaycanlıların sayı son dərəcə az idi. Heydər Əliyevin özünün də xatırladığı kimi, bu
ali hərbi məktəblərin hər birinə ildə 300 nəfər qəbul olduğu halda, XX əsrin 70-ci illərində Bakı Ali Ümumqoşun
Komandirləri Məktəbində cəmi 10-15 nəfər, Bakı Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbində isə cəmi 1-2 nəfər
azərbaycanlı zabit peşəsinə yiyələnirdi. Ulu öndər Heydər Əliyev qeyd edirdi ki, bu vəziyyət bir tərəfdən o vaxt
Sovet hakimiyyətinin siyasəti idi və İttifaq rəhbərliyi orduda yüksək vəzifələrə başqa millətlərin, o cümlədən
azərbaycanlıların yüksəlməsini istəmirdi. Digər tərəfdən, azərbaycanlılar arasında hərbi peşəyə soyuq münasibət
var idi. Bu vəziyyətin dəyişdirilməsi üçün Heydər Əliyev öz qətiyyətini ortaya qoydu və ilk növbədə Bakı Ali
Ümumqoşun Komandirləri Məktəbinin rəhbərliyinə yüksək rütbəli azərbaycanlı kadrın gətirilməsinə nail oldu.
Sonra bu məktəbə qəbul olunanlar arasında azərbaycanlıların sayının artırılması üçün geniş təşkilati işlər aparıldı.
Nəticədə bu məktəbə daxil olan azərbaycanlıların sayı xeyli artırıldı.
Heydər Əliyev bununla da kifayətlənmədi və İttifaq miqyasında olan ali hərbi məktəblərdə təhsil alan
gənclərin də sayı artırıldı. Nəticədə keçən əsrin 70-ci illərinin sonlarında İttifaqın 45-dən artıq ali hərbi məktəbinə
ildə Azərbaycandan 800-900 nəfər gənc göndərilirdi. Ulu Öndər sonradan xatırlayırdı ki, bunların hamısını
edərkən biz öz xalqımız haqqında düşünürdük. “Düşünürdük ki, xalqımızda hərbi peşə itməsin, xalqımız hərbi
peşədən məhrum olmasın. Mən eyni zamanda o vaxt düşünürdüm ki, gələcəkdə bu, bizə lazım olacaqdır”.
Nəhayət, Sovet dövründə milli zəmində aparılan hərbi-təşkilati işin zirvəsi Azərbaycanda general Cəmşid
Naxçıvanski adına hərbi-internat məktəbin açılması sayıla bilər. Bu məktəbin açılması Heydər Əliyevin vaxt
ötdükcə öz əhəmiyyətini daha da artıracaq tarixi nailiyyəti, bu böyük dühanın öz xalqının gələcəyinə bağlılığının
heç zaman unudulmayacaq nişanəsidir. Çox böyük maneələrin mövcud olmasına baxmayaraq milli hərbi
ənənələrin canlandırılması və gənclərin hərb işinə cəlb edilməsi üçün fövqəladə əhəmiyyətə malik olan belə bir
təhsil ocağının açılması Heydər Əliyevin mübarizliyinin, fədaklarlığının təntənəsi idi. Bu məktəbin açılışına nail
olmaq üçün Heydər Əliyev həm də İttifaq rəhbərliyi ilə çarpışmadan qalib çıxdı və əslində, bu mübarizliyi ilə
həmin məktəbdə təhsil alan azərbaycanlılar üçün də canlı bir örnək oldu.
Ulu Öndər hazırda hərbi lisey adlanan C.Naxçıvanski adına təhsil ocağının açılmasını belə xatırlayırdı:
"Mən bu gün böyük iftixar hissi ilə demək istəyirəm ki, milli ordumuzun yaranması haqqında biz vaxtilə
düşünmüşük. Nəinki düşünmüşük, on illər bundan əvvəl tədbirlər görmüşük və onlar indi öz nəticəsini verir.
Xatirimdədir, 1970-ci ildə, 25 il bundan öncə mən Azərbaycanda əvvəllər heç vaxt oxşarı, analoqu olmayan
ixtisaslaşdırılmış hərbi orta məktəb yaratmaq haqqında fikir irəli sürdüm. Bu məktəbi yaratdıq. Doğrudan da,
mənim həyatımda gördüyüm işlər içərisində bu addımı, bu işi, bu təşəbbüsü o dövrdən artıq 25 il keçəndən sonra
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şəxsən özüm çox yüksək qiymətləndirirəm. Mən belə bir addım atarkən, təşəbbüs irəli sürərkən, o vaxt Sovetlər
İttifaqının çərçivəsində belə bir qeyri- adi qərar qəbul edərkən təkcə o günləri yox, Azərbaycanın gələcəyini
düşünürdüm. Mən çox istəyirdim ki, Azərbaycanın milli ordusu olsun. Əgər o vaxt milli ordu yaratmaq mümkün
deyildisə, Sovetlər İttifaqı ordusunun tərkibində Azərbaycanın güclü zabit korpusu, zabitləri olsun. Mən
istəyirdim ki, Azərbaycan zabitləri Sovetlər İttifaqı ordusunun tərkibində özlərinə layiq yer tutsunlar,
respublikamızın mövqeyini müdafiə etsinlər və Azərbaycanın təsirini bütün Sovetlər İttifaqına yaya bilsinlər. Mən
istəyirdim ki, zabitlər korpusumuz olsun, çünki bu, Azərbaycanın gələcəyi üçün lazım idi. O vaxt bunu dərk edə
bilməyən adamlar da, buna adicə bir hadisə, tədbir kimi baxanlar da indi yəqin artıq bilirlər ki, bu addımı atarkən
nə qədər böyük uzaqgörənlik olmuşdur. Deməliyəm ki, o vaxt biz məktəbi yaradanda onun əleyhinə Moskvadan,
Sovetlər İttifaqının mərkəzindən çox etirazlar edirdilər. Buraya bir neçə dəfə komissiyalar göndərdilər, yoxladılar,
bunun qeyri-qanuni olması barədə qərarlar çıxardılar. Təkliflər verdilər ki, mənim bu qərarım Sovetlər İttifaqında
mövcud olan qərarlara ziddir, uyğun deyil, onu ləğv etmək lazımdır. O vaxt mənə deyirdilər ki, Suvorov adına,
Naximov adına məktəblər var, əgər siz gənclərinizi, uşaqlarınızı, hərbi təhsilə cəlb etmək istəyirsinizsə, bu
məktəblərdən istifadə etmək olar, belə bir ixtisaslaşdırılmış hərbi məktəbin yaranması isə lazım deyil. Ancaq mən
öz fikrimdən dönmədim. Heç bir təzyiq mənə güc gələ bilmədi. Mən tutduğum işi davam etdirdim.
İxtisaslaşdırılmış bu hərbi məktəb - Azərbaycanın böyük sərkərdəsi, generalı Cəmşid Naxçıvanskinin adını
daşıyan məktəb yaşadı, inkişaf etdi, kadrlar hazırladı".
C.Naxçıvanski adına Hərbi Lisey Heydər Əliyevin diqqət və qayğısı ilə qısa vaxt ərzində ən müasir hərbi
təhsil müəssisəsinə çevrildi. Belə xüsusi diqqət və qayğı Azərbaycanda hərbçi peşəsinin nüfuzunun artmasında
çox mühüm rol oynamışdır. Nəticədə orduda peşəkar hərbçilərin sayı da artdı. Bu təhsil ocağını bitirən neçə-neçə
gənc Bakının ali hərbi məktəbləri ilə yanaşı, keçmiş SSRİ-nin ali hərbi məktəblərində hərbçi peşəsinə yiyələndilər.
Onlar indi də Heydər Əliyevin yaratdığı məktəbin məzunları olmasıyla fəxr edirlər.
İstər C.Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin təşkil edilməsi, istərsə də Sovet dövründə azərbaycanlı gənclərin
hərbi işə cəlb edilməsinin hansı tarixi əhəmiyyətə malik olduğu XX əsrin sonlarında əyani şəkildə aydın oldu.
Keçən əsrin sonlarında Azərbaycan xalqının müstəqillik əldə etməsi müstəqil dövlət və onun ayrılmaz atributu
olan müstəqil milli ordu yaradılması şansını ortaya qoydu. Təxminən 70 illik fasilədən sonra Azərbaycan xalqının
intizarında olduğu belə bir tarixi imkanın meydana gəlməsi, çox təəssüf ki, həmin illərdə Azərbaycanın
rəhbərliyində olan şəxslər, xalqın ictimai-siyasi həyatında öncül yer tutmaq istəyən insanlar tərəfindən vaxtında
və lazımınca qiymətləndirilə bilmədi. Əslində, heç qiymətləndirilə də bilməzdi. Çünki SSRİ-nin dağılması
ərəfəsində respublikaya rəhbərlik edənlər nüfuzlarının və vəzifələrinin itirilməsi təhlükəsini milli maraqlardan
üstün tutdular, dünyada və bölgədə gedən proseslərin mahiyyətini lazımınca qiymətləndirə bilmədilər, İttifaq
hakimiyyətinin Azərbaycanın milli maraqlarına qarşı təcavüzkar mövqedə dayanmasının fərqinə varmadılar.
Azərbaycana qarşı həyata keçirilən haqsızlıqlara qarşı genişlənən xalq hərəkatı fonunda hakimiyyətə gələnlərin
isə səriştəsizliyi, təcrübəsizliyi, xalqın milli mənafelərinə laqeyd münasibətləri Azərbaycan Ordusunun
yaranmasını son dərəcə mürəkkəb bir vəziyyətlə qarşılaşdırdı. Azərbaycan xalqına qarşı geniş miqyaslı təcavüzə
başlamış Ermənistanla müqayisədə müdafiə qüvvələrinin formalaşdırılmasını ayrı-ayrı iddialı adamların
ixtiyarına buraxılması Azərbaycanda ordu əvəzinə, idarəolunmaz silahlı kütlənin meydana çıxmasına səbəb oldu.
Ayrı-ayrı Azərbaycan vətəndaşlarının ölkənin müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü qorumaq kimi ülvü hissləri
düşmənə qarşı mübarizəyə səfərbər edilməli olduğu halda, ayrı-ayrı şəxslərin ordunu parçalamaq istiqamətində
apardıqları təxribatların qarşısında ümid edilən qüvvəyə çevrilmədi. Dövlətin ordu quruculuğuna rəhbərliyi təmin
edə bilməməsi isə ordunun tamamilə parçalanmasına, siyasi mənsubiyyətə görə qruplaşmasına, bəzi cinayətkar
şəxslərin ətrafında cəmləşdirilməsinə yol açdı.
Azərbaycan xalqının rastlaşdığı başlıca çətinliklərdən biri bu idi ki, hələ müstəqilliyini əldə etməzdən əvvəl
Ermənistanın hərbi təcavüzünə məruz qaldı. Belə bir zamanda bütün xalqı öz ətrafında səfərbər edə biləcək
şəxsiyyətin respublika rəhbərliyində olmaması Azərbaycanda toplanmaqda olan hərbi qüvvələri də güclü böhran
qarşısında qoydu və ölkənin müstəqilliyinin məhvi təhlükəsi yarandı. Bundan istifadə edən Ermənistan silahlı
qüvvələri əvvəlcə Dağlıq Qarabağda yaşayan azərbaycanlı əhaliyə qarşı soyqırımı tətbiq etdilər, sonra isə Dağlıq
Qarabağın və onun ətrafındakı rayonların işğalına başladılar. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin dəfələrlə bəyan etdiyi kimi, əgər Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyev həmin illərdə respublikanın rəhbərliyində olsaydı, Ermənistanın Azərbaycana
qarşı təcavüzünün qarşısı alınardı, xalqla ordu bu böyük vəzifənin icrasına səfərbər edilər, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün qarantı olacaq ordunun parçalanmasına, dağıdılmasına yol verməzdi.
Bu sözlərin doğru olduğunu Heydər Əliyev əvvəlcə Naxçıvanda fəaliyyət göstərdiyi vaxt, sonra
Azərbaycan xalqının tələbi ilə respublika hakimiyyətinə qayıtdıqdan sonra gördüyü müstəsna işlərlə sübut etdi.
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Ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvandakı fəaliyyəti Azərbaycanın müstəqillik tarixinin xüsusi bir
səhifəsini təşkil edir. Baxmayaraq ki, burada da Heydər Əliyev şəxsi və qrup maraqlarını Azərbaycanın milli
maraqlarından üstün tutan daxili qüvvələrin Naxçıvan daxilində çevriliş etmək cəhdinin qarşısının alınmasında,
əhalinin iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdrılmasında, Naxçıvanda siyasi parçalanmaların aradan qaldırılmasında
böyük rol oynamışdı, bununla belə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının müdafiəsi, Azərbaycanın Naxçıvandakı
hərbi hissələrinin formalaşması və təchiz edilməsi sahəsində də son dərəcə əhəmiyyətli işlər görmüşdü. Bütün
Azərbaycan üçün xarakterik olan mürəkkəb hərbi-siyasi vəziyyət Naxçıvan üçün də xarakterik idi. Azərbaycanın
bu Muxtar Respublikası da Ermənistanın hərbi təcavüzünün əsas istiqamətlərindən biri idi və bunu erməni
millətçiləri heç gizlətmirdilər də. Amma Bakıdan fərqli olaraq Naxçıvanda erməni təcavüzünün qarşısının
alınması, Sovet qoşun hissələrinin əmlakının respublikada saxlanması, bölgənin müdafiəsi üçün əhalinin, müxtəlif
ictimai-siyasi qurumların daha vacib məqsədlər ətrafında birləşdirilməsində tamamilə başqa xarakterli işlər
görüldü. Böyük tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Naxçıvanı erməni təcavüzündən müdafiə
etmək mümkün oldu. Yerli əhali şəhidlər versə də, siyasi parçalanmalara məruz qalmadı, müdrik Heydər Əliyev
ətrafında birləşdi və Heydər Əliyev də ona ümid bağlamış insanların ümidini doğrultdu, Naxçıvanın çətin
günlərini naxçıvanlılarla birlikdə yaşadı, onlarla birlikdə də Naxçıvanı qorudu və yaşatdı.
Azərbaycan ordusu. - 2018.- 2 may. - № 33. - S. 1,3.
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Heydər Əliyev ideyaları yaşayır və zəfər çalır
Eldar İbrahimov,
YAP İdarə Heyətinin üzvü, Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin sədri
Ölkəmizin vətəndaşları və bütün dünya azərbaycanlıları müasir Azərbaycan Respublikasının yaradıcısı və
memarı, XX əsr milli tariximizin ən qüdrətli siması olan Heydər Əlirza oğlu Əliyevin anadan olmasının 95 illik
yubileyini böyük həyəcan və sevinclə qarşılamağa hazırlaşır.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin zəngin dövlətçilik irsi və həyat fəlsəfəsi hələ uzun müddət diqqət
mərkəzində olacaq və bu irsi öyrənmək, qorumaq, təbliğ və tətbiq etmək bugünkü və gələcək nəsillərin qarşısında
duran ən vacib və aktuallığını itirməyən qlobal məsələdir.
Uzun illər onun rəhbərlik etdiyi komandada təmsil olunan bir insan, millət vəkili kimi mən də bu əlamətdar
gün - 10 may Heydər Əliyevin doğum günü ərəfəsində ulu öndərin suveren Azərbaycan Respublikasının
formalaşmasında və möhkəmlənməsində əvəzsiz rolunun bəzi məqamlarına toxunmaq istəyirəm.
XX əsrdə Azərbaycan xalqının tarixində iki dəfə müstəqil, azad və demokratik cəmiyyət qurmaq və onu
qoruyub saxlamaq şansı yaranmışdı. Birinci dəfə - 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradılsa da, onu
qoruyub saxlamaq mümkün olmadı və 23 aydan sonra süqut etdi. Belə bir şans bir də 73 il sonra - 1991-ci il 18
oktyabr tarixində yarandı və Azərbaycan Respublikası ikinci dəfə öz müstəqilliyini və suverenliyini elan etdi. Bu
tarix isə elə bir dövrə təsadüf etmişdir ki, bir tərəfdən mənfur qonşumuz Ermənistan separatçılıq siyasəti
yürüdərək ərazi iddiası ilə bizi müharibəyə cəlb etmiş, digər tərəfdən isə yeni yaradılmış suveren dövlətə liderlik
xüsusiyyətlərinə malik olmayan, siyasi hadisələrə qiymət vermək, gələcəyi görmək və proqnozlaşdırmaq
imkanlarından məhrum, adi vəziyyətdən belə çıxış yolu tapmağa qadir olmayan şəxslər rəhbərlik edirdi.
Belə vəziyyət cəbhədə gərginliyi daha da artırmaqla yanaşı, hakimiyyət uğrunda mübarizəni də qızışdırırdı.
Bundan istifadə edən Ermənistan silahlı qüvvələri havadarlarının köməyi ilə Dağlıq Qarabağdan azərbaycanlıları
zor gücünə qovur və etnik təmizləmə aparırdılar. Hakimiyyətdə olanlar isə xalqı səfərbər edib bunun qarşısını ala
biləcək tədbirlər görmək gücündə deyildi və aciz durumda idi. Bundan azğınlaşan erməni quldurlar isə 1992-ci
ilin fevralında insanlığa sığmayan Xocalı soyqırımı dəhşətlərini törətdilər və şəhər yerlə yeksan edilərək 613
günahsız azərbaycanlı görünməmiş vəhşiliklə qətlə yetirildi, yüzlərlə insan şikəst oldu, əsir götürüldü və itkin
düşdü. Həmin ilin may ayında Azərbaycanın musiqi beşiyi olan Şuşa şəhəri erməni separatçıları tərəfindən işğal
olundu.
Özünü xalqın aparıcı qüvvəsi hesab edən Müsavat və Xalq Cəbhəsi cütlüyü bundan öz xeyrinə yararlanaraq
hakimiyyəti tezliklə ələ aldılar və Əbülfəz Əliyev (Elçibəy) müstəqil Azərbaycan Respublikasının ikinci
Prezidenti oldu. Ancaq bu hakimiyyətdə təmsil olunanların dövlətçilik və idarəetmə təcrübəsi yox idi, onlar öz
işlərini günün tələbinə uyğun qurmur, hadisələri düzgün qiymətləndirmir, nə cəbhədə, nə də dövlət quruculuğunda
təsirli tədbirlər görə bilmədiklərindən ölkədə hərc-mərclik və xaos baş alıb gedirdi. Bu da erməni silahlıları
tərəfindən Dağlıq Qarabağa qonşu olan yeddi rayonun zəbt edilməsinə şərait yaratdı.
Artıq müstəqil Azərbaycan Respublikası öz tarixinin ən ağır çağlarını yaşayırdı. Bir tərəfdən havadarlarının
köməyinə arxalanan Ermənistanla aparılan müharibə, bir tərəfdən iqtisadiyyatın iflic vəziyyətə düşməsi, bir
tərəfdən də hakimiyyətdə olanların təcrübəsizliyi və səriştəsizliyi Azərbaycanın müstəqilliyini təhlükə qarşısında
qoymuşdu. Ölkənin sahibsiz qalması, ayrı-ayrı rəhbər işçilərin özlərini əvəzolunmaz şəxs kimi apararaq əhaliyə
sayğısız münasibəti qısa müddət ərzində insanları bezdirmişdi. Vəziyyətin getdikcə daha da kəskinləşməsi ölkədə
hakimiyyət dəyişikliyini və rəhbərliyə təcrübəli, dövlət quruculuğunda səriştəli, əhali arasında və xarici aləmdə
tanınan və nüfuzu olan şəxsin gəlməsini zəruri edirdi. Bu şəxs həmin vaxt Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali
Məclisinin sədri işləyən Heydər Əliyev idi.
Heydər Əliyev 1969-cu ilin iyul ayında Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin birinci
katibi kimi Azərbaycan Respublikasına rəhbərliyə başlamışdır. O, fəaliyyətə başladığı ilk gündən xalqına bağlı
olduğunu, respublikanın və onun bölgələrinin sosial-iqtisadi inkişafına nail olmaq üçün əzmkarlıqla çalışdığını
və əhalinin rifahının yaxşılaşmasına xüsusi önəm verməsini əyani surətdə göstərdi. Azərbaycan Respublikasına
rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci illər ərzində Heydər Əliyevin apardığı hərtərəfli və əhatəli işlər, onun özünə və
ətrafındakı rəhbər işçilərə qarşı olan tələbkarlığı, yüksək işgüzarlığı sayəsində Azərbaycan Respublikası qısa bir
müddət ərzində sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə keçmiş SSRİ məkanında geridə qalmış respublikadan
qabaqcıl bir respublikaya çevrildi. Məhz həmin illərdə Azərbaycanın iqtisadiyyatı möhkəmləndi, neft780
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maşınqayırma və kimya sənayesi, üzüm istehsalı və bir sıra digər sahələrdə ittifaqda öncül sıraya çıxdı, istehsal
etdiyi rəqabət qabiliyyətli məhsulları 65 xarici ölkəyə ixrac edərək beynəlxalq aləmdə tanınmağa başladı və
müstəqil inkişafın əsası qoyuldu.
Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin sədri kimi, mən ümummilli liderin Azərbaycanda aqrar sektorun
inkişafı ilə bağlı gördüyü möhtəşəm işlərə toxunmaya bilmərəm. Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasına
rəhbərlik etdiyi keçən əsrin 70-80-ci illərində iqtisadiyyatın bütün sahələrində olduğu kimi, aqrar-sənaye
kompleksinin və onun aparıcı bölməsi olan kənd təsərrüfatının inkişafında möhtəşəm nailiyyətlər əldə olundu.
Azərbaycan Respublikası bütün növ kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalına görə rekord nəticələr əldə etdi, üzüm
istehsalında 2 milyon ton həddi keçərək SSRİ məkanında birinci yeri tutdu. Həmin dövrdə təsərrüfatların madditexniki bazası yeni texnika və texnologiya ilə möhkəmləndi, əkinçilik mədəniyyəti əsaslı surətdə yüksəldi,
bitkiçilik və heyvandarlığın intensiv inkişafı təmin edildi, heyvandarlıq məhsullarının sənaye üsulu ilə istehsalının
təşkili üçün çoxsaylı heyvandarlıq kompleksləri və quşçuluq fabrikləri fəaliyyətə başladı. Bitkilərin sortunun və
heyvanların cinsinin yaxşılaşması, toxumçuluq və damazlıq işinin elmi əsaslarla təşkili həyata keçirildi. Bütün
bunlar kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının dinamik və davamlı inkişafını təmin etdi, respublikamız bu
göstəricilərə görə, ittifaqda ön sıraya çıxdı.
Heydər Əliyevin uzaqgörənliklə həyata keçirdiyi iqtisadi siyasət, göstərdiyi əzmkarlıq, tələbkarlıq və
yüksək idarəetmə qabiliyyəti nəticəsində aqrar-sənaye kompleksinin digər sahəsi olan aqrar maşınqayırma
sənayesi, mineral gübrə və kənd təsərrüfatı üçün lazım olan digər maddi-texniki vasitələr istehsalı də təşəkkül
tapdı. Bu məqsədlə kənd təsərrüfatı texnikası, mineral gübrə istehsal edən yeni zavodlar tikildi və mövcud
zavodlar genişləndi.
Həmin dövrdə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artımı ilə yanaşı, bu məhsulların emalı ilə məşğul
olan müəssisələrin şəbəkəsi də böyüdü. Üzümçülüklə məşğul olan iri təsərrüfatların hamısında üzüm emalı
zavodları tikilib istifadəyə verildi, mövcud pambıq emalı zavodları modernləşdi və yeniləri tikildi, çay, tütün,
fındıq, meyvə, tərəvəz, ət, süd və digər məhsulların emalı müəssisələri tikilib istifadəyə verildi. Kənd təsərrüfatı
və emal sənayesinin inkişafı respublikamızda yüngül və yeyinti sənayesinin də inkişafına təkan verdi.
Aqrar sahədə həyata keçirilən bu düşünülmüş siyasət nəticəsində Azərbaycanda nəinki möhtəşəm aqrarsənaye kompleksi yarandı, həmçinin iqtisadiyyatın digər sahələrinin inkişafı da stimullaşdı, qaz, işıq, su, rabitə,
yol və digər infrastruktur sahələrin genişlənməsi təmin edildi, kənd ərazilərinin sosial siması kökündən dəyişdi.
Həmin illərdə kənd təsərrüfatı respublika iqtisadiyyatının aparıcı sahəsinə çevrildi, ümumi daxili məhsulun 30-35
faizi bu bölmənin payına düşdü. Azərbaycan Respublikası ittifaqın tərəvəz bazası hesab olundu. Heydər Əliyevin
Azərbaycan Respublikasına həmin dövrdə rəhbərliyi sayəsində əldə edilən nailiyyətlər hörmətli Prezident İlham
Əliyevin “Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi haqqında” sərəncamında
özünün əhatəli əksini tapmışdır. Sərəncamda deyilir: “1969-1982-ci illərdə həyatımızın bütün sahələrində baş
vermiş köklü dəyişikliklər öz miqyasına görə Azərbaycanın quruculuq salnaməsində ən dolğun səhifələri təşkil
edir. Ölkəmizin müstəqilliyinin və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya proseslərinin hazırkı möhkəm təməli Heydər
Əliyev tərəfindən həmin illərdə yaradılmış potensiala əsaslanır”.
Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasında həyata keçirdiyi möhtəşəm quruculuq işləri, yüksək
idarəçilik qabiliyyəti, dövlətçiliyi inkişaf etdirmək bacarığı və rəhbər işçi kimi böyük potensiala malik olması
ittifaq rəhbərliyinin diqqətini cəlb etdi və o, 1982-ci ildə SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə
təyin edildi. Heydər Əliyev bu vəzifədə işlədiyi müddətdə ittifaqda ən problemli sahələr ilə dərindən məşğul
olaraq həmin sahələrin inkişafını təmin edirdi. Heydər Əliyev artıq SSRİ-nin bütün bölgələrində bacarıqlı və
işgüzar bir rəhbər kimi tanınaraq yüksək nüfuz sahibinə çevrildi. O, tez-tez inkişaf etmiş ölkələrdə olur, onlarla
əməkdaşlıq problemlərini müzakirə edir və dünyanın siyasi elitasında hörmətlə qarşılanırdı. Heydər Əliyev
Azərbaycandan kənarda olsa da, həmin illərdə respublikamızda baş verən proseslərlə daim maraqlanır,
problemlərin həllinə kömək göstərir və respublikamızın dinamik inkişafı üçün əlindən gələni edirdi. Ulu öndərin
liderlik məharəti, ittifaqda və beynəlxalq aləmdə böyük nüfuzu, məhsuldar işləmək qabiliyyəti xoşniyyətli
insanları sevindirir, bir çox bədxahlarda isə ona qarşı paxıllıq hissi yaradırdı. Bu paxıllığın nəticəsi idi ki, 1987ci ildə Heydər Əliyevə qarşı SSRİ rəhbərliyində, xüsusilə Qorbaçov tərəfindən aparılan təqiblərə cavab olaraq o,
vəzifəsindən istefa verdi.
Bununla belə, bütün qadağalara baxmayaraq, Heydər Əliyev SSRİ-də və Azərbaycanda gedən prosesləri
diqqətlə izləməkdə davam edir, öz xalqı ilə birgə nəfəs alırdı. Onun gücü də məhz bunda idi. 1990-cı il yanvarın
20-də sovet qoşunları Bakıda qırğın törədəndən sonra buna ən sərt şəkildə etiraz edən məhz ümummilli lider oldu.
Həmin vaxt o, böyük cəsarət nümayiş etdirərək Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyinin binasında təşkil
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edilən mətbuat konfransında SSRİ-nin rəhbərliyini açıq formada kəskin tənqid edib xalqı ilə birlikdə olduğunu
bəyan etdi.
Heydər Əliyev bir müddət Moskvada yaşadıqdan sonra SSRİ adlı imperiyanın çökəcəyinə tam əmin
olduğundan öz ölkəsində və doğma diyarı Naxçıvanda yaşamağa üstünlük verdi. 1990-cı il iyulun 22-də
Naxçıvana gəldi. Həmin vaxtlar blokada şəraitində olan Naxçıvan həm ermənilərlə müharibə edir, həm də
yaranmış iqtisadi çətinlikləri aradan qaldırmağa çalışırdı. Belə bir vəziyyətdə tanınmış siyasi xadim, həmişə vətəni
və xalqı üçün həvəslə çalışmış Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının müstəqil bir dövlət kimi fəaliyyət
göstərməsi naminə əsl mücadiləyə qalxdı. Bu məqsədlə də Naxçıvan əhalisi onu Naxçıvan Muxtar
Respublikasının və Azərbaycan SSR-nin Ali Sovetinə deputat seçdi. Heydər Əliyev sessiyalarda ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar Bakı rəsmilərinin yeritdiyi siyasəti və Moskvanın
mövqeyini kəskin tənqid edir, SSRİ-nin tezliklə dağılacağını bəyan edirdi. Lakin səbatsız iqtidar bu fikirlərə
məhəl qoymur, Kremlə sədaqət nümayiş etdirirdi. Buna baxmayaraq, Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan
Respublikasının yaradılması üçün mübarizəsini davam etdirirdi. 1990-cı il noyabr ayının 17-də Muxtar
Respublikanın Ali Sovetinin birinci sessiyasında Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə doğma Azərbaycanın üçrəngli
bayrağı qaldırıldı və bununla da həmin vaxtdan müstəqilliyimizin ikinci dəfə əsası qoyuldu. Bundan başqa, onun
təklifi ilə Muxtar Respublikanın adından “Sovet Sosialist” sözləri çıxarıldı və Naxçıvan MR Ali Soveti Ali Məclis
adlandırıldı. Habelə dekabrın 31-i Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü elan edildi. Naxçıvan əhalisi
Heydər Əliyevə böyük inam və ümid bəsləyərək onun Muxtar Respublikaya rəhbərlik etməsini arzu edirdi. Xalqın
bu istəyi 1991-ci il sentyabrın 3-də reallaşdı və Heydər Əliyev Muxtar Respublikanın Ali Məclisinə sədr seçildi.
Bununla da nəinki Naxçıvanın Muxtar Respublika kimi, həm də Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi məhv
olmaqdan qurtulmasına gedən yol başladı.
Ali Məclisin sədri kimi o, ilk öncə ağır günlərini yaşayan Naxçıvanın vəziyyətini yüngülləşdirmək üçün
qardaş Türkiyə və İranla əlaqələri yaxşılaşdırıb kömək əldə etdi. Muxtar Respublikanın gələcək taleyinin
iqtisadiyyatın bazar münasibətləri əsasında inkişaf etməsində görən ulu öndər tezliklə islahatların həyata
keçirilməsini önə çəkdi. Dövlətçilik, qayda-qanun möhkəmləndi, vəzifə sahiblərinin və bütün işçilərin məsuliyyəti
artırıldı. Muxtar Respublikada bütün qüvvələr və imkanlar əhalinin rifah halının yaxşılaşmasına və təhlükəsizliyin
təmin edilməsinə səfərbər olundu. Azərbaycan Respublikasında ilk dəfə iqtisadi islahatlar Muxtar Respublikanın
aqrar sahəsində başladı. Çox uğurla həyata keçirilən bu təxirəsalınmaz tədbirlər tezliklə öz bəhrəsini verdi və
Naxçıvanda siyasi və iqtisadi vəziyyət getdikcə sabitləşməyə başladı. Düşdüyü çətin vəziyyətdən çıxmağa səy
göstərən Naxçıvan əhalisinin Heydər Əliyevə olan inamı və ümidi getdikcə artır və adamlar onun ətrafında daha
sıx birləşərək Muxtar Respublikanın gələcəyi naminə əzmkarlıqla çalışırdı. Bakıda isə hökumətə itaətsizlik,
iqtisadi və siyasi böhranın baş alıb getməsi, Azərbaycan ərazilərinin dalbadal işğalı əhalinin sosial durumunu
günbəgün ağırlaşdırır, Müsavat-Xalq Cəbhəsi hakimiyyətinə etimadsızlığı gücləndirirdi. Heydər Əliyevin
Naxçıvanda əldə etdiyi uğurları gözü götürməyən Xalq Cəbhəsi 1992-ci il oktyabrın 24-də Naxçıvanda silahlı
çevriliş edib Heydər Əliyevi tutduğu vəzifədən devirməyə cəhd etsə də, buna nail ola bilmədi. Çünki xalq Heydər
Əliyevi müdafiə etməklə yanaşı, ona böyük hörmət və ehtiram bəsləyir, yeni dövlət quruculuğunda fəal iştirak
edirdi.
Azərbaycan Respublikasına səriştəsiz rəhbərlik, getdikcə güclənən özbaşınalıq, cəbhədə yaranan gərgin
vəziyyət hakimiyyətə qarşı narazılığı artırırdı. Bunun məntiqi nəticəsi kimi, 1993-cü il iyunun 4-də Gəncədə
iqtidara tam etimadsızlıq göstərilərək qiyam baş verdi, qardaş qanı axıdılmaqla demək olar ki, vətəndaş
müharibəsi başlandı. Vəziyyətin daha kəskin xarakter alacağından qorxuya düşən və heç bir əməli tədbir görməyi
bacarmayan iqtidar rəhbərləri məsuliyyətdən yayınmaq üçün bir-birinin ardınca istefa verməklə Heydər Əliyevi
Azərbaycan Respublikasında rəhbər vəzifəyə dəvət etməyə məcbur oldular. Heydər Əliyev onların bu təkliflərini
qəbul etmirdi, vəziyyət isə getdikcə daha da pisləşirdi. Bunu görən Azərbaycan xalqı böyük dövlətçilik təcrübəsi
olan, tanınmış siyasi xadim Heydər Əliyevi təkidlə ikinci dəfə Azərbaycan Respublikasına rəhbərliyə dəvət etdi.
Xalq özünün sevimli oğluna etimad edir və inanırdı ki, yalnız Heydər Əliyev bu vəziyyətdən çıxış yolu tapar və
Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini qoruyub saxlaya və inkişaf etdirə bilər.
Xalqın çağırışını qəbul edən Heydər Əliyev 1993-cü il iyunun 15-də ölkənin Ali qanunverici orqanının
sədri, bir neçə ay sonra isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildi. Qısa zaman kəsiyində baş vermiş tarixi
hadisələr, faciələrimiz parlamentin müzakirəsinə çıxarıldı, onlara hüquqi-siyasi qiymət verildi. Separatçı
ermənilər tərəfindən başlanmış Ermənistan-Azərbaycan müharibəsində 1994-cü il mayın 12-də atəşkəsə nail
olunması onun uzaqgörən siyasəti nəticəsində mümkün oldu. Bundan sonra ölkədə siyasi və iqtisadi sabitlik
bərqərar oldu, siyasi sistemin təkmilləşdirilməsi istiqamətində möhkəm addımlar atıldı və müstəqil Azərbaycan
Respublikasının yeni Konstitusiyası qəbul olundu. Onun rəhbərliyi ilə həyata keçirilən düşünülmüş tədbirlər
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nəticəsində əvvəlki iqtidarların dövründən başlayan sosial-iqtisadi tənəzzülün qarşısı alındı. Təbii ki, bütün bunlar
elə də asan başa gəlmədi. Azərbaycanın inkişafını, Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olmasını istəməyən qüvvələr
1994 və 1995-ci illərdə dövlət çevrilişinə cəhdlər etmiş, terror aktları törətmək istəmişlər. Lakin Azərbaycan
xalqının və onun liderinin əleyhinə yönəlmiş dövlətə və insanlığa zidd hərəkətlərin qarşısı vaxtında və yüksək
peşəkarlıqla alındı.
Heydər Əliyev müstəqil və suveren Azərbaycanın daxili məsələlərini ustalıqla həll etməklə yanaşı, xarici
siyasətini də formalaşdırmağa başladı. Əvvəlki hakimiyyətlərin dövründə populist açıqlamalar, qeyri-real
yanaşmalar nəticəsində qonşu ölkələrlə pozulmuş münasibətlər qaydasına salındı. Ümummilli liderin çoxsaylı
xarici səfərləri ilə Azərbaycanın dünyanın öndə gedən dövlətlərlə xoşniyyətli əlaqələri yaradılaraq möhkəmləndi
və respublikamıza uğur gətirən və bu gün də davam etdirilən balanslı xarici siyasət xəttinin tətbiqinə başlandı.
Azərbaycan həm Rusiya, həm də ABŞ və Avropa ölkələri ilə yaxın qonşuluq, dostluq və strateji tərəfdaşlıq
münasibətləri yaratmağa nail oldu. Türkiyə ilə “bir millət-iki dövlət” prinsipi əsasında əlaqələr daha da
möhkəmləndi.
Siyasi sabitlik əldə edildikdən və tərəfdaş ölkələrlə əlverişli əlaqələr qurulduqdan sonra ölkə
iqtisadiyyatının inkişafı ilə bağlı çox ciddi islahatlara start verildi. Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın
gələcəyini müəyyənləşdirən yeni neft strategiyası işlənib hazırlandı və həyata keçirilməyə başlandı. Ciddi
təzyiqlərə, bəzi böyük dövlətlərin etirazlarına baxmayaraq, Xəzərin Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarının
işlənməsi ilə bağlı “Əsrin müqaviləsi” imzalandı. Azərbaycanın enerji resurslarını dünya bazarlarına çıxarmaq
üçün Bakı- Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft və qaz kəmərlərinin tikintisinə başlandı. Bütün bunlar
ümummilli liderin özünün dediyi kimi Azərbaycanın müstəqilliyinin dönməz və əbədi olmasını təmin edən
mühüm addımlar idi.
Ulu öndər Heydər Əliyevin həyatının 30 ildən artıq bir dövrü Azərbaycan tarixinin parlaq səhifəsini,
ölkənin dirçəliş, inkişaf mərhələsini təşkil edir. Heydər Əliyev hakimiyyətinin birinci mərhələsində (1969-1982)
Azərbaycanı geridə qalmış aqrar respublikadan iqtisadiyyatı dinamik inkişaf edən qabaqcıl respublikaya çevirdi,
Azərbaycanın müstəqil ölkə kimi yaşamasına möhkəm zəmin yaratdı. Xalqın təkidli tələbi ilə 1993-cü ildə ikinci
dəfə hakimiyyətə qayıdan görkəmli şəxsiyyət ölkəmizdə baş qaldırmış qardaş qırğınının tezliklə qarşısını aldı,
Azərbaycan dövlətini və xalqını zamanın ən çətin sınaqlarından məharətlə çıxararaq müasir Azərbaycan
dövlətinin qurucusu olduğunu sübut etdi. Qüdrətli şəxsiyyət olan Heydər Əliyev ikinci dəfə müstəqillik əldə edən
Azərbaycanı nəinki qoruyub saxladı, həm də ölkənin ictimai-siyasi, sosial- iqtisadi və mədəni-mənəvi tərəqqisinə
nail olmaqla onun müstəqilliyini dönməz və əbədi etdi. Azərbaycan xalqı və Azərbaycan dövləti qarşısında
misilsiz xidmətləri olan Heydər Əliyev sözün əsl mənasında dahi şəxsiyyətdir və qədirbilən xalqımız ulu öndəri
özünün ümummilli lideri elan etdi.
Dahilərin böyüklüyü ondadır ki, onlar hər şeyin əvvəlini bildikləri kimi, sonunu da görür və dərk edirlər.
Heydər Əliyev də məhz belə dahilərdən idi.
Heydər Əliyevin son qərarı əslində, Azərbaycana son borcu, son xidməti idi. Bu qərardan Azərbaycan
dövlətinin taleyi asılı idi. Heydər Əliyev bu son borcunu da şərəflə yerinə yetirdi. Onun 2003-cü il 1 oktyabr
tarixində doğma xalqına ünvanladığı son müraciəti vətənə ləyaqətlə xidmətin son nümunəsi idi. Ulu öndər tarixi
müraciətinin sonunda xalqa müəyyənləşdirdiyi siyasəti davam etdirə biləcək dəqiq ünvanı da göstərirdi: “Üzümü
sizə - həmvətənlərimə tutaraq qarşıdan gələn prezident seçkilərində prezidentliyə namizəd, mənim siyasi varisim,
Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin
I müavini İlham Əliyevi dəstəkləməyə çağırıram. O, yüksək intellektli, praqmatik düşüncəli, müasir dünya
siyasətini və iqtisadiyyatını gözəl bilən, enerjili və təşəbbüskar bir şəxsiyyətdir. Sizi əmin edirəm ki, həm İlham
Əliyev, həm də Yeni Azərbaycan Partiyası bundan sonra da xalqımızın ən layiqli övladlarını öz ətrafında sıx
birləşdirərək Azərbaycan dövlətinin inkişafı və xalqımızın firavanlığı yolunda çox işlər görəcəklər. İnanıram ki,
mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri, planları, işləri sizin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev
başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm”.
Ulu öndərin bu tarixi müraciətindən keçən on beş il onun dediklərinin reallıqla dərindən uzlaşdığını və
söylədiyi fikirlərin yüksək dərəcədə həqiqət olduğunu bir daha göstərdi. Keçən dövr ərzində dörd dəfə Azərbaycan
xalqının əksəriyyətinin böyük dəstəyini qazanaraq Prezident seçilən İlham Əliyev ümummilli liderin layiqli varisi
olduğunu və Azərbaycan Respublikasını gündən-günə daha yaxşı gələcəyə apardığını sübut etdi.
Bu il aprelin 11-də keçirilən prezident seçkilərində cənab İlham Əliyevin böyük səs çoxluğu ilə (86 faiz)
inamlı qələbəsi ulu öndərin varis seçiminin nə qədər düzgün olduğunu bir daha təsdiq etdi və hörmətli Prezidentin
rəhbərliyi ilə son 15 il ərzində ölkəmizdə aparılan ictimai-siyasi, beynəlxalq, iqtisadi proseslərin məntiqi nəticəsi
kimi qiymətləndirildi. Bünövrəsi ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş müstəqil Azərbaycan
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Respublikası artıq on beş ildir ki, hörmətli Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla idarə olunur və ölkəmiz
beynəlxalq aləm və dünyanın aparıcı ölkələri tərəfindən regionun lider ölkəsi kimi qəbul olunur. Bu isə təsadüfi
deyildir. Ölkəmizə 230 milyard dollardan çox sərmayə qoyulmuş, sahibkarlığın inkişafına dövlət büdcəsindən 2
milyard manatdan çox güzəştli şərtlərlə kreditlər verilmişdir. Bunun sayəsində Azərbaycan Respublikasının
iqtisadiyyatı son 15 il ərzində 3,2 dəfə artmış, valyuta ehtiyatlarımız 24 dəfə artaraq 44 milyard manat olmuş və
dövlət borcumuz isə hazırda ümumi daxili məhsulun cəmi 20 faizini təşkil edir. Bu da respublikamızın gələcək
inkişafının başqa ölkələrdən asılı olmadan valyuta ehtiyatları ilə etibarlı təminatı deməkdir.
Bu müddətdə sosial məsələlərə xüsusi diqqət yetirilmiş və bunun nəticəsində maaşlar təxminən 7 dəfə,
pensiyalar 10 dəfə artmış, yoxsulluq 50 faizdən 5,4 faizə düşmüş, 1,5 milyona yaxın yeni iş yeri açılmaqla
işsizliyin səviyyəsi 5 faizə enmişdir. Ölkə üzrə qazlaşdırma 51 faizdən 93 faizə, fasiləsiz içməli su ilə təminat 20
faizdən 67 faizə çatdırılmış, Oğuz-Qəbələ-Bakı su xətti çəkilmiş, 15000 kilometr asfalt yol, 443 körpü, 43
Olimpiya İdman Kompleksi tikilmişdir. 3100 məktəb və 642 tibb müəssisəsi tikilmiş, yaxud təmir edilmiş, yeddi
aeroport tikilib və ya yenidən qurulmuşdur. .
Cənab İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərliyə başladığı ilk vaxtlardan elmi-texnoloji inkişafa xüsusi diqqət
verməsi bu sahədə uğurlu nəticələr əldə etməyə imkan vermişdir. Bunun sayəsində ölkəmizdə iqtisadiyyatın yeni
sahələrinin- müdafiə və kosmos sənayesinin formalaşması, innovasiyaların tətbiqinə əsaslanan sənaye və aqrar
parkların yaradılması, onların ən yeni texnologiyalardan istifadə etməklə daxili bazarın tələbatını ödəyən və ixrac
potensialını genişləndirən müxtəlif adda və çeşiddə məhsullar istehsalına başlaması Azərbaycanın uzun müddətli
dayanıqlı və davamlı inkişafına zəmin yaradır. Bu isə o deməkdir ki, ölkə rəhbəri dünyada baş verən qlobal
proseslərə uyğun müasir çağırışları təmin edən və gələcək inkişafa imkan verən sosial-iqtisadi siyasət
formalaşdırır və onun həyata keçirilməsinə yönəlmiş tədbirlər görür. Hörmətli Prezidentin həyata keçirdiyi bu
siyasətin nəticələri beynəlxalq təşkilatlar və reytinq agentlikləri tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir. Təsadüfi
deyildir ki, Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun hesablamalarına əsasən Azərbaycan iqtisadiyyatı
rəqabətqabiliyyətliliyinə görə 2017-ci ildə 137 ölkə arasında iki pillə irəliləyərək 35-ci yerdə qərarlaşmış və MDB
ölkələri arasında 8 ildir birincidir.
Hörmətli Prezidentin formalaşdırdığı və həyata keçirdiyi iqtisadi siyasətin əsasını isə iqtisadiyyatın
şaxələndirilməsi, neft-qaz sektoru ilə yanaşı qeyri neft sektorunun da elmi-texnoloji əsaslarla inkişafı təşkil edir.
Bu məqsədlə dövlət başçısı qeyri-neft sektorunun prioritet sahələri olan turizm və aqrar sahənin inkişafına daim
xüsusi diqqət yetirir və bu sahələrdə uğurlu nəticələr əldə etmək üçün möhkəm maddi-texniki baza və
infrastrukturun yaradılması istiqamətində təsirli tədbirlər görülür. Bunun nəticəsidir ki, son vaxtlar ölkəmizə
böyük turist axını başlamışdır və hər il milyonlarla turist respublikamızın səfalı guşələrində istirahət etməyə
üstünlük verirlər.
Keçən dövr ərzində aqrar sahədə də çox böyük inkişafa nail olunmuşdur. Belə ki, kənd təsərrüfatı məhsul
istehsalçılarının 2001-ci ildən başlayaraq torpaq vergisi istisna olmaqla, digər vergilərdən azad edilməsi
nəticəsində fermerlərin dövlət büdcəsinə ödəməli olduqları təxminən 2 milyard manata yaxın vəsait onların öz
sərəncamında qalaraq istehsalın genişlənməsinə yönəldilmişdir. Bundan əlavə, 2007-ci ildən əkin sahəsinin və
çoxillik əkmələrin becərilməsində sərf olunan yanacaq və motor yağlarına, mineral gübrələrə görə, habelə
toxumçuluğu və damazlıq işini yaxşılaşdırmaq üçün fermerlərə dövlət büdcəsindən hər il 150-180 milyon manat
həcmində subsidiya ödənilir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət
Agentliyi tərəfindən fermerlərə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı, habelə xidmət və infrastruktur
(soyuducu və taxıl anbarı kompleksləri) sahələrinin inkişafına dövlət vəsaiti hesabına güzəştli şərtlərlə kreditlər
verilmişdir. Bundan başqa, “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən 2005-ci ildən başlayaraq indiyə
kimi 30 min ədəd kənd təsərrüfatı texnikası və 25 min başa yaxın qaramal damazlıq heyvan güzəştli şərtlərlə
fermerlərə lizinqə verilmişdir. Cəmiyyətin fəaliyyətinə indiyə kimi təxminən 1,6 milyard manat büdcə vəsaiti sərf
edilmişdir.
Dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına 4 su anbarı tikilib, 200 min hektardan çox yeni suvarılan torpaqlar əkin
dövriyyəsinə daxil edilib. Həyata keçirilən bu və digər tədbirlər nəticəsində 2004-2017-ci illərdə kənd təsərrüfatı
istehsalı 1,7 dəfə artmışdır.
Hazırda aqrar sahənin ölkəmizin təbii coğrafi və iqlim zonalarına uyğun olaraq iri təsərrüfatların
yaradılması və kənd təsərrüfatı kooperasiyasının genişləndirilməsi yolu ilə yüksək texnika və texnologiyaların
tətbiqi əsasında inkişaf etdirilməsi istiqamətində böyük işlər görülür. Belə ki, 20 rayonda 44 min hektar sahəni
əhatə edən müasir suvarma sistemlərinə və innovativ texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan 32 iri təsərrüfat
yaradılıb, hazırda 28 rayonda 43 aqroparkın yaradılması nəzərdə tutulur və bu məqsədlə 183 min hektar sahə
ayrılıb. Onlardan 27-si bitkiçilik, 16-sı isə heyvandarlıq üzrə aqroparklardır. Bu təsərrüfatlardan bir neçəsi artıq
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fəaliyyət göstərir və hər hektardan 55-60 sentner buğda, 115-120 sentner qarğıdalı məhsulu götürülür. Hər inəkdən
6-7 min kiloqram süd sağılır ki, bu da respublikamız üçün rekord göstəricilərdir. Bunlarla yanaşı, ölkəmiz üçün
ənənəvi sahələr olan pambıqçılığın, çayçılığın, üzümçülüyün, baramaçılıq və ipəkçiliyin inkişafı, habelə kənd
təsərrüfatı kooperasiyasının genişləndirilməsinə dair dövlət proqramları qəbul edilərək onların icrasına
başlanmışdır.
Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, ümummilli lider Heydər Əliyev hələ respublikamıza birinci
rəhbərliyi dövründə Azərbaycanı kənd təsərrüfatı geridə qalmış bir respublikadan inkişaf etmiş aqrar-sənaye
kompleksinə malik bir diyara çevirmiş, hörmətli Prezident İlham Əliyev isə ölkəmizin aqrar sahəsini dünyanın
inkişaf etmiş ölkələri səviyyəsinə çatdırmaq əzmindədir və hazırda ölkəmizdə ərzaq məhsullarına olan tələbat
əsasən yerli istehsal hesabına tam təmin olunur və yaxın vaxtlarda sahibkarlarımız qloballaşan dünya
iqtisadiyyatında yüksək rəqabətədavamlı kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları ilə xarici bazarlara çıxmaq
imkanlarını daha da genişləndirəcəklər.
Son illər ərzində Prezident İlham Əliyevin apardığı quruculuq işləri və həyata keçirdiyi uzaqgörən siyasət
sayəsində əldə olunan nailiyyətlər bir daha təsdiq edir ki, ulu öndər Heydər Əliyevin ideyaları bu gün yaşayır və
zəfər çalır. Biz hamımız inanırıq ki, cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Respublikası Heydər Əliyev
ideyalarına uyğun olaraq gündən-günə inkişaf edən, böyük iqtisadi potensiala malik və demokratik bir ölkə kimi
öz suverenliyini və liderliyini daim saxlayacaqdır.
Azərbaycan. - 2018.- 2 may. - № 98. - S. 1,5.
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Zamanın fövqündə dayanan dahi
Mehdi Hüseynzadə,
Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə
İstintaq İdarəsinin rəisi, ədliyyə polkovniki
Xalqımız müasir və müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi, bəşəriyyət tarixinin ən görkəmli
dühalarından biri olan, dünya şöhrətli siyasi xadim Heydər Əlirza oğlu Əliyevin anadan olmasının 95 illiyini
təntənə ilə qeyd edir. 10 may 1923-cü il tarixdə – 95 il bundan əvvəl dünyaya göz açan ulu öndər Azərbaycan
xalqının bəşər sivilizasiyasına bəxş etdiyi ən böyük tarixi şəxsiyyətlərdən biri olmaqla yanaşı, eyni zamanda,
müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin xilaskarı, qurucusu və banisi kimi də adını millətimizin şanlı tarixinə qızıl
hərflərlə əbədi həkk etdirmişdir.
Zəngin dövlətçilik təcrübəsinə, yüksək xarizmatik liderlik keyfiyyətlərinə malik ümummilli lider Heydər
Əliyev mühüm dövlət vəzifələrində böyük bir yüksəliş yolu keçməklə 44 yaşında, 1967-ci ilin iyununda
Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri vəzifəsinə irəli çəkilmiş, cəmi
2 ildən sonra 1969-cu il iyulun 14-də həmin dövrdə dünyanın ən nəhəng dövləti olan keçmiş SSRİ məkanında
böyük siyasət səhnəsində özünün müqayisəolunmaz fitri istedadı ilə əbədiyaşar ulduz kimi parlayaraq,
Azərbaycanda siyasi hakimiyyətin ən yüksək zirvəsini fəth etməyi bacarmış – Azərbaycan Kommunist Partiyası
Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi ali vəzifəsinə seçilmişdi.
Azərbaycan SSR-də hakimiyyətdə olduğu 13 illik dövr ərzində Sovet İttifaqının tabeliyində olan
Azərbaycan SSR-in sosial, iqtisadi və mədəni inkişafı üçün ölçüyəgəlməz yeniliklərə, müvəffəqiyyətlərə imza
atan Heydər Əliyev 1982-ci il noyabrın 22-də SSRİ rəhbərliyinə gətirilmiş, böyük SSRİ dövlətinin Nazirlər Soveti
Sədrinin 1-ci müavini kimi yüksək vəzifəyə təyin olunmuş, eyni zamanda, Sov. İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü
seçilməklə, həmin dövləti idarə edən rəhbərlərdən biri olmuşdu. Sonralar, SSRİ-nin dağılması ərəfəsində dünyada
möhkəm dayaqları olan erməni lobbisinin himayədarlığı ilə Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan “qopardılaraq”
Ermənistana birləşdirilməsi planının həyata keçirilməsi ilə əlaqədar bu yolda ən böyük maneə olan Heydər
Əliyevin ali siyasi hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması planı üzərində iş aparılmışdır. Bu məsələnin Ermənistanın
xeyrinə həll edilməsini planlaşdıran dairələrin təhriki ilə M. S. Qorbaçov tərəfindən Heydər Əliyevə qarşı qərəzli
və məkrli siyasət yürüdülməsi nəticəsində ulu öndər 1987-ci il oktyabrın 21-də Siyasi Büro üzvlüyündən, həmin
ayın 23-də isə Nazirlər Soveti Sədrinin 1-ci müavini vəzifəsindən azad edilmişdi.
SSRİ rəhbərliyi tərəfindən aparılan iyrənc təqiblər və təzyiqlərə qarşı mətinliklə sinə gərməyi bacaran
Heydər Əliyev dövlətdə tutduğu yüksək vəzifə və mövqeləri itirməli olsa da, Allah tərəfindən ona fitri olaraq əta
edilmiş ən dəyərli nemətlər olan yüksək mənəvi idealları – cəsurluq, mərdlik, məğrurluq, ləyaqət, şərəf, dürüstlük,
həqiqətsevərlik, ədalətlilik, vətənpərvərlik hissi və dəyərlərini özünün şəxsiyyətində həyat amalları kimi daha da
möhkəmləndirmiş və bütövləşdirmişdi. O, hər hansı yüksək vəzifə mövqeyi olmadan da xalqının alovlu, cəsur,
vətənpərvər övladı və lideri kimi SSRİ rəhbərliyi tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı yeridilən ayrı-seçkiliyə,
məkrli siyasətə və hər cür haqsızlıqlara qarşı qəti və barışmaz mövqeyini, haqq səsini ən yüksək tribunalardan
ucaltmaqda hər hansı təqiblərdən çəkinmədən şərəfli ömür yolunu davam etdirirdi. 1990-cı ilin yanvar ayında
SSRİ qoşunları tərəfindən Bakı şəhərində və Azərbaycanın digər rayon və şəhərlərində dinc əhaliyə qarşı
törədilmiş amansız silahlı hücumları, qırğınları və vəhşiliyi SSRİ-nin düz göbəyində – Moskva şəhərində heç bir
hədə-qorxudan, hətta ölümdən də çəkinmədən beynəlxalq ictimaiyyətə çatdıraraq, SSRİ rəhbərliyinin apardığı
qeyri-insani siyasəti sərt şəkildə tənqid etmişdi.
Qədirbilən Azərbaycan xalqının öz böyük oğluna olan sonsuz sevgi və ehtiramı sayəsində 1991-ci ilin
sentyabr ayında o, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri vəzifəsinə seçilmiş və həmin dövrdə son
dərəcə ağır şəraitdə, tamamilə blokada vəziyyətində olan Naxçıvanın ayaqda qalmasını təmin etmişdi. O, eyni
zamanda, o dövrdə “yeni imperiya” xülyaları ilə yaşayan “Moskvapərəst” Azərbaycan rəhbərliyinin onun üçün
yaratdığı maneələri mətinliklə dəf edərək, bütün müqavimətlərə və təqiblərə baxmayaraq, Müstəqil Azərbaycan
idealı uğrunda mübarizə apararaq, İslam şərqində ilk demokratik dövlət olan Azərbaycan Demokratik
Respublikasının rəmzlərinin, o cümlədən bayrağının Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı statusunda
tanınmasına, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının adından “Sovet, Sosialist” terminlərinin çıxarılmasına
və digər çoxsaylı mütərəqqi islahatların həyata keçirilməsinə nail olmuşdu.
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Tarixi siyasi proseslərin gedişi zəminində Heydər Əliyevin taleyinə yazılmış xilaskarlıq missiyası üçün
lazımi şərait yetişirdi. Zəngin və çoxəsrlik dövlətçilik tarixinə malik Azərbaycan XX əsrin sonlarında – 18 oktyabr
1991-ci il tarixdə yenidən ən böyük tarixi nailiyyəti olaraq, dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra suveren
dövlət kimi ilk qədəmlərini atmağa başlasa da, həmin vaxt respublikamız bir tərəfdən Ermənistanın təcavüzkar
işğalçılıq müharibəsi ilə üzləşmiş, digər tərəfdən keçmiş SSRİ-nin dağılması ilə meydana gələn çəkişmələr
burulğanında təsadüfən hakimiyyətə gəlmiş səriştəsiz, naşı “siyasətçilərin” cılız hakimiyyət ehtiraslarından
qaynaqlanan qeyri-sivil mübarizə meydanına çevrilmişdi. 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan son dərəcə ağır
siyasi, sosial-iqtisadi böhran girdabında idi. 1993-cü ilin ortalarında bu böhran özünün kuliminasiya nöqtəsinə
çatmışdı. Silah gücünə iqtidara gəlmiş səriştəsiz AXC–Müsavat cütlüyü bir illik hakimiyyətləri dövründə ölkəni
fəlakət burulğanına sürükləmiş, parçalanıb-dağılma həddinə gətirib çıxarmışdı. Bu proseslərin məntiqi nəticəsi
kimi gənc Azərbaycan dövlətinin varlığı üçün real təhlükə yaranmışdı.
Silahlı çevriliş, saxta seçkilər və digər – qeyri-qanuni, cinayətkar yollarla hakimiyyətə yiyələnmiş
üzdəniraq siyasi qüvvələr xalqın taleyüklü problemlərini həll etmək əvəzinə, qrup maraqlarından uzağa getməyən
siyasi çəkişmələrə rəvac verməklə, dövlət hakimiyyətini iflic vəziyyətə salmış və respublikanın beynəlxalq
miqyasda yeni yaranmaqda olan imicinə ciddi zərər vurmuşdular. Həmin qüvvələrin 1993-cü ilin ortalarınadək
sürən hakimiyyətləri dövründə yürütdükləri qeyri-peşəkar və səbatsız xarici siyasət nəticəsində Azərbaycan
Respublikası özünün az-çox müttəfiqləri sayıla biləcək dövlətlərdən də ayrı düşmüş, beynəlxalq arenada gedən
mütərəqqi proseslərdən təcrid olunmuş, Ermənistanla hərbi və diplomatik meydanda aparılan mübarizədə
təklənmiş və uduzmuşdu. Nəticədə, xarici siyasətdəki məğlubiyyət daxili siyasi münasibətlərə də təsir göstərərək,
ölkədəki sabitliyi əsaslı şəkildə pozmuş, faktiki olaraq, ayrı-ayrı siyasi hərəkat və partiyaların hərbi qanadı rolunda
olan yeni yaranmış hərbi birləşmələri çirkin siyasi məqsədlərə yönəltməklə qarşı-qarşıya qoymuş, vətəndaş
müharibəsi başlanmışdı. Ordu və digər silahlı qüvvələr əsas vəzifələrini yerinə yetirmək əvəzinə, siyasət
dəllallarının apardıqları çəkişmələrdə vətəndaş müharibəsinin tərəflərinə çevrilmişdilər. Biabırçı məğlubiyyət,
çıxılmaz vəziyyət qarşısında qalmış AXC–Müsavat cütlüyündən ibarət hakimiyyət qruplaşmaları özlərinin xilası
naminə və xalqın təkidli tələblərindən çəkinərək, həmin vaxt Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə
rəhbərlik edən dünya şöhrətli siyasi xadim Heydər Əlirza oğlu Əliyevə üz tutmalı oldu. Dəfələrlə təkidli
dəvətlərdən sonra Azərbaycan xalqının “olum, ya ölüm” dilemması ilə üzləşdiyini görən Heydər Əliyev yüksək
siyasi uzaqgörənlik nümayiş etdirərək, həmin vaxt Azərbaycan reallığında qarşı-qarşıya duran siyasi-hərbi
qruplaşmalar arasında artıq alovlanmış vətəndaş müharibəsinə son qoymaq, həmin qruplaşmaları istər hərbi,
istərsə də siyasi cəhətdən zərərsizləşdirmək, siyasi partiyaların qanunsuz silahlı birləşmələrinə çevrilmiş,
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan “özünümüdafiə qüvvələrini” çirkin siyasi oyunlardan uzaqlaşdırmaq, vahid
komandanlıqdan idarə olunan nizami ordu və digər qanuni silahlı qüvvələr yaratmaq kimi vəzifələri yüksək
peşəkarlıqla qiymətləndirərək, ölçülüb-biçilmiş və Azərbaycan xalqının uzaq gələcəyinə ünvanlanmış tarixi qərar
verdi: Qayıtmaq!
XX əsrin əvvəllərində – 1919-cu il may ayının 19-da Türkiyə uğrunda Böyük Qurtuluş Savaşına başlayan
Türk dünyasının böyük öndəri Mustafa Əlirza oğlu Atatürk sonralar həmin günü belə xatırlayırdı: “Mən 1919-cu
il mayın 19-da Samsuna gəldiyim gün əlimdə heç bir maddi qüvvəm yox idi. Yalnız böyük Türk millətinin əsilnəcabətindən doğan və mənim vicdanımı ilhamlandıran yüksək və mənəvi bir qüvvə vardı. Əslində, mən bu milli
qüvvəyə, bu Türk millətinə güvənərək, işə başladım”. Atatürkün milli xilaskarlıq yolunun həmin əsrin sonundakı
davamçısı, Türk dünyasının yeni lideri, Azərbaycan xalqının böyük övladı – Heydər Əlirza oğlu Əliyev oldu.
Heydər Əlirza oğlu Atatürk yolçuluğunu müstəqil Azərbaycan uğrunda uzunmüddətli və gərgin mübarizənin yeni
mərhələsi ilə davam etdirirdi. Atatürkün 19 may 1919-cu il tarixdə Anadoluya gəlişini xatırladan Heydər Əliyevin
1993-cü il iyun ayının 15-də Naxçıvandan Bakıya dönüşü məhz onun istiqlal savaşının başlanğıcı oldu. Hərb
meydanının Atatürkünü diplomatik müharibələr Atatürkü əvəz etmişdi. Mustafa Əlirza oğlundan – Atatürkdən
düz 74 il sonra Heydər Əlirza oğlu da 15 iyun 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdışı məsələsinə münasibət
bildirərkən, 1998-ci ildə Bakı şəhərində keçirilən Qafqaz müsəlmanlarının X qurultayındakı tarixi nitqində,
Azərbaycanın “olum və ya ölüm” dilemması ilə üzləşdiyi ağır spesifik tarixi şəraiti, elə Atatürksayağı ifadə
etmişdi: “1993-cü ilin iyun ayında mən Bakıya dəvət olunanda Azərbaycanda qardaş qırğını, vətəndaş müharibəsi
gedirdi, Azərbaycan parçalanırdı. Mən isə – heç bir silahlı dəstəsi, ordusu olmayan bir adam – tək öz canımla
odun içinə atıldım. Nə üçün atıldım? Çünki inanırdım ki, mənim arxamda xalq var və xalq məni dəstəkləyəcəkdir.
Bir də ona görə inanırdım ki, Allah məni indiyə qədər saxladığı kimi, bundan sonra da saxlayacaqdır!”.
Bəli, mənsub olduqları xalqların ən ağır, tarixi sınaqlarla üzləşdiyi dövrlərdə Allahın onlara göstərdiyi
böyük lütfi kimi tarixi şəxsiyyətlər meydana çıxır, milləti öz ardınca apararaq, xilaskarlıq missiyasını yerinə
yetirirlər. Azərbaycan tarixinin ən şanlı səhifələrini yazmış Şah İsmayıl Xətai kimi, Heydər Əliyev kimi... 1969787
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1982-ci illərdə Azərbaycanda ali hakimiyyətdəki 13 illik rəhbərliyindən sonra, keçmis SSRİ-nin ali siyasi
rəhbərliyində yüksək vəzifələr tutan, baş verən məlum hadisələrdən sonra canı, qanı, məsləki ilə bağlı olduğu
doğma Vətəninə qayıdaraq, xalqın çətin günündə onunla birlikdə olan böyük şəxsiyyət Heydər Əlirza oğlu Əliyev
yenidən taleyin hökmü ilə Azərbaycanın ali hakimiyyətinə qayıtmalı oldu.
İflic olmuş AXC–Müsavat cütlüyü özünün yaratdığı hərbi qruplaşmalar qarşısında davam gətirməyərək və
xalqın qəzəbinə gəlməkdən ehtiyatlanaraq, yalnız özünün fizioloji məhvinin qarşısını almağın yollarını düşünərək
hakimiyyəti Heydər Əliyevə verməli oldu. Həmin qüvvələrdən fərqli olaraq, Heydər Əliyev hakimiyyətə qanuni
yolla gəldikdən sonra legitim əsaslarla, ədalətli, düzgün, peşəkar kadr siyasəti aparmaqla hakimiyyət strukturlarını
yenidən formalaşdırdı. Ölkə daxilində sabitlik yarandı. Beynəlxalq şərait nəzərə alınmaqla uzaqgörən və müdrik
xarici siyasət kursu müəyyənləşdirildi. Həmçinin, 1994-cü il mayın 12-də Ermənistan-Azərbaycan müharibəsinin
gedişində strateji məqsəd kimi, gələcəkdə Azərbaycanın qəti və həlledici qələbəsinin təmin edilməsinə nail
olmaqdan ötrü, nizami ordu yaratmaq və güclü iqtisadiyyat qurmaq üçün vaxt əldə etmək, beynəlxalq dəstək
qazanmaq məqsədilə müvəqqəti sülhə – atəşkəsə nail oldu. Bununla da torpaqlarımızın əlavə işğalının qarşısı
alındı, çoxsaylı qaçqınlar və məcburu köçkünlər ordusunun problemlərinin həllinə başlanıldı, qısa müddət ərzində
cinayətkar siyasi-hərbi birləşmələr zərərsizləşdirildi, terror aktlarının, dövlət çevrilişinə cəhdlərin qarşısı alındı,
iqtisadi sabitliyə və inkişafa xidmət edən sanballı addımlar atıldı. Azərbaycan Respublikası beynəlxalq təşkilatlara
bərabərhüquqlu üzv kimi qəbul edildi. Əhalinin sosial durumu yaxşılaşdı, cəmiyyət həyatının bütün sahələrində
çiçəklənmə və inkişaf meyilləri özünü göstərdi və sair mütərəqqi islahatlar aparıldı. Qısa müddət ərzində
Azərbaycanın neft strategiyası uğurla həyata keçirilməklə yüksək nailiyyətlər əldə olundu.
Heydər Əliyevin Azərbaycanda ali hakimiyyətdə olduğu ikinci mərhələdə – 1993-2003-cü illər ərzində
respublikada nizami ordu yarandı, qanuni yolla parlament və prezident seçkiləri keçirildi, dünya dövlətlərinin ən
demokratik və mütərəqqi konstitusiyaları ilə bir sırada duran və Heydər Əliyev zəkasının məhsulu sayılan yeni
Konstitusiya qəbul edildi. Ölkədə hakimiyyət bölgüsü prinsipinə əsaslanan çox mütərəqqi hüquqi-demokratik
islahatlar aparıldı, yerli hakimiyyət orqanları – bələdiyyələr formalaşdırıldı, dövlət orqanlarının təşkili və dövlətin
idarə olunmasında əhalinin iştirakı ən demokratik yollarla təmin edildi, xalqın siyasi təşəbbüskarlığı yüksəldi,
bazar iqtisadiyyatına əsaslanan möhkəm iqtisadiyyat yaradıldı.
Dövlətimizin qarşısında duran daha böyük problemlər, o cümlədən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
beynəlxalq hüquqa və Azərbaycanın haqlı tələblərinə əsasən həll olunması yolunda mühüm diplomatik uğurlar
qazanıldı. Bütün bunlar, Azərbaycan xalqının 15 iyun 1993-cü il tarixdən başlanan qurtuluşundan – Heydər
Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından qaynaqlanan böyük yolun uğurlarının yalnız bir hissəsidir. Xalqımıza Heydər
Əliyev töhfəsi olan bu Qurtuluş yolu Azərbaycana yüksək nailiyyətlər qazandırdı, onun dünya xalqları və
dövlətləri içərisində öz layiqli yerini tutmasını təmin etdi.
Ümummilli liderin 2003-cü ilin dekabr ayında dünyasını dəyişməsindən sonra onun layiqli davamçısı
Prezident İlham Əliyevin Heydər Əliyev kursunu müvəffəqiyyətlə davam etdirməsi ilə, Azərbaycanın dövlət
strukturlarında aparılan, dünyanın müasir inkişaf tələblərinə, beynəlxalq normalara cavab verən mütərəqqi
islahatlar nəticəsində dövlət orqanlarının fəaliyyəti daha da gücləndirildi, bu qurumlar peşəkar kadrlarla təmin
edildi. Xüsusilə, dövlətin gənclər siyasətinə uyğun olaraq, dövlət orqanlarının davamlı peşəkar kadr potensialının
yaradılması istiqamətində mütərəqqi islahatlar aparıldı, dövlət qulluğuna bir neçə mərhələlərdə test və müsabiqə
üsulları vasitəsilə biliklərin qiymətləndirilməsi yolu ilə tam şəffaflıq şəraitində kadrların düzgün seçilib
yerləşdirilməsinin təmin edilməsi sahəsində ciddi addımlar atılmışdır. Məhz, bunun nəticəsidir ki, digər dövlət
orqanlarına qəbul edilən yeni nəsil mütəxəssislərlə yanaşı, 2002-ci ildən başlayaraq test və müsabiqə üsulları ilə
imtahanlarda ən yüksək bal toplamış 780 gənc mütəxəssis prokurorluq orqanlarına qəbul olunmuşdur ki, onlar
Azərbaycan Prokurorluğu orqanlarının hazırkı kadr potensialının 65 faizini təşkil edir. Yüksək nəzəri bilik və
praktiki vərdişləri, dövlətçiliyə sədaqətləri və hərtərəfli ixtisas təcrübəsi olan peşəkar kadrların dövlət qulluğuna
qəbulu və irəli çəkilməsi Heydər Əliyevin kadr siyasətinin başlıca istiqamətlərindən biri kimi bu gün də uğurla
davam etdirilir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin parlaq siyasi ideyaları və əsasını qoyduğu dövlətçiliyimizin strateji
layihələri onun siyasi kursunun layiqli davamçısı, bu il aprelin 11-də seçicilərin böyük əksəriyyətinin dəstəyi
nəticəsində müvəffəqiyyətlə, beynəlxalq müşahidəçilərin də etiraf etdiyi kimi, ən şəffaf və düzgün rəqabət
şəraitində yenidən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifəsinə seçilmiş İlham Əliyev tərəfindən uğurla
davam etdirilir. Məhz Heydər Əliyevin uzaqgörən, yüksək zərgər dəqiqliyi ilə ölçülüb-biçilmiş daxili və xarici
siyasətinin Prezident İlham Əliyev tərəfindən müvəffəqiyyətlə davam etdirilməsi nəticəsində Azərbaycan bu gün
dünyada layiqli mövqe sahibi olmuş, beynəlxalq və regional layihələrin əsas oyunçularından birinə, bir çox
hallarda isə aparıcı qüvvəsinə çevrilmişdir. Azərbaycan beynəlxalq hüququn subyekti kimi beynəlxalq
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münasibətlərdə özünün dəst-xətti ilə seçilmiş, beynəlxalq təşkilatlar və aparıcı supergüclər əksər məsələlərdə
Azərbaycanın mövqe və mənafeləri ilə barışmalı olmuşlar.
Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş dövlətçilik ənənələrinin onun layiqli davamçısı Prezident İlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam və daha da inkişaf etdirilməsinin məntiqi nətcəsidir ki, Azərbaycan beynəlxalq
siyasətdə, xüsusilə regional siyasi arenada hörmət olunan, sayılıb-seçilən mövqe qazanmış, iqtisadi inkişaf
tempinə, şəffaflıq göstəricilərinə görə dünyanın bir çox aparıcı dövlətləri ilə bir sırada dayanmaq və rəqabət
aparmaq qabiliyyətinə yiyələnmiş, xalqımızın zəngin mədəniyyəti dünya mədəniyyəti xəzinəsində şərəfli yerini
tutmuşdur. Eyni zamanda, Azərbaycan Ordusu bu gün Cənubi Qafqazın ən güclü ordusu olmaqla, döyüş
qabiliyyətinə görə, demək olar ki, hər il beynəlxalq reytinq cədvəllərində bir neçə pillə irəliləyir ki, bu da
diplomatik imkanlar tükəndikdə, Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən artıq 30 ilə yaxın müddətdə işğal olunmuş,
beynəlxalq qurumlar və dünya dövlətləri tərəfindən tanınmış qanuni, əzəli, tarixi sərhədlərini, dədə-baba
torpaqlarımız üzərində faktiki hakimiyyətimizi bərpa etməyə imkan verəcəkdir.
Heydər Əliyevin müdrik ideyaları zamanın sərhədlərini aşaraq, tarixin bütün dövrlərində aktual sayılan əsas
istiqamətlər olmaqla, dövlət orqanlarının fəaliyyətinin mühüm, prinsipial yol xəritəsinin tezisləri kimi çıxış edir.
Onun “Dövlət iki şeydən sarsılar: cinayət cəzasız qalanda, günahsıza cəza veriləndə!” – məşhur kəlamı hüquqmühafizə orqanlarının fəaliyyət prinsiplərinin əsas sütununu təşkil edir. Əslində, bu orqanların bütün digər –
qanunçuluq, ədalətlilik, hamının qanun qarşısında bərabərliyi və sair fəaliyyət prinsipləri, məhz həmin tezisin
üzərində cücərir, pərvəriş tapır. İxtisaslaşdırılmış prokurorluq qurumu olan Azərbaycan Respublikası Hərbi
Prokurorluğunun bütün kollektivi də ədliyyə general-leytenantı Xanlar Vəliyevin rəhbərliyi ilə Heydər Əliyev
siyasətinə və onun ideallarına sadiq qalaraq, dövlətçiliyimizin, qanunçuluğun keşiyində mətanətlə dayanaraq,
qarşıya qoyulmuş bütün vəzifələrin yüksək dəqiqliklə və layiqli şəkildə icra edilməsi əzmindədir.
Ümummilli liderin aşağıdakı kəlamları onun həyat fəlsəfəsinin əsl mahiyyətinin başlıca ifadəsidir: “Biz
azadıq, müstəqilik və sərbəstik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Mənim üçün
öz canımdan və həyatımdan artıq, Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, saxlamaq və əbədi etməkdir!”. Heydər
Əliyevin fiziki ömrü 80 illik bir dövrə sığsa da, onun ideyaları, əməlləri, mənəvi dünyasının hədəfləri ən uzaq,
sonsuz gələcəyə, Azərbaycanın əbədiyyətinə ünvanlandığından, ulu öndərin şəxsiyyətinin mənəvi sərhədləri, elə,
əslində, Azərbaycanın varlığı, ömrü qədər əbədi və sonsuzdur. Bu baxımdan, Heydər Əliyev fenomeni
Azərbaycan tarixində bütün zamanların fövqündə dayanacaq, onun şəxsiyyətinin nuru, milli dövlətçiliyimizin
uzaq gələcəyinə istiqamətlənmiş uzaqgörən siyasəti Azərbaycan səmasında əbədi parlayacaq Günəş kimi dünya
durduqca şanlı dövlətçilik tariximizin sabahına nur saçacaq, işıqlandıracaq, doğru yol göstərəcək, daim var
olacaqdır.
Xalq qəzeti. - 2018.- 2 may. - № 98. - S. 5.
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Milli iqtisadiyyatımızda Heydər Əliyev islahatları: tənəzzüldən tərəqqiyə
Alıcan Abbasov,
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin professoru,
iqtisad elmləri doktoru, Əməkdar müəllim
Azərbaycan Respublikası 1991-ci il oktyabrın 18-də özünün dövlət müstəqilliyini bərpa etdi. Dövlət
müstəqilliyi XX əsrin Azərbaycan xalqına bəxş etdiyi ən böyük nemətdir. Həmin dövrdə ölkəmizdə ağır iqtisadi
böhran və tənəzzül hökm sürürdü, inflyasiya getdikcə artırdı, torpaqlarımızın 20 faizi erməni qəsbkarları
tərəfindən zəbt edilmişdi və bir milyondan çox soydaşımız öz ev-eşiyindən didərgin düşmüşdü. Belə bir
ziddiyətli və mürəkkəb dövrdə xalqımızın təkidi ilə Heydər Əliyev siyasi hakimiyyətə qayıtdı və 1993-cü ilin
oktyabr ayında müstəqil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildi.
Dövlət müstəqilliyini əldə etmək nə qədər çətindirsə, onu qoruyub saxlamaq, möhkəmləndirmək bir o qədər
ağır və mürəkkəbdir. Bu mühüm tarixi vəzifənin öhdəsindən isə yalnız dahi şəxsiyyət, ulu öndər, müdrik siyasi
xadim, ümummilli lider Heydər Əliyev gəlmişdir.
Böyük xilaskar ilk növbədə iqtisadi-siyasi sabitliyin bərpası istiqamətində gərgin iş aparmış, qanunsuz
silahlı dəstələri zərərsizləşdirmiş, dövlət çevrilişinin qarşısını almış və Azərbaycanı vətəndaş müharibəsi
təhlükəsindən xilas etmiş, bir ictimai-iqtisadi formasiyadan digərinə keçid dövründə Azərbaycanın sosial-iqtisadi
inkişaf modelini yaratmışdır. Bu sosial-iqtisadi inkişaf modelini irəli sürərkən o, Azərbaycanın zəngin təbii
resurslarını, əlverişli coğrafi siyasi mövqeyini, geniş tranzit-kommunikasiya imkanlarını, habelə tarixi
təsərrüfatçılıq ənənələrini, spesifik xüsusiyyətlərini və siyasi-iqtisadi reallıqları nəzərə almışdır.
Azərbaycanın məhdud maliyyə resursları və zəif dövlət büdcəsi ilə qarşıya qoyulmuş strateji məqsədlərin
reallaşmasının qeyri-mümkünlüyünü, sosial-iqtisadi inkişafda xarici investisiyanın müstəsna rolunu nəzərə alan
Heydər Əliyev xarici şirkətlərlə Xəzərin Azərbaycan sektorundakı zəngin neft yataqlarının müştərək istismarını
prioritet məsələ kimi önə çəkmiş, Azərbaycanın yeni neft strategiyasını işləyib hazırlamışdır. Azərbaycanı dərin
iqtisadi böhrandan və tənəzzüldən çıxarmaq üçün ölkə iqtisadiyyatına xarici investisiyanın cəlb edilməsinə böyük
ehtiyac var. Bunun üçün xarici neft şirkətlərini respublikaya dəvət etmək, onların görəcəkləri işin uğurlu olacağına
əminlik yaratmaq tələb olunurdu. Bu vəzifəni Heydər Əliyev öz müdrikliyi və beynəlxalq siyasi nüfuzu sayəsində
yerinə yetirmişdir. Uzun sürən mübahisələrdən sonra 1994-cü il sentyabrın 20-də Bakıda dünyanın 11 transmilli
neft şirkətinin iştirakı ilə Xəzərin Azərbaycan sektorundakı “Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqlarının tammiqyaslı
işlənilməsi və Hasilatın Pay Bölgüsü sazişi imzalandı.
“Əsrin müqaviləsi”nin həyata keçirilməsinə başlanarkən yeni neft infrastrukturunun yaradılması və
köhnənin modernləşdirilməsi mühüm vəzifə kimi qarşıda dururdu. Buna nail olmaq üçün “Azəri-Çıraq-Günəşli”
yataqlarında fəaliyyət göstərəcək platformalar tikilməli, neft və qazı Xəzərdən suyun altı ilə quruya daşıyan xətlər
və karbohidrogenləri terminala və istehlakçılara ötürən boru kəmərləri çəkilməli, dənizdə müxtəlif daşıma və
quraşdırma işlərini yerinə yetirən gəmilər inşa olunmalı, habelə tikinti-quraşdırma əməliyyatlarını yerinə yetirən,
Bakıda hələ Sovet dönəmində Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılan Bakı Dərin Özüllər Zavodu
genişləndirilməli idi. Zavod nəinki “Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqlarında genişmiqyaslı sifarişlər yerinə yetirdi,
eyni zamanda, “Şahdəniz” və digər layihələr üçün də böyük işlər gördü və hazırda da öz fəaliyyətini
müvəffəqiyyətlə davam etdirir.
Azərbaycanda hasil olunan neftin dünya bazarlarına çıxarılması məqsədilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac
neft kəməri, Bakıdan Novorossiyskə qədər uzanan Şimal İxrac Boru Kəməri, Azərbaycan və Gürcüstanın
ərazisindən keçərək Qara dəniz sahilindəki Supsa limanına çatan Qərb ixrac Boru Kəməri çəkildi. Bakıdan 55
kilometr cənubda dünyanın ən böyük neft-qaz terminallarından biri olan Səngəçal terminalı inşa edildi.
Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatları müxtəlif neft və qaz ixrac kəmərləri vasitəsilə nəql olunur. BakıNovorossiysk, Bakı-Supsa, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərləri vasitəsilə Azərbaycan nefti Avropa ölkələrinə
göndərilir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri vasitəsilə Türkmənistan və Qazaxıstan nefti həcmləri də dünya bazarlarına
çıxarılır. Eyni zamanda, bu kəmər sonrakı ixrac layihələri üçün möhkəm zəmin yaratmışdır. Belə ki, Bakı-TbilisiCeyhan əsas ixrac neft kəməri tikilməsəydi, çox hissəsi bu kəmərlə eyni dəhliz boyu uzanan Bakı–TbilisiƏrzurum qaz kəməri də olmazdı. Əslində, bu qaz kəməri “Cənub” qaz dəhlizinin reallaşmasında əsas rol oynayır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev “Bakı-Tbilisi-Ceyhan” neft kəmərini belə
səciyyələndirir: “Bakı-Tbilisi-Ceyhan” neft kəmərinin tikilməsi nəticəsində biz artıq pəncərədən başlayaraq
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böyük qapı açdıq. Azərbaycanı beynəlxalq enerji ailəsinə daxil etdirə bildik. Həm siyasi, həm iqtisadi baxımdan
böyük uğurlar əldə edə bilmişik”.
“Əsrin müqaviləsi” uzaq gələcəyə hesablanmış sazişdir. Belə ki, 2017-ci il sentyabrın 14-də imzalanmış
“Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqlarının 2050-ci ilədək birgə işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında müqavilə
dəyişdirilmiş və yenidən işlənib hazırlanmış saziş Azərbaycan dövlətinin Heydər Əliyevin iqtisadi və siyasi
kursuna sədaqətini, milli iqtisadiyyatın çoxşaxəli inkişaf etdiyini əyani göstərir.
Heydər Əliyev 1999-cu ildə Dövlət Neft Fondunu yaratmaqla Azərbaycan Respublikasında qeyri-neft
sektorunun gələcək inkişafına və şaxələndirilməsinə, neft kapitalının insan kapitalına çevrilməsinə yönəldilən
siyasətin əsasını qoymuşdur. O, neft və qazdan əldə ediləcək gəlirləri əhalinin sosial problemlərinin həllinə
yönəltmək təşəbbüsünü irəli sürmüşdür. Ötən müddət ərzində ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına yönəldilən daxili
investisiyanın xeyli hissəsi məhz bu fondun hesabına olmuşdur. Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına qaçqın
və köçkünlər üçün yeni qəsəbələr salınmış, 3 min məktəb, 600 xəstəxana və 30 Olimpiya Mərkəzi inşa edilmiş,
11 min kilometr uzunluğunda yol çəkilmiş, enerji infrastrukturu və şaxələndirilmiş iqtisadiyyat
formalaşdırılmışdır. Deməli, ölkənin milli iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafının təməlində neftdən əldə edilən
gəlirlərdən şəffaf və səmərəli istifadə olunması amili dayanır, neft kapitalı insan kapitalına çevrilir.
Ulu öndər 1993-2003-cü illərdə uzaqgörənliyi, qətiyyəti və əzmkarlığı ilə müstəqilliyimizin əbədi olmasını
və Azərbaycanı siyasi-iqtisadi böhrandan, tənəzzül və xaosdan qurtularaq dünyanın sürətlə inkişaf edən dövlətləri
sırasına yüksəlməsini təmin etmişdir. Heydər Əliyevin xalqımız qarşısında ən böyük xidməti Azərbaycanda
demokratik, müstəqil, dünyavi və hüquqi dövlət qurmasıdır. Bu dövlət xalqımızın iqtisadi, siyasi və mənəvi
sərvətidir.
Azərbaycan dövlətini və onun iqtisadiyyatını labüd fəlakətdən, hərc-mərclikdən xilas edən Heydər Əliyev
ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı üçün təcili tədbirlər görməyə başladı. Onun bilavasitə rəhbərliyi ilə qısa müddət
ərzində ölkədə bazar iqtisadiyyatının formalaşdırılması məqsədilə qanunvericilik bazası yaradıldı, dövlət
proqramları qəbul edildi, institutsional islahatlar aparıldı, mülkiyyət münasibətlərində əsaslı dəyişikliklər edilməsi
üçün zəruri işlər görüldü. Ulu öndər tərəfindən müəyyənləşdirilmiş sosial-iqtisadi inkişaf modelinin əsasını
zəngin karbohidrogen ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə, dünya iqtisadiyyatına sıx inteqrasiyaya və nəticə
etibarilə əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılmasına hesablanan sosialyönümlü bazar iqtisadiyyatının
formalaşdırılması təşkil edirdi.
Qədim İpək Yolunun bərpası ideyasını irəli sürmək və onun həyata keçirilməsi ilə bağlı işləri təşkil etmək
Heydər Əliyevin şəxsiyyətinin təkcə regional deyil, həm də dünyəvi xarakter daşıdığını sübut etdi. Böyük İpək
Yolu ilə bağlı 30-dan çox müstəqil dövlətin sosial-iqtisadi inkişafında əldə olunan nailiyyətlər məhz onun adı ilə
bağlıdır.
1995-ci ildə Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə hazırlanmış müstəqil Azərbaycan Respublikasının
ilk Konstitusiyası qəbul edildi. Bu ali sənəd Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının qorunması və təmin
olunmasında yeni mərhələ açdı, ölkədə əsaslı siyasi, hüquqi və sosial islahatlara başlanıldı. Milli dövlətçilik
ideologiyası və idarəçilik fəlsəfəsi formalaşdırıldı. Milli həmrəyliyin yaradılması istiqamətində əməli addımlar
atıldı. Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımızla əlaqələrin inkişaf etdirilməsi və diaspor
təşkilatlarının yaradılmasına kömək göstərilməsi dövlət siyasətinin prioritet istiqamətinə çevrildi.
Ulu öndər Azərbaycanın gələcək sosial-iqtisadi inkişafını özəl sektorun inkişafı ilə bağlı olduğunu
vurğulayırdı: “Sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, sərbəst iqtisadiyyata yol verilməsi, bazar iqtisadiyyatının
yaradılması bizim strateji yolumuzdur”. Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi və rəhbərliyi ilə uğurla həyata
keçirilən sahibkarlığın inkişaf strategiyası bilavasitə özəl sektorun inkişafına yönəldilmişdir. Kiçik və orta
sahibkarlığın inkişafı dövlətin iqtisadi siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrildi, sahibkarlara maliyyə
dəstəyi və zəruri-texniki yardım (məsləhət, informasiya və s. xidmətlər) göstərən müvafiq strukturlar
formalaşdırıldı. Sahibkarların vergi yükünün azaldılması məqsədilə mənfəət və əlavə dəyər vergisinin dərəcələri
aşağı salındı, kiçik sahibkarlıq subyektlərində sadələşdirilmiş vergi sisteminin tətbiqinə başlanıldı. Dövlət
mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin qanunvericilik bazası yaradıldı və bu sahədə müvafiq dövlət proqramları təsdiq
edildi və həyata keçirildi.
Dövlət tərəfindən ayrılan subsidiyalar və Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığa
Kömək Milli Fondunun xəttilə verilən güzəştli kreditlər sahibkarlığın inkişafına böyük maliyyə dəstəyidir. Biznes
fəaliyyətinə başlama prosedurları əsaslı şəkildə sadələşdirilmiş, vergi qanunvericiliyində çoxlu güzəştlər
müəyyənləşdirilmiş, sahibkarlığın və ixracın təşviqinə yönəldilən bir sıra tədbirlər reallaşdırılmışdır. Əslində,
sahibkarlığın inkişafı respublikada uğurla aparılan iqtisadi islahatların nəticəsində baş vermişdir. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “Sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” fərmanına
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uyğun olaraq, biznes və investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, o cümlədən prosedurların
sadələşdirilməsi, elektron xidmətlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və əsassız yoxlamaların qarşısının
alınması üzrə tədbirlər uğurla həyata keçirilir.
Sahibkarlıq subyektlərinin elektron qeydiyyatı, xarici ticarət əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi, daşınmaz
əmlaka hüquqların qeydiyyatı sahəsində aparılan islahatların davamı olaraq korporativ idarəetmənin
təkmilləşdirilməsi, investorların maraqlarının qorunması və müflisləşmə üzrə qanunvericiliyə zəruri dəyişikliklər
edilmişdir. Bununla yanaşı, “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların
maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu vahid məlumat reyestrinin olmasına,
sahibkarların işə məsuliyyətlə yanaşmalarına və nəticədə istehlakçıların maraqlarının qorunmasına
yönəldilmişdir.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi Heydər Əliyevin zəngin nəzəri irsində və möhtəşəm fəaliyyətində
elm və təhsil məsələlərinə xüsusi yer ayrılmışdı. Respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrdə o, təhsil sisteminin
təkmilləşdirilməsinə dövlət siyasətinin prioritet məsələlərindən biri kimi baxırdı, çıxışlarında təhsilin, cəmiyyətin
xüsusi və intellektual cəhətini əks etdirən bir sahə olduğunu söyləyir, bu sahəyə həssaslıqla yanaşır və daim qayğı
göstərirdi. Ulu öndər deyirdi: “Təhsil sahəsi nə sənayedir, nə kənd təsərrüfatıdır, nə ticarətdir. Belə halda təhsil
sisteminə çox diqqətlə yanaşmaq lazımdır və bu sistemə münasibət çox həssas olmalıdır”.
Dünyəvi təhsilə inteqrasiya yolunu seçən müstəqil Azərbaycan Respublikasında strateji əhəmiyyətə malik
olan təhsil sistemində köklü islahatların aparılması dövlətin ali məqsədinə çevrildi, elm və təhsil problemləri
dövlət siyasəti ilə vəhdət şəklində həll edilməyə başlanıldı.
Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının tarixində ilk dəfə təhsil sahəsində islahatların aparılması üçün zəruri
tədbirlər həyata keçirdi. 1998-ci ilin martın 30-da ölkə Prezidentinin sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında
Təhsil Sahəsində İslahatlar üzrə Dövlət Komissiyası yaradıldı. Elə həmin ildə Azərbaycan müəllimlərinin birinci
qurultayı keçirildi. O, qurultaydakı tarixi çıxışında demişdi: “Təhsil sahəsi xalqımızın bu günü, millətimizin,
dövlətimizin gələcəyi üçün ən vacib bir sahədir”. Ulu öndər Azərbaycan təhsilinin dinamik inkişafını təmin edən
bir sıra fərman və sərəncamlar imzaladı. Onun bilavasitə rəhbərliyi və tövsiyəsi ilə hazırlanmış proqramların
həyata keçirilməsi nəticəsində Azərbaycanın təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazası müasir avadanlıq və
təlim texnologiyaları ilə möhkəmləndirildi.
Hakimiyyətinin ikinci dönəmində Heydər Əliyev gənclərin xarici ölkələrdə təhsil almağa göndərilməsi
ənənəsini yenidən bərpa etdi. 1997-ci ildən başlayaraq Azərbaycanın bilikli, savadlı və bacarıqlı gənclərinin
Rusiya və Türkiyənin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrinə göndərilməsinə başlanıldı. Hər il ən yüksək balla ali təhsil
müəssisələrinə qəbul olunmuş gənclərə Prezident təqaüdünün verilməsi, eləcə də istedadlı gənclər üçün “Qızıl
kitab”ın təsis olunması ölkəmizdə istedadlı uşaq və gənclərə dövlət qayğısının bariz nümunəsi idi. Qısa zaman
kəsiyində ölkədə genişlənən məktəb tikintisi, təhsil müəssisələrinin müasir avadanlıqla təchizatı, bir çox
institutlara “universitet” statusu verilməsi, yeni akademiyaların yaradılması, özəl ali təhsil müəsisələrinin
fəaliyyətinin qanuniləşdirilməsi və çoxsaylı təhsil islahatları Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında aparılan
genişmiqyaslı dövlət təhsil siyasətindən xəbər verirdi.
Ümummilli liderin dövlət təhsil siyasəti hazırda ölkə Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilir. Təhsil bu gün də dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biridir. 2003-cü ildən sonra Azərbaycan
təhsilində yeni inkişaf mərhələsi başladı. Belə ki, ölkə Prezidenti 24 oktyabr 2013-cü ildə “Azərbaycan
Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nı təsdiq etdi. “Biz maddi dəyərlərimizi, iqtisadi
potensialımızı insan kapitalına çevirməliyik. Çünki insanın savadı, biliyi onun gələcək həyatını müəyyən edir,
ölkənin hərtərəfli inkişafına xidmət edir” – deyən İlham Əliyevin bu uzaqgörən konsepsiyası təhsilin milli
iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişaf strategiyasının ən önçül istiqamətlərindən olduğunu bir daha təsdiq edir.
Ulu öndərin müstəqil Azərbaycan Respublikasına rəhbərliyi dövründə milli iqtisadiyyatın bazar prinsipləri
əsasında formalaşmasına dair 70-dən çox qanun qəbul edilmiş, 100-dən çox fərman və sərəncam imzalanmış və
30-a yaxın dövlət proqramı təsdiq edilmişdir. Heydər Əliyevin sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının həyata
keçirilməsi nəticəsində 1995-ci ildən milli iqtisadiyyatın bərpası və dinamik inkişaf dövrü başlanmışdır. 19932003-cü illər ərzində Azərbaycanın ümumi daxili məhsulu 1,9 dəfə, dövlət büdcəsinin gəlirləri 3,9 dəfə, ölkənin
valyuta ehtiyatları 8,5 dəfə, sənaye məhsullarının istehsalı 22,4 faiz, kənd təsərrüfatı istehsalı 52,8 faiz, xarici
ticarət dövriyyəsi 4 dəfə, iqtisadiyyatda məşğul olan əhalinin orta aylıq əməkhaqqı 6,2 dəfə artmış, yoxsulluq və
işsizliyin səviyyəsi aşağı düşmüşdür. Bu dövrdə ölkə iqtisadiyyatına 20 milyard ABŞ dolları civarında sərmayə
yatırılmışdır.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin misilsiz idarəçilik qabiliyyəti və gərgin əməyi nəticəsində əldə olunmuş
nailiyyətlər sonrakı illərdə milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafı üçün möhkəm zəmin yaratmışdır. Bir sözlə, onun
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möhtəşəm fəaliyyəti müstəqil Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının dünəninə, bugününə və
gələcəyinə hesablanmışdır.
Milli iqtisadiyyatın qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, institusional islahatların aparılması,
sahibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyinin artırılması, biznes və investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması,
2004-2018-ci illərdə Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarının, “Azərbaycan
2020 – gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası və “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə Strateji
Yol Xəritəsi” çərçivəsində tədbirlərin uğurla həyata keçirilməsi sayəsində Azərbaycan dünyanın ən sürətlə və
dayanıqlı inkişaf edən ölkələrindən birinə çevrilmişdir. Davos Beynəlxalq İqtisadi Forumunun “2017-2018 Qlobal
Rəqabətlilik Hesabatı”nda Azərbaycan rəqabətlilik reytinqi üzrə dünyada 35-ci, MDB ölkələri arasında 1-ci yeri
tutur. Sahibkarlıqda yoxlamaların azaldılması, investisiya təşviqi sənədinin verilməsi, aqroparkların və sənaye
parklarının yaradılması, digər geniş miqyaslı islahatların həyata keçirilməsi Azərbaycan Respublikasında
“Biznesin mürəkkəbliyi” indeksinin son bir ildə 20 pillə irəliləməsinə səbəb olmuşdur. Dünya Bankının “Doinq
Business” hesabatında Azərbaycan Avropa və Mərkəzi Asiya regionunda ən islahatçı üç ölkədən biridir. “İnklüziv
inkişaf indeksi”ndə Azərbaycan inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında 3-cü, MDB ölkələri arasında 1-ci yerdədir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev bu gün cismən aramızda olmasa da onun unikal, innovativ ideyaları yaşayır
və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən müasir dövrün çağırışlarına uyğun olaraq
dövlətin tərəqqisi və milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafı naminə müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir.
Xalq qəzeti. - 2018.- 1 may. - № 97. - S. 7.
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Heydər Əliyev ideyalarının təntənəsi: müstəqil Azərbaycan yeni intibah mərhələsində
Bahar MURADOVA,
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Sədrinin müavini,
İnsan hüquqları komitəsinin sədri, YAP İdarə Heyətinin üzvü
Böyük Azərbaycan şairi və filosofu İmadəddin Nəsiminin fövqəlbəşər insanların daxili aləmini və gücünü
ifadə edən məşhur bir kəlamı var: “Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam!” Doğrudan da bu dünyaya
ülvi bir missiya - öz xalqına və bəşəriyyətə xidmət üçün gələnlərin əməlləri və fəaliyyəti qarşısında zaman və
məkan çərçivələri əriyib yoxa çıxır.
Tarix sübut edib ki, belə taleyüklü, çətin və ağır, lakin şərəfli missiyanı sonadək daşıya bilmək heç də hər
rəhbərin nəsibi deyil. Tanrının xalqımıza böyük lütfkarlıqla bəxş etdiyi ən dəyərli və fenomenal şəxsiyyətlərdən
biri olan Heydər Əliyev isə bu vəzifənin öhdəsindən layiqincə gələ bilmiş və bənzəri olmayan bir lider, zamanın
fövqündə dayana bilən xilaskar rəhbər kimi dövlətçilik tariximizin ən şanlı səhifələrini yazmışdır.
Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti ilə azacıq da tanış olan hər kəs onun Azərbaycana rəhbərliyinin bütün
mərhələlərində səy və bacarığının, təcrübəsinin, istedadının Azərbaycanın inkişafına, iqtisadi və hərbi cəhətdən
qüdrətlənməsinə, mədəni və elmi sahədə çiçəklənməsinə həsr etdiyini yaxşı bilir. Bütün şüurlu həyatı, canı və
qanı ilə bağlı olduğu doğma vətəninin azad və firavan bir ölkəyə çevrilməsi yolunda mübarizədə keçmiş ulu
öndərin ölkə vətəndaşlarının rifahı və xoşbəxt gələcəyi, ləyaqətli həyat tərzinin bərqərar olması naminə göstərdiyi
misilsiz xidmətlərin ölçüsü insan təxəyyülünə sığmayacaq qədər böyükdür.
Hakimiyyət sükanının arxasında durduğu ilk gündən geniş xalq kütlələsinin inam və etimadına güvənən,
böyük idarəçilik səriştəsinə malik, siyası iradə, əzm və cəsarət sahibi olan Heydər Əliyev sələflərindən fərqli
olaraq yenilməz nüfuzu və fövqəladə keyfiyyətləri sayəsində mövcud resursları ustalıqla səfərbər edərək
Azərbaycanın suverenliyinin qarantına çevrildi, dövlətimizi və dövlətçiliyimizi qorudu, uçurumdan xilas etdi.
Görünən odur ki, sağlığında canlı əfsanəyə çevrilmiş, tarixi yaradan və onun fövqündə duran, sözünün
çəkisi və sanbalı ilə kütləni arxasınca aparmağı, inandırmağı bacaran və Azərbaycanın yeni intibah mərhələsinin
banisi sayılan ümummilli lider Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin siyasi, ideoloji və iqtisadi
əsaslarını yaradaraq xalqı müstəqil və güclü dövlətə sahib olmaq arzusuna qovuşdurmuşdur. Onun gərgin əməyi
və qətiyyəti sayəsində yeni, müasir Azərbaycan dövləti qurulmuş, ölkəmiz dünya məkanında öz layiqli yerini
tutmuşdur. Azərbaycanda demokratiyanin inkişafı və insan hüquqlarının qorunması, milli qanunvericiliyin
təkmilləşdirilməsi, hüquqi və sosial-iqtisadi islahatların reallaşdırılması, nəhəng transmilli layihələrin
gerçəkləşdirilməsi, bir sözlə, ilk növbədə xalqın rifahının yüksəldilməsini hədəfləyən fəaliyyət sahəsindəki bütün
uğurların kökü məhz Hedər Əliyevin ideyalarından qidalanır.
Ona görə də nəticə etibarı ilə ulu öndərin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illəri çoxəsrlik dövlətçilik
tariximizin ən əhəmiyyətli dövrü kimi səciyyələndirmək olar. Bu mərhələdə Azərbaycanda müstəqilliyin əbədi və
dönməz xarakter alması, sabitlik və tərəqqi, iqtisadi inkişaf üçün möhkəm təməlin yaradılması, milli-mənəvi
yüksəliş, hər bir fərdin özünü layiqli vətəndaş olaraq dərk etməsi naminə əldə edilmiş bütün uğurlarımızın altında
məhz Heydər Əliyevin imzası durur.
Bu mənada ümummilli liderin min bir əziyyətlə çalışıb ərsəyə gətirdiyi azad Azərbaycan, obrazlı desək,
sevə-sevə əkib-becərdiyi bağın meyvəsindən sonadək dadmağa ömrü çatmayan, lakin bu işindən həzz alan kamil,
qayğıkeş və müdrik bir bağbanın özündən sonra gələnlər üçün çəkdiyi zəhmətin bəhrəsinə bənzəyir. O, bizə kökü
milli ideologiya bulağından su içən, möhkəm təməl üzərində dayanmış elə bir möhtəşəm miras qoyub ki, barından
təkcə müasirlərimizə deyil, gələcək nəsillərə də əsrlər boyu pay düşəcək.
Əgər biz müstəqillik tariximizin dinamikasını qısaca nəzərdən keçirsək, aydın görərik ki, ulu Heydər Əliyev
ideologiyasından doğan bu tərəqqi yolunda respublikamızın və xalqımızın özünə layiq bir gələcək qurmaqdan
ötrü yeni fazaya uğurlu keçidi təmin olunmuşdur. Onun yönləndirdiyi strateji istiqamətlər bu gün yeni dövrün
tələblərinə uyğun olaraq yüksələn xətlə inkişaf edir. Bu, bir reallıqdır ki, ulu öndər tərəfindən tam zamanında
işlənib-hazirlanmış inkişaf konsepsiyası, xüsusilə ölkəmizin təbii sərvətlərinin əhalinin rifahı naminə səmərəli
istifadəsi ilə bağlı prinsiplər əsasında tətbiq olunmuş neft strategiyası həm Azərbaycanın firavan ölkəyə
çevirməsində, həm də beynəlxalq miqyasda sanballı mövqeyə çıxmasında xüsusi çəkiyə malikdir.
Çünki məhz bu nailiyyətlər üzərində formalaşmış potensial sonrakı dövrlərdə dünyada baş verən iqtisadi
və maliyyə böhranlarının burulğanlarını uğurla dəf edərək onların təsirini minimuma endirməyə imkan vermiş və
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postneft erasını yaşayan Azərbaycan bu gün artıq yeni intibah mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Kökü məhz ulu
öndər Heydər Əliyev dönəmindəki iqtisadi və sosial dirçəlişə bağlı olan pozitiv dəyişikliklərin nəticəsidir ki, bütün
maneələrə mətanətlə sinə gərərək qısa bir müddətdə inkişaf sürətinə görə dünyanın lider dövlətinə çevrilən
Azərbaycan həmin göstəriciyə görə öncül mövqeyini bu günə qədər qoruyub saxlayır.
Bu cür ardıcıllıqla yürüdülən dövlət siyasəti bu mərhələdə yeni dövrün çağırışlarına cavab olaraq sosialiqtisadi məsələlərdən tutmuş insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsinə qədər həyatımızın bütün sahələrini
əhatə edən və çox mühüm yüksəlişlərə təkan verən, ildən-ilə mütərəqqi ideyalarla daha da zənginləşməkdə davam
edən yeni, mütərəqqi islahatlar konsepsiyasını gündəmə gətirmişdir. İlk növbədə insan amilinə söykənən bu
dəyişikliklər və bu istiqamətdə qəbul olunmuş qərarlar Heydər Əliyevin vaxtilə hədəf seçdiyi və onun ideyalarına,
düşüncələrinə uyğun yüksək standartlara malik cəmiyyətin qurulmasına, firavanlığın təmin olunmasına doğru
mühüm addımların atılmasını şərtləndirir.
Bütün bunlar əhalinin ləyaqətli həyatının təmin olunmasını, insanların yeni düşüncə tərzinin
formalaşmasını, qürurlu vətəndaş kimi yetişərək cəmiyyətin tamhüquqlu üzvü kimi yaradılmış imkanlardan
sərbəst şəkildə istifadə etməsini hədəfləyir. Bu səviyyənin əldə olunması üçün insanların müasir, yüksək elmi və
intellektual potensiala malik vətəndaş kimi yetişməsi bir zərurətdir. Qürurvericidir ki, bu istiqamətdə aparılan
məqsədyönlü fəaliyyətin getdikcə daha böyük vüsət alması nəticəsində əldə olunmuş nailiyyətlər BMT-nin bu
göstəriciləri özündə ehtiva edən inkişaf proqramının hesabatında insan potensialının inkişaf indeksinə görə
Azərbaycanı bu siyahıda artıq yüksək dərəcəyə malik ölkələr sırasına yüksəldib.
Azərbaycanın uğurlarını şərtləndirən amillərdən biri də odur ki, öz fəaliyyətində hər zaman universal
humanist dəyərlərə, demokratiya və fundamental insan hüquqları prinsiplərinə sadiqlik nümayiş etdirmiş Heydər
Əliyevin tövsiyələrinə dönmədən riayət edən ölkə rəhbərliyi insanların hüquq və söz azadlığının etibarlı şəkildə
təmin olunmasına xüsusi diqqət yetirir. Müasir inkişaf mərhələsində ortaya qoyulmuş belə konstruktiv mövqe
sərbəst fikir mühitinin ən yüksək tələblərinə uyğundur və ədalətli vətəndaş cəmiyyətinin təşəkkül tapmasına
hərtərəfli təminat verir. Bu baxımdan hüquqi dövlət quruculuğu və insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində
səylərin gücləndirilməsi dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyən olunmuşdur ki, bu da son
nəticədə hər bir vətəndaşın özünü cəmiyyətin azad və tamhüquqlu üzvü kimi tanıya bilməsi üçün əsaslı zəmin
yaradır.
Bir-birini üzvi şəkildə tamamlayan çevik və ağıllı daxili və xarici siyasətin formalaşmasına zəmin yaratmış
Heydər Əliyev siyasi kursunun etibarlı şəkildə inkişaf etdirilməsinin nəticəsidir ki, vaxtilə başqalarının
təcrübəsindən öyrənən Azərbaycan bu gün artıq dünya ölkələrinə tolerantlıq nümunəsini, yeni nəsil dünya
dövlətinin müasir modelini, sabitliyin və əmin-amanlığın düsturunu təqdim edir, dünyanın heç bir ölkəsində rast
gəlinməyən Şərqlə Qərb dəyərlərinin unikal vəhdətini ortaya qoyur. Ən müxtəlif istiqamətlər üzrə və ən müxtəlif
aktual mövzular ətrafında saysız-hesabsız mötəbər beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi bir məkana çevrilmiş
ölkəmizdə həm Avropa, həm də İslam Həmrəyliyi Oyunları, “Formula-1” kimi möhtəşəm idman yarışlarının təşkil
edilməsi bir daha müstəqil Azərbaycanın real imkanlarını və bacarığını ortaya qoymaqla yanaşı, onun müasir
Avropa standartları ilə islam dəyərlərinə eyni dərəcədə sadiq dövlət olduğunu nümayiş etdirir.
Yeni intibah dövrünə qədəm qoymuş ölkəmizin beynəlxalq aləmdəki nüfuzunun artmasına ciddi təsir
göstərən amillərdən biri də Azərbaycandan start götürən qlobal layihələrin dünyada gedən siyasi-iqtisadi
proseslərin sürətlənməsinə, beynəlxalq təhlükəsizlik siyasətinin inkişafında dünya dövlətləri arasında yüksək
etimadın yaradılmasına verdiyi sanballı töhfə ilə bağlıdır. İşıqlı gələcəyə doğru inkişafın təməli sayıla biləcək bu
irəliləyişlər ölkəmizin dünya birliyinə daha zəngin, daha modern və daha güclü Azərbaycanın təqdim olunmasını
təmin edir.
Bütün bunların məntiqi nəticəsi olaraq regionun lider dövləti olan Azərbaycan bu gün dünya miqyasında
böyük hörmət sahibi kimi öz mövqeyini cəsarətlə müdafiə edə bilir, regionun bəzi dövlətlərindən fərqli olaraq
müstəqil siyasət yürüdür. BMT, Avropa Şurası, ATƏT, NATO kimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların yüksək
tribunasından onun sözü getdikcə daha ötkəm səslənir. Artıq dünyanın qüdrətli dövlətləri də bəzi qlobal
məsələlərin həllində Azərbaycanla hesablaşmağın vaxtı çatdığını özləri üçün yəqinləşdiriblər. Çünki iqtisadi
cəhətdən güclü, siyasi cəhətdən isə tam müstəqil dövlətə çevrilmiş Azərbaycan bu gün digər ölkələrdən heç bir
formada asılı deyil. Əksinə, bölgə və hətta bəşəri əhəmiyyətli elə məsələlər var ki, burada Azərbaycanın mövqeyi
vacib məqam kimi qəbul edilir. Ölməz Heydər Əliyev də bütün ali yüksəkliklərdə qürurla dalğalanan doğma
Azərbaycan bayrağını öz xəyallarında belə zirvələrdə görürdü.
Bu həm də bizim hər birimizə bu ölkəyə mənsub olduğumuza, bu torpağın övladı olduğumuza görə gürur
hissi bəxş edir. Sevindiricidir ki, çəkilən zəhmət heç də hədər getməyib. Bu illər ərzində Azərbaycanın siması ilə
bərabər, Azərbaycan vətəndaşının da həyatı hər kəsdə heyrət doğuracaq qədər dəyişib. Bu gün biz bu siyasətin
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bəhrəsini hər yerdə, hər sahədə görürük. Dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevrilmiş Bakımızı seyr edəndə,
abadlıq-quruculuq işlərinin nəticəsində əsrarəngiz gözəlliyə bürünmüş bölgələrə baxanda, Heydər Əliyev
ideyalarından doğan xoşbəxt gələcəyə böyük ümid və inam bəsləyən Azərbaycan insanının çöhrəsindəki qayğı
ifadəsinin xoş bir təbəssümlə əvəz olunduğunu görəndə ürəyimiz fəxarət hissi ilə döyünür. Ona görə də ilk dəfə
ulu öndərin dilindən böyük duyğu ilə səslənmiş və azərbaycançılıq məfkurəsinin mahiyyətindən doğan “Mən
həmişə fəxr etmişəm və bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam!” kəlamı bu gün hər bir Azərbaycan
vətəndaşı üçün milli iftixarın təcəssümünə, vətənpərvərlik marşına, həmrəylik şüarına çevrilmişdir.
Bir məsələni də xüsusi olaraq qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycanın bu günə qədərki nailiyyətləri Heydər
Əliyev ideologiyasının daşıyıcısı olan Yeni Azərbaycan Partiyasının fəaliyyəti ilə sıx bağlıdır. Çünki ümummilli
lider Yeni Azərbaycan Partiyasının cəmiyyətin inkişafına, dövlətin və dövlətçiliyin ideoloji əsaslarının
formalaşmasına verə biləcək töhfələri çox yüksək qiymətləndirir, onun böyük gələcəyinə, perspektivinə inanırdı.
Tarix ulu öndərin bu təşəbbüsünün dahi və uzaqgörən siyasi düşüncənin məhsulu olduğunu artıq sübut etmişdir.
Zaman ötdükcə dünənin, bu günün və gələcəyin partiyası statusunu getdikcə möhkəmlədən YAP təşkilatımızın
sədri cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ümumxalq partiyası kimi ölkənin ictimai-siyasi həyatında
əhəmiyyətli rol oynamaqla yanaşı, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunun daha da artırılması ilə bağlı
prosesləri siyasi və ideoloji cəhətdən yüksək peşəkarlıqla təmin etmiş və bu funksiyanı bu gün də şərəflə
daşımaqdadır.
Heydər Əliyevin arzularında yaşatdığı Azərbaycan bütöv, azad, firavan və qüdrətli ölkə, sülh və əminamanlıq məkanıdır. Lakin onun bu düşüncələrini qayğı kölgəsi ilə bürüyən bir nisgili var idi - işğal altında qalmış
əzəli və əbədi torpaqlarımız. Bu, bizim yeganə ağır dərdimizdir. Bu yükü Azərbaycan xalqının çiyinlərindən
götürmək üçün ulu öndər bütün səy və bacarığını sərf etdi, heç kimin cürət edib ata bilmədiyi addımları atdı.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı beynəlxalq miqyasda formalaşmış yanlış
stereotiplərin dağıdılmasında onun misilsiz xidmətləri vardır. Bişkek protokolunun imzalanması, ATƏT-in
Lissabon sammitində və digər zirvə toplantılarındakı cəsarətli taktiki addımları, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
tənzimlənməsi ilə bağlı danışıqlarda və görüşlərdə nümayış etdirdiyi effektiv diplomatik gedişləri dahi strateq
Heydər Əliyevi dünya siyasətinin korifeyləri ilə bir sıraya qoyub. Təəssüf ki, Azərbaycanın bədxahları tərəfindən
qazılmış “Qarabağ quyusu”nun dərinliyi səbəbindən o dövr üçün səciyyəvi olan ağır siyasi şəraitdə bu prosesi
sona çatdırmaq mümkün olmadı. Lakin dövlətimizin getdikcə artan gücü və beynəlxalq nüfuzu, habelə
Azərbaycan rəhbərliyinin hücum taktikası fonunda, xüsusilə də münaqişənin həllində ciddi dönüş nöqtəsi və
Azərbaycanın hərb tarixinin ən şanlı səhifələrindən olan 2016-cı ilin aprel döyüşlərindən sonra bölgədə yaranmış
geosiyasi vəziyyət baxımından bu gün məsələnin həllində əhəmiyyətli pozitiv dəyişikliklərin yaranması üçün
münbit şərait formalaşmaqdadır. Uzunmüddətli fasilədən sonra Lələtəpə yüksəkliyinin ələ keçirilməsi və 23 il
düşmən silahının nişangahında duran Cocuq Mərcanlı kəndinin yerləşdiyi ərazinin Azərbaycan Ordusunun
nəzarətinə keçməsi bir tərəfdən xalqımızın Qarabağla bağlı ümidlərinin artması və zəfər gününə inamının
möhkəmlənməsi, digər tərəfdən isə təmas xəttində baş verən hadisələrə dünya ictimaiyyətinin diqqətinin
yönəldilməsi baxımından çox önəmli hadisədir. Kəndin bərpası və azad olunmuş ərazinin abadlaşdirilması ilə
bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi “Biz heç vaxt Azərbaycan ərazisində ikinci qondarma erməni dövlətinin
yaranmasına icazə verməyəcəyik” - söyləyən Ali Baş Komandanın dədə-baba yurdlarından didərgin düşmüş
həmvətənlərimizin doğma tarixi torpaqlarına qovuşması, onların halal haqlarının tanıdılması istiqamətində
yürütdüyü qətiyyətli siyasətin bariz nümunəsidir.
Düşünürəm ki, bu hadisələrin əks-sədası olaraq bir tərəfdən beynəlxalq aləmdə Azərbaycan həqiqətlərinin
getdikcə daha çox qəbul olunması, onun öz ərazilərini istənilən üsulla azad etmək hüququna bəraət qazandırılması,
Ermənistanın isə təcavüzkar kimi tanınması naxələf qonşularımızın ədalət anlayışının nə olduğunu anlamağa,
sağlam məntiqə söykənən bu reallıqla razılaşmağa vadar edəcəkdir. Proqnozlaşdırmaq mümkündür ki,
Ermənistanda cərəyan edən son hadisələr nəticəsində işğal faktoru üzərində siyasi plasdarm qurmuş, sonda isə
xalqın etimadını tam itirmiş, dövləti səfalətə sürükləmiş, dünyada gözdən salmış cinayətkar klanın ölkə
rəhbərliyindən uzaqlaşdırılması Qarabağ məsələsinin daha tez və ədalətli həllinə öz müsbət təsirini göstərəcək.
Bugünkü gerçək reallıqlar gec-tez ölkəmizin pozulmuş hüququnun bərpa edilməsi istiqamətində dünya birliyi
üzvlərinin və beynəlxalq ictimaiyyətin konstruktiv mövqe birliyinə nail olunacağına və problemin tezliklə
ölkəmizin maraqlarını əks etdirən ədalətli həllini tapacağına böyük inam yaradır. Lakin ümidlər yaxın gələcəkdə
doğrulmazsa, biz ordu-xalq birliyinin gücündən ilham alaraq milli zəfər marşı ilə torpaqlarımızı azad etməklə ulu
öndərin Qarabağ nisgilinə birdəfəlik son qoymağa hazırıq.
Ona görə də münaqişənin hazırkı vəziyyəti hərbi doktrinamızın müddəalarına uyğun olaraq ordu
quruculuğunun prioritet istiqamət kimi saxlanmasını şərtləndirir. Hərbçılərimizin ruh yüksəkliyi və yüksək
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vətənpərvərlik ideyaları üzərində köklənmiş ordu-vətəndaş münasibətləri deməyə əsas verir ki, Silahlı
Qüvvələrimiz ordu ilə xalqın möhkəm birliyinə arxalanan Ali Baş Komandanın bütün əmrlərini həyata keçirməyə,
o cümlədən dövlət atributlarımıza qarşı yönələn hər hansı bir təhlükənin qarşısını ala biləcək qüdrətə malikdir.
Beləliklə, Azərbaycan rəhbərliyinin Heydər Əliyevin ideyalarının saçdığı nura bürünmüş tərəqqi yoluna
sədaqəti, xalq naminə, yüksək ideallar uğrunda həyata keçirdiyi məqsədyönlü siyasət bu gün ölkəmizi keçid
dövründən sonrakı növbəti və daha uğurlu bir mərhələyə daşımaqdadır. Bu siyasət ulu öndərin təbirincə desək,
“dünyaya günəş kimi doğacaq” Azərbaycanın zəngin və qüdrətli obrazını əks etdirən portretinə bundan sonra da
yeni-yeni cizgilər vuracaq və xalqımızın azad, xoşbəxt, firavan gələcəyini təmin edəcəkdir.
Düşünürəm ki, ulu öndərin arzularının çin olduğu zamanın gerçəkliklərindən bəhrələnən Azərbaycan xalqı
xoşbəxtdir ki, Heydər Əliyev kimi mənəvi atası, dühası var. Həm də ona görə xoşbəxtdir ki, bu gün müstəqil
dövlətimizin sükanı ulu öndərin özü qədər inandığı Prezident İlham Əliyevin əlindədir. Bu yaxınlarda misli
görünməmiş böyük bir coşqu ilə müşayiət olunan və Yeni Azərbaycan Partiyasının şəriksiz namizədi cənab İlham
Əliyevin möhtəşəm qələbəsi ilə yekunlaşmış prezident seçkiləri də Heydər Əliyev ideologiyasının təntənəsini və
siyasi varisliyin yüksək səviyyədə təmin olunduğunu ifadə etməklə bir daha sübuta yetirdi ki, qədirbilən və yaxşını
pisdən seçməyə qadir olan müdrik Azərbaycan xalqı tərəddüdsüz olaraq hər zaman Heydər Əliyev yoluna sadiqdir
və bundan sonra da onun ülvi arzularına, ölməz ideyalarına öz səsini verəcəkdir. Bu həm də onun təsdiqidir ki,
Azərbaycanda siyasi sistemin dayanıqlığı etibarlı şəkildə təmin edilir, dövlətçilik ənənələri qorunub
saxlanmaqdadır, ölkə vətəndaşlarının siyasi hakimiyyətə etimadı yüksələn xətlə böyüyür, ictimai şüurda
qərarlaşmış təkamül məntiqi insanları mövcud sosial-siyasi quruluşun daha da təkmilləşdirilməsinə, mahiyyətcə
yeniləşdirilməsinə sövq edir. Seçkilərdən dərhal sonra ölkə rəhbərinin ilk olaraq şəhid ailələrinə sığorta vəsaitinin
ödənilməsi ilə bağlı fərmanı, struktur və kadr dəyişikliklərini əhatə edən sərəncamları onu göstərir ki, nəzərdə
tutulmuş mütərəqqi islahatlar davamlı xarakterlidir və inkişafın Azərbaycan modelinin keyfiyyətcə yeni
konsepsiyasının mahiyyəti ilə tam uzlaşmaqla Azərbaycan vətəndaşının xoş və firavan həyatının təminatına
yönəlmişdir.
Yeni seçilmiş Prezidentin Milli Məclisin iclas zalında təşkil olunmuş andiçmə mərasimindəki dövlətvətəndaş münasibətləri üzərində köklənmiş proqram xarakterli çıxışını isə qarşıdakı 7 il və ondan sonrakı dövr
üçün əsas iqtisadi islahat strategiyası, fəaliyyət məramnaməsi adlandırmaq olar.
Bütün bunlara görə doğma Vətəninin xoşbəxt gələcəyi ilə bağlı arzularının gerçəkləşdiyini duyan, müstəqil
Azərbaycanın etibarlı əllərdə olduğunu görən, xalqın sabaha inamının qat-qat yüksəldiynə bir daha əmin olan
müqəddəs Heydər Əliyevin ruhu bu gün çox şad görünür. İnanıram ki, cəmiyyətimizin gələcək taleyini müəyyən
edən taleyüklü işlər bundan sonrakı həyatımız boyu da Azərbaycan xalqının qəlb və düşüncə yaddaşında
həmişəlik olaraq ümummilli liderin obrazını canlandıracaqdır. Ona görə də hər kəs əmin olmalıdır ki, xoş amalları
ilə qədirbilən xalqımızın tükənməz sevgisini qazanmış ulu öndərin adı Azərbaycan tarixində təkrarolunmaz
siyasətçi, qüdrətli dövlət başçısı, əfsanəvi şəxsiyyət kimi qalacaq, Azərbaycan xalqı və dövləti durduqca Heydər
Əliyevin parlaq xatirəsi də əməllərlə yüksəlmiş əbədiyyət abidəsi kimi daim yaşayacaqdır.
Azərbaycan insanını mənəvi və ruhi baxımdan təmin edəcək növbəti möhtəşəm uğurlarımızın altında isə
Heydər Əliyev ideyalarının ən güclü daşıyıcısı olan Yeni Azərbaycan Partiyasının əvəzsiz lideri, ulu öndərin ən
yaxın silahdaşı və ən sadiq məsləkdaşı, onun həyat və mübarizə yolunun ən istedadlı yetirməsi, xəyalları
gerçəkliyə çevirən, hər zaman öz siyasi kredosunu xalqın xidmətçisi olmaqda görən, müasir Azərbaycan
dövlətinin islahatçı Prezidenti cənab İlham Əliyevin imzası duracaqdır.
Azərbaycan.-2018.-1 may.- № 97.-S.1,5.
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Heydər Əliyev: dahi xilaskar və dövlət qurucusu
Novruz Məmmədov,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xarici siyasət məsələləri üzrə köməkçisi – şöbə müdiri,
Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü
Azərbaycan xalqının görkəmli oğlu Heydər Əliyevin irsi olduqca zəngindir. Onun həyat fəaliyyətində
ibrətverici məqamlar kifayət qədərdir. Ulu Öndərin irsinin dərk edilməsi özlüyündə çətindir. Lakin Azərbaycanda
müstəqil dövlət quruculuğunda gördüyü işləri təhlil edib geniş oxucu kütləsinə çatdırmaq dövlət əhəmiyyətli
strateji məsələdir. Çünki Heydər Əliyev nadir tarixi şəxsiyyətlərdəndir ki, mükəmməl dövlət quruculuğu
konsepsiyasını işləyib reallaşdıra bildi. Əvvəlcə Azərbaycanı böyük bir fəlakətdən xilas etdi, sonra isə dövrün
tələblərinə yüksək dərəcədə cavab verən müstəqil demokratik dövlət quruculuğu konsepsiyasını işləyib hazırladı,
Azərbaycanın dünyada layiqli yerini tutması üçün uzun illər çalışdı, müstəqil Azərbaycanın memarı və qurucusu
kimi tarixdə yerini tutdu. Heydər Əliyev barədə dünyanın tanınmış şəxslərinin ifadə etdiyi fikirlər bir daha onun
nə dərəcədə müdrik, eyni zamanda, praqmatik bir lider olduğunu təsdiqləyir. Ümummilli Lider əsl məktəbdir,
başqa xalqların həsəd apardığı dövlətçilik məktəbi! Heydər Əliyevin fəaliyyətinin bir sıra aspektləri üzərində
geniş dayanmağa böyük ehtiyac hiss edirik.
Dahilər ölməz: dövlətçiliyin qurtuluşunun üç aspekti
Ulu öndər Heydər Əliyev haqqında adi söz demək mümkün deyil. Onun barəsində səmimi ifadə edilən hər
bir fikirdə bir ucalıq, yüksək məna çaları var. Dünyanın müxtəlif ölkələrinin siyasi liderlərinin Ümummilli Liderlə
bağlı söylədiklərini bir yerə cəmləşdirsək, dünyanın ən dahi siyasi liderlərindən birinin "siyasi portreti" alınar.
Hər kəs də onu dərhal tanıyar: “Bu, Heydər Əlirza oğlu Əliyevdir. Türk və müsəlman dünyasının fəxri,
Azərbaycan xalqının qüdrətli oğlu! Dünya siyasətinin nəhəngi və hətta rəqibləri tərəfindən yüksək
qiymətləndirilən nadir bir şəxsiyyət”!
Heydər Əliyev XX əsr Azərbaycan siyasətinin ən parlaq siması və XXI əsr müstəqillik kursunun memarıdır.
Onun həyata keçirdikləri, nəzəri ifadə etdiyi, praktiki diplomatiyaya verdiyi töhfələr hələ uzun illər araşdırılacaq
və hər dəfə də yeni bir incəlik tapılacaq. Bu proses sonsuzdur...
1993-cü ilin iyun ayının 15-də Azərbaycan müstəqil dövlət kimi uçurumun kənarında dayanmışdı. Ölkəyə
rəhbərlik edən səriştəsiz siyasi qruplar çıxış yolu tapa bilmirdilər. Düşmən isə addım-addım müstəqil
dövlətçiliyimizə qəsd etməkdə idi. Onun qarşısını ala bilmirdilər. Bu ağır zamanda xalq təkidlə Heydər Əliyevin
siyasət səhnəsinə qayıdışına nail oldu. Elə həmin anda da düşmən düşərgəsində təcrübəli bir siyasətçi "biz batdıq"
naləsini çəkdi. Həyat həmin erməni kommunist siyasətçinin haqlı olduğunu sübut etdi!
Hər şey həmin tarixdən – iyunun 15-dən başladı. Bu tarix bir neçə anlamda Azərbaycanın qurtuluşunun
başlanğıcı oldu.
Birincisi, dövlətçilik ideyası iflasdan qurtuldu. Çünki dövlət idarəçiliyinin nə olduğunu bilməyən naşı
adamlar Azərbaycan cəmiyyətində tədricən müstəqillik ideyası ilə bağlı bədbin əhval-ruhiyyə yaradırdılar. Birbirini əvəz edən məğlubiyyətlər insanlarda belə bir şübhə yaradırdı: "bəlkə biz, heç müstəqil dövlət qurmağa qadir
deyilik?" Tarix göstərir ki, bu pessimizm çox təhlükəlidir və faktiki olaraq millətin öz məğlubiyyətini qəbul
etməsinin ilk dərin göstəricisidir.
Əgər cəmiyyətdə dövlət quruculuğuna inam yoxdursa, onu başqa heç bir ideya ilə ayaqda durmağa məcbur
etmək mümkün deyildir. Düşmənlər tərəfindən aparılan təxribatçı ideoloji fəaliyyət yaranmış vəziyyəti daha da
acınacaqlı edirdi. Bu məqamda siyasət səhnəsinə Heydər Əliyev çıxdı və xalqda dövlət quruculuğuna dərin inam
yaratdı! Buna necə nail oldu? Hər şeydən əvvəl, təmkinli, ölçülü-biçili, inamlı və real siyasəti ilə vəziyyəti dəyişdi.
Heydər Əliyev müxtəlif bölgələrə səfərləri zamanı siyasi qruplar arasındakı ziddiyyətləri yumşalda bildi və onlara
dövlət üçün çalışmağın əsas vəzifə olduğunu anlatdı. Bu zaman Ulu Öndərin siyasi və diplomatik ustalığı
həqiqətən də dövlət quruculuğu tarixinin ən parlaq səhifələrindən oldu.
Xaricdəki düşmənlər və ölkənin daxilində at oynadan naşı siyasi qruplar anladılar ki, Azərbaycanda dövlət
quruculuğu prosesini dayandırmaq mümkün olmayacaq! Bu, ilk qələbə idi!
Dövlətçilik ideyası Azərbaycanda bu cür xilas edildi – xalq müstəqil dövlət qurmağın zəruriliyini tam
olaraq Heydər Əliyevin liderliyi ilə qəbul etdi və qısa bir müddətdə cəmiyyət Ulu Öndərin ətrafında birləşdi. Onun
bir çağırışı ilə milyonlarla insanlar meydanlara axışmağa başladılar. Bu məqamda isə bütün dünya anladı ki,
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Azərbaycana təcrübəli, güclü iradəli və uzaqgörən bir lider başçılıq edir. Onu yolundan döndərmək mümkün
deyildir.
Sanki bütün bunları ümumiləşdirərək, məşhur amerikalı siyasi xadim və politoloq Zbiqnev Bjezinski
demişdi: "Heydər Əliyev siyasi cəhətdən möhkəm, məntiqli, zəkalı, istədiyini tez çatdıran şəxsiyyət – bir sözlə,
şəksiz liderdir". Bəli, Azərbaycan xalqının şəksiz lideri onu addım-addım irəliyə aparıb qələbələrə çatdırdı.
İkincisi, Heydər Əliyev Azərbaycan cəmiyyətini siyasi təfəkkür məhdudluğundan qurtardı. Bu, böyük və
inqilabi bir nailiyyət idi. Məsələ ondan ibarətdir ki, xalq hərəkatı dalğası üzərində siyasətə atılanlar bir tərəfdən,
köhnə kommunist nomenklaturasının Kremldən asılı olan qrupları, digər tərəfdən, Azərbaycanda siyasi təfəkkürü
məhdud məhəlli çərçivəyə salaraq ondan çıxmasına ciddi maneələr törədən qüvvələri təmsil edirdi. Cəmiyyət ifrat
milliyətçiliklə imperiyapərəstlik arasında sıxışdırılıb qalmışdı. Azərbaycanı həqiqi mənada müstəqil edə biləcək
və “qızıl orta xətti” təşkil edəcək siyasi təfəkkürün formalaşdırılması həyati tələbata çevrilmişdi. Bunu isə yalnız
konkret praktiki addımlarla etmək mümkün idi.
Heydər Əliyev daxildəki radikal qrupları zərərsizləşdirməklə məsələnin bir qismini həll etdi. Bir neçə il
siyasət meydanında at oynadanlar artıq arxa plana keçmişdi və xalq onları lider kimi qəbul etmirdi. Lakin Ulu
Öndər çox gözəl başa düşürdü ki, bu, işin bir qismidir. Ona görə də paralel olaraq siyasi mühitdə ciddi islahatlar
aparırdı. Onu üç aspektdə bir-biri ilə uyğunlaşdıraraq həyata keçirirdi – sosial-siyasi sabitlik yaradır, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsini beynəlxalq aləmə çıxarır və neft strategiyasını dövlət quruculuğuna təkan verən faktora
çevirirdi.
Sosial-siyasi sabitlik cəmiyyətin siyasi təfəkküründə nizam-intizam yaradırdı. Ona belə bir inam aşılayırdı
ki, azərbaycanlılar öz ölkəsində siyasi sabitlik yarada bilərlər. Bu proses günbəgün daha geniş vüsət alırdı.
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünün BMT-də müzakirə edilməsi isə dünyaya bu münaqişənin əsl simasını
anlatmağa geniş imkanlar yaradırdı. Heydər Əliyev böyük ustalıqla ermənilərin əsl niyyətlərini bütün dünyaya
göstərdi. Ancaq Ulu Öndər bununla kifayətlənmirdi. Heydər Əliyev 1994-cü və 1995-ci illərdə BMT Baş
Assambleyasının yüksək tribunasından Azərbaycanda müstəqil dövlət quruculuğunun konseptual parametrlərini
dəqiqliklə geniş auditoriyaya çatdırdı.
Ümummilli Lider BMT-dəki nitqlərində Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetlərini ifadə etdi, müstəqil
dövlətimizin strateji məqsədlərini açıqladı və bütövlükdə qlobal geosiyasəti necə təsəvvür etdiyini lakonik şəkildə
bəyan etdi.
Ulu Öndər Azərbaycanın xarici siyasətinin qayəsinin sülh, əməkdaşlıq və barış olduğunu yüksək tribunadan
bəyan etdi. Bu, təcavüzə məruz qalmış bir dövlətin sivil, demokratik mahiyyətindən və vətəndaş cəmiyyətinin
formalaşdırılmasının başlıca məqsədlərdən biri kimi tanınmasından xəbər verirdi. Dünya bunu gördü və qəbul
etdi.
Heydər Əliyev BMT-dəki çıxışlarında dünya siyasətinin trendlərini çox gözəl təhlil edərək, onlarda
məzmun dəyişikliyinin aparılması zərurətini qətiyyətlə vurğulayırdı. O cümlədən böyük dövlətlərin üzərinə dünya
nizamını qorumaq kimi müqəddəs bir vəzifənin düşdüyünü xüsusi vurğulayırdı. Ulu Öndər İkinci Dünya
müharibəsindən sonra formalaşmış beynəlxalq münasibətlər sisteminin ciddi islahatlara ehtiyacı olduğunu açıq
bildirirdi. Bu bağlılıqda Ümummilli Lider BMT Təhlükəsizlik Şurasında köklü islahatların aparılması zərurətini
vurğulayırdı. Ulu Öndər bütün dünya dövlətlərini barış, əməkdaşlıq və sülhə dəvət edir, Azərbaycanın xarici
siyasətində bu məqamların əsas yer tutduğunu qeyd edirdi. Bütün bunlar aydın göstərirdi ki, Azərbaycan siyasi
təfəkkürü məhdud məhəlli dairəni çoxdan tərk edib və qlobal miqyasda dünyəvi dövlətçiliyin
formalaşdırılmasının başlıca prinsiplərini çox gözəl təqdim etməkdədir.
Təbii ki, bu, çox ciddi geosiyasi yenilik idi. Təsadüfi deyil ki, sonralar dünyanın bir sıra aparıcı liderləri
Heydər Əliyevlə bağlı müəyyən etirafları etdilər. ABŞ-ın sabiq prezidentlərindən olan Bill Klinton deyəcəkdi:
"Demokratiya və bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedən müstəqil dövlət kimi Azərbaycanın son illər
möhkəmlənməsində, iqtisadi islahatların aparılmasında və bu işdə böyük uğurlar əldə edilməsində Prezident
Heydər Əliyevin xidmətlərini yüksək qiymətləndirirəm...
Prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan müstəqillik yolunda qarşılaşdığı çətinliklərin dəf
edilməsində böyük müvəffəqiyyətə nail olmuşdur".
Birbaşa Heydər Əliyevə müraciətlə isə ifadə etmişdi: "Cənab Prezident, Siz bizə çox lazımsınız. Qafqazda
və Mərkəzi Asiya regionunda sülhün və sabitliyin bərqərar olunmasında Sizin xidmətlərinizi yüksək
qiymətləndiririk. Sizin liderliyiniz və güclü qətiyyətiniz sayəsində Xəzərin zəngin ehtiyatlarının dünya bazarlarına
alternativ yollarla ixrac olunması region dövlətlərinin müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsində əhəmiyyətli rol
oynayacaqdır".
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Fransanın sabiq Prezidenti Jak Şirak da Heydər Əliyevə olan heyranlığını gizlətmirdi: "Bu qeyri-adi
şəxsiyyət Azərbaycanı tərəqqi yoluna gətirib çıxarmışdır. Müxtəlif görüşlərimiz zamanı, xüsusilə Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ətrafında müzakirələr apararkən münaqişənin sülh yolu ilə həllində onun göstərdiyi cəsarəti,
müdrikliyi və qətiyyəti yüksək qiymətləndirdim.
...Azərbaycanın bəxti onda gətirib ki, bu ölkəyə Prezident Heydər Əliyev kimi böyük siyasi iradəyə, zəngin
dövlətçilik təcrübəsinə malik, müdrik, uzaqgörən və nüfuzlu dövlət xadimi rəhbərlik edir".
ABŞ-ın keçmiş prezidentlərindən olan Corc Buş isə açıq demişdi: "Dünyada tanınmış görkəmli dövlət
xadimi Heydər Əliyevin şəksiz liderliyinə, cəsarətinə, misilsiz dünyagörüşünə və nadir natiqlik istedadına
valehəm".
Üçüncüsü, Heydər Əliyev milli ideyanı iflasdan qurtardı. Milli ideya hər bir cəmiyyət üçün mayakdır, onu
gələcəyə aparan əsas qüvvədir. O, yalnız cəmiyyət özünün vahid məqsədini müəyyənləşdirdikdə real məzmun
kəsb edir. Milli ideya heç zaman boş yerdə yaranmır. Onun konkret prinsipləri olmalıdır. Heydər Əliyev milli
ideyanı konkret ideoloji konseptdə – azərbaycançılıqda ifadə etdi. Azərbaycançılıq ideologiyasına müasir dövlət
quruculuğu tələblərinə uyğun yeni məzmun çalarları verdi. Burada vətənsevərlik, vətənpərvərlik və milli
dəyərlərin qorunması müasirlik və demokratik cəmiyyətin formalaşması prinsipləri ilə vəhdət təşkil etdi. Bu
aspektdə milli ideya ənənə ilə müasirliyin, milli ilə beynəlmiləlin sintezi kimi özünü göstərə bildi. Bütün bunlar
isə dövlətçilik şüurunun inkişaf etdirilməsi fonunda konkret məzmun kəsb edə bilər. Heydər Əliyev milli ideyaya
XXI əsrin tələblərinə uyğun dövlətçilik şüuru çalarları verməklə sözün həqiqi mənasında inqilabi yenilik edə bildi.
Bu baxımdan Heydər Əliyev milli ideyanın həm nəzəri aspektlərini, həm də praktiki reallaşma mexanizmlərini
işlədi.
1993-cü ilin birinci yarısına qədər isə milli ideya ciddi təhlükə qarşısında qalmışdı. Cəmiyyətdə dövlətçilik
şüuru çox zəif idi və onun inkişaf etdirilməsi üçün heç bir iş görülmürdü. Əksinə, məhdud ideoloji baxışlar
cəmiyyəti müxtəlif qruplara parçalamaqda idi. Bu proses davam etsəydi, Azərbaycan cəmiyyətinin bütövləşməsi
olduqca çətin bir prosesə çevriləcəkdi. Heydər Əliyev azərbaycançılıqla nəinki cəmiyyətdə deqradasiya prosesinin
qarşısını aldı, hətta dövlətçilik şüurunun yeni şəraitə uyğunlaşdırılması istiqamətində ciddi addımlar atdı. Bu
bağlılıqda Türkiyənin Baş naziri olmuş, mərhum Bülənd Ecevitin bir fikri çox maraqlıdır. O, ifadə etmişdi:
"Qüdrətli öndərsiz bir millət heç nəyə nail ola bilməz. Heydər Əlirza oğlu Atatürk qədər qüdrətli bir türkdür.
Heydər Əlirza oğlu min ildən bir yetişən dahilərdəndir". Böyük Britaniyanın sabiq Baş naziri Toni Bleyer isə açıq
söyləmişdi: "...Son beş ildə Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu sahəsində Prezident
Heydər Əliyevin müdrik rəhbərliyi ilə görülən işlər Britaniya hökuməti tərəfindən diqqətlə izlənilir və alqışlanır".
Yeni demokratik Avrasiya quruculuğu: Heydər Əliyev imzası
Məşhur qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun Ulu Öndər haqqında dedikləri də diqqəti çəkir: "Heydər Əliyev
həqiqətən də tarixi, hətta əfsanəvi bir şəxsiyyətdir... Heydər Əliyev onun yaşıdlarının və hətta ondan cavan olan
bir çox siyasi xadimin bacarmadığı xüsusiyyəti – müasir dövrün ən aktual çağırışlarına hazır olmağı nümayiş
etdirə bilmişdir. Məhz Heydər Əliyevin zəngin siyasi təcrübəsinin və humanitar dünyagörüşünün genişliyi
nəticəsində indi Azərbaycanda sabitlik, tolerantlıq, mədəniyyət, maarifçilik hökm sürməkdədir. Bütün bunlar isə
Azərbaycan dövlətinin müasir inkişafını və tərəqqisini təmin edəcək əsas amillərdir... Heydər Əlirza oğlu XX
əsrin ən böyük liderlərindədir. O, müasir demokratik Avrasiyanın yeni tarixinin bugünkü qurucularından biridir".
Bu fikirlərdə aydın şəkildə göstərilib ki, Heydər Əliyev tarixi və əfsanəvi bir şəxsiyyət kimi müasir dövrün
ən aktual çağırışlarına hazır olub. O cümlədən cəmiyyətin ideoloji cəhətdən hazırlanmasını təşkil edə bilib.
Nəticədə, Azərbaycanda başqa yeniliklərlə yanaşı, mədəniyyət və maarifçilik də tərəqqi edib. Daha geniş
miqyasda isə Heydər Əliyev demokratik Avrasiyanın yeni tarixinin qurucularından biridir.
Sonuncu məqam Heydər Əliyev şəxsiyyətinin bütün dünya üçün əhəmiyyətini əks etdirir. Avrasiya kimi
geniş və ziddiyyətli bir məkanda yeni tarixin yaradıcılarından olmaq böyük qüdrət tələb edir. Heydər Əliyev
həyata keçirdiyi siyasətlə bunu yüksək səviyyədə dünyana nümayiş etdirib. Həmin bağlılıqda Ulu Öndərin BakıTbilisi-Ceyhan neft boru xəttinin çəkilişində göstərdiyi müdrikliyi, təmkini, qətiyyəti və aktivliyi ayrıca
vurğulamaq lazımdır. Hələ həmin qanlı-qadalı illərdə Ümummilli Lider daim vurğulayırdı ki, Bakı-Ceyhan
layihəsi bütövlükdə Avrasiyanın geosiyasi dinamikasını dəyişəcək. Bu layihə geniş bir məkanda inkişafa,
əməkdaşlığa və qarşılıqlı faydalı əlaqələrin yeni səviyyəyə yüksəlməsinə xüsusi töhfə verəcək. O cümlədən
təhlükəsizlik sahəsində keyfiyyət dəyişikliyi edəcək. Təcrübə Ulu Öndərin tam haqlı olduğunu təsdiq etdi. İndi
Azərbaycan bir neçə əhəmiyyətli beynəlxalq enerji, nəqliyyat layihələrinin təşəbbüskarıdır. "Şərq-Qərb" və
"Şimal-Cənub" dəhlizlərinin reallaşdırılmasının fəal üzvüdür, "Yeni İpək Yolu" layihəsində aktiv iştirakçıdır.
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Bunlar məcmu halında Avrasiyanın geosiyasi xəritəsində ciddi dəyişikliklərə təkan verməkdədir. Bu barədə
dünyanın aparıcı siyasi liderləri dəfələrlə fikir bildiriblər. Bugünkü mövqeyə gəlib çıxmaqda Ulu Öndərin qlobal
miqyasda irəli sürdüyü əməkdaşlıq prinsipləri həlledici rol oynayıb.
Beləliklə, Heydər Əliyevin milli qurtuluş fəlsəfəsinin əsas prinsipləri bütövlükdə dövlətimizi yeni inkişaf
səviyyəsinə çıxarmış, onu mühüm geosiyasi oyunçuya çevirmişdir. Təbii ki, bu prosesdə Heydər Əliyevin xarici
siyasət kursu ciddi rol oynamışdır. Bu bağlılıqda Rumıniyanın sabiq Prezidenti Emil Konstantineskunun bir fikrini
xatırlamaq tam yerinə düşərdi. O ifadə etmişdi: "...Zənnimcə, Heydər Əliyev dünya siyasətində çox mühüm rol
oynamışdır və oynayacaqdır. Bu gün mən onun daha bir keyfiyyətini – bir sıra nəsillər üçün nəzərdə tutulmuş
mühüm layihələrə qoşulan böyük dövlət xadimi keyfiyyətini kəşf etdim. Mən müəyyən dərəcədə tarixi fürsət olan
İpək Yolunu nəzərdə tuturam. Ən başlıcası, öz xalqından istifadə etmək deyil, əksinə, öz xalqına xidmət
etməkdir". Bu sözlərdə birbaşa Heydər Əliyevin xarici siyasət kursunun yüksək səmərəliliyi əksini tapıb. Ulu
Öndər böyük ustalıqla Azərbaycanın milli maraqlarını xarici siyasətin hər məqamında ifadə edir və həmişə müsbət
nəticəyə nail olurdu.
Xarici siyasət strategiyasının üç aspekti: mükəmməl kurs
Mütəxəssislər Ümummilli Liderin xarici siyasət strategiyasının uğurunu üç faktorla izah edirlər.
Birincisi, Heydər Əliyev dövrün çağırışlarına cavab verən xarici siyasi strategiyanı müəyyən etdi. Məsələ
ondan ibarətdir ki, keçən əsrin 90-cı illəri ümumən qlobal siyasətdə müxtəlif ziddiyyətli məqamlarla xarakterizə
olunurdu. Sosialist düşərgəsinin dağılması ilə geosiyasi mənzərənin sadələşəcəyinə və liberalizmin tam qələbə
çalacağına ümid edənlərin gözləntiləri özünü doğrultmadı. Meydana daha mürəkkəb problemlər çıxdı. Onların
sırasında müstəqilliyini əldə etmiş dövlətlərin suverenliyini, ərazi bütövlüyünü qorumasını və beynəlxalq
münasibətlər sistemində həqiqi yerini müəyyənləşdirməsini qeyd etmək olar. Məhz belə bir şəraitdə Ulu Öndər
Azərbaycanın xarici siyasətini qlobal geosiyasi reallıqları diqqətə alaraq müəyyənləşdirdi.
İkincisi, bu kurs ölkəmizi əhatə edən geosiyasi reallığı dəqiqliklə nəzərə alırdı. Regionda baş verən
proseslər və böyük dövlətlərin onda iştirakı olduqca mürəkkəb vəziyyət yaratmışdı. Azərbaycanın bu reallıqları
nəzərə alaraq hərəkət etməsi lazım idi. İlk növbədə regionun nüfuzlu dövlətləri olan Rusiya, Türkiyə və İran
istiqamətində səmərəli və obyektiv reallığı nəzərə alan kurs müəyyənləşdirilməli idi. Bunların fonunda Dağlıq
Qarabağla bağlı süni olaraq yaradılmış münaqişənin xarici siyasət kursundakı yeri və rolu təyin edilməli idi.
Həmin faktorları Heydər Əliyev böyük ustalıqla diqqətə aldı və onları zamanın tələblərinə uyğunlaşdırdı.
Üçüncüsü, Ulu Öndər xarici siyasət strategiyasını hazırlayarkən xalqımızın zəngin dövlətçilik tarixinin
başlıca məqamlarını zərgər dəqiqliyi ilə nəzərə ala bildi. Bu, müasir mərhələdə xarici siyasətdə olduqca mühüm
məqamı əks etdirir. Belə ki, bu, milli dövlət quruculuğunun geosiyasi dinamika ilə bağlı əlaqələrinin məzmununu
təşkil edir. Həmin səbəbdən Azərbaycan xalqının dövlətçilik tarixindən nəticələr çıxarmaqla xarici siyasət
kursunun prinsiplərinin müasir şəraitə uyğunlaşdırılması strateji əhəmiyyət daşıyır.
Bununla da müasir Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində xarici siyasətin mükəmməl konsepsiyasının başlıca
prinsiplərinin formalaşdırılması imkanı meydana gəldi. Həmin kontekstdə Heydər Əliyevin xarici siyasət
strategiyasında bir sıra faktorları baza prinsiplər olaraq müəyyən etməsi vurğulanmalıdır. Onlar aşağıdakılardan
ibarətdir.
Hər şeydən əvvəl, Ulu Öndər ölkəmizin təbii-coğrafi şəraitini, geosiyasi amilləri və yerləşdiyimiz ərazinin
geostrateji əhəmiyyətini xarici siyasət kursunun əsas faktorları sırasına daxil etdi. Digər prinsip tarixi reallıq və
ondan çıxarılan nəticələrlə bağlı idi. Növbəti faktor olaraq tarazlaşdırılmış və çoxqütblü xarici siyasət zərurətini
qeyd etmək gərəkdir. Sonra, Ulu Öndər Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü və ərazimizin 20 faizinin
işğalı faktını incəliklə xarici siyasət kursunun məzmununa daxil etdi. Bu kontekstə başqa bir vacib faktoru –
erməni lobbi dairələrinin ölkəmizə qarşı apardığı düşmənçilik və qarayaxma siyasətinə qarşı sistemli mübarizə
xəttinin də xarici siyasətdə yerini tapmasına nail oldu.
Növbəti çox əhəmiyyətli məqam ölkəmizin zəngin enerji resurslarına və nəqliyyat-logistika imkanlarına
malik olmasının xarici siyasət strategiyasının mərkəzi punktlarından biri statusuna gətirilməsi ilə əlaqəlidir. Bu
məsələ yalnız Azərbaycanın diplomatiya tarixində deyil, ümumiyyətlə, bütün dünya üçün əhəmiyyətli olan incə
siyasətlə bağlıdır. Dünyanın aparıcı ölkələrinin siyasi liderləri həmin məqamı daim vurğulayırlar. Bu bağlılıqda
Bill Klintonun Heydər Əliyevə xitabən dediklərinin bir fraqmentini xatırlamağa dəyər. ABŞ-ın sabiq Prezidenti
ifadə etmişdi: "Sizin liderliyiniz və güclü qətiyyətiniz sayəsində Xəzərin zəngin ehtiyatlarının dünya bazarlarına
alternativ yollarla ixrac olunması region dövlətlərinin müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsində əhəmiyyətli rol
oynayacaqdır". Təcrübə bu tezisin doğruluğunu tam təsdiqləmişdir.
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Digər məqam xarici siyasətdə müasir tələblər səviyyəsində Azərbaycanın insan resursları və iqtisadi
potensialının dəqiqliklə nəzərə alınması ilə əlaqəlidir. İndiki mərhələdə bu reallığın nəzərə alınmaması müstəqillik
və suverenlik üçün ciddi təhlükədir. Bunu Ukrayna və Gürcüstanın timsalında aydın görmək mümkündür.
Azərbaycan isə Ümummilli Liderin uzaqgörənliyi sayəsində həmin ziddiyyətləri yaşamadı. Ölkənin insan
resursları və iqtisadi potensialı ustalıqla xarici siyasət kursunda istifadə edildi və bu proses indi də uğurla davam
etdirilir.
Nəhayət, xarici siyasət strategiyasında xalqımızın zəngin tarixi, mədəniyyəti və multikultural ənənələri
lazımi səviyyədə diqqətə alındı. Heydər Əliyev bütün dövrlərdə Azərbaycan xalqının tarixi, mədəni və
multikultural ənənələrinə daim diqqət və qayğı göstərib. Hələ sovet dönəmində yüksək vəzifələrdə çalışarkən bu
məqama ayrıca önəm verib. Deyək ki, SSRİ zamanında milli kadrların yetişdirilməsi xətti ilə yanaşı,
Azərbaycanın böyük ədibləri, mədəniyyət xadimləri, milli bayramları, dili ilə bağlı çox əhəmiyyətli addımlar
atırdı. Məhz bu kimi faktorların sayəsində Azərbaycan öz milli-mədəni varlığını qoruya bildi. Müstəqillik
mərhələsində isə həmin faktorlar tamamilə yeni məzmunda xarici siyasət kursunun prinsipləri sırasına daxil edildi.
Heydər Əliyevin siyasət dahisi olmasının əsas göstəricilərindən biri məhz bununla bağlıdır. Bu baxımdan bir
müddət ziddiyyətli münasibətlərimiz olmuş İranın sabiq Prezidenti Seyid Məhəmməd Xatəminin Ulu Öndər
haqqında dedikləri ibrətamizdir. O, vurğulamışdı: "Heydər Əliyev yenicə ayağa qalxan Azərbaycan
Respublikasının sabitlik və tərəqqiyə qovuşmasında təsirli rol oynamış, gözəl Azərbaycan xalqının rifahı, asayişi
naminə səy göstərmiş təcrübəli və məşhur siyasət xadimi olmuşdur. Cənab Heydər Əliyevin regional sülh və
dostluğa nail olması, iki dost, qardaş ölkə olan İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında
əlaqələrin dərinləşdirilməsi yolunda xidmətləri heç vaxt xatirələrdən silinməyəcəkdir". Buradan aydın görünür ki,
Heydər Əliyev böyük ustalıqla Azərbaycan xalqının milli-mədəni özünəməxsusluğu ilə regional miqyasda sülh
və əmin-amanlığın təmin edilməsi arasında uğurlu əlaqə yarada bilmişdi.
Təbii ki, Heydər Əliyevin xarici siyasət kursundan bəhs edərkən bu böyük şəxsiyyətin ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi istiqamətində atdığı addımları vurğulamamaq mümkün deyildir. Müasir
müstəqillik tarixində ilk dəfə olaraq Heydər Əliyev bu məsələni konseptual formada Azərbaycanın xarici siyasət
kursunun prioritet məsələləri sırasına daxil etdi. Bu, mövcud geosiyasi reallıqlar kontekstində asan məsələ deyildi.
Çünki bir tərəfdən qlobal geosiyasətin özü müxtəlif problemlərlə üzləşmişdi. Böyük dövlətlər xüsusi maraqlarını
daha üstün tutaraq ədalət hissini tamamilə itirmişdilər. Digər tərəfdən isə təcavüzkar Ermənistanı havadarları aktiv
şəkildə müdafiə edirdilər və bu, indi də davam etməkdədir.
Belə mürəkkəb şəraitdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin incəliklə xarici siyasət
kursuna mühüm faktor kimi daxil edilməsi böyük diplomatik ustalıq tələb edirdi. Heydər Əliyev onun ən səmərəli
üsulunu tapa bildi. Nəticədə, beynəlxalq təşkilatlar sürətlə həqiqəti öyrəndi, müxtəlif sənədlərdə Ermənistanın
təcavüzkarlığı vurğulandı, regionun böyük dövlətləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdıqlarını bəyan etdilər,
BMT erməni təcavüzünə son qoyulması ilə bağlı dörd qətnamə qəbul etdi və ATƏT münaqişəni sülh yolu ilə həll
etmək üçün xüsusi qrup (ATƏT-in Minsk qrupu) yaratdı. Çoxillik gərgin fəaliyyət Ermənistanın təcavüzkarlığını
bütün dünyaya nümayiş etdirməyə imkan yaratdı. Prezident İlham Əliyev sonrakı mərhələdə bu istiqamətdə
dalbadal uğurlu addımlar ataraq, Ermənistanın küncə sıxışdırılması prosesini yeni səviyyəyə yüksəltdi. Artıq
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr dövlətləri Dağlıq Qarabağın mövcud statusunun dəyişilməz qalmasının
mümkün olmadığını bəyan edirlər. Bu o deməkdir ki, münaqişə yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin
edilməsi şərti ilə öz ədalətli həllini tapa bilər.
Bunlardan başqa, Heydər Əliyevin xarici siyasət strategiyasında yeni demokratik Avrasiya quruculuğu
aspekti "Böyük İpək Yolu" layihəsinə verdiyi önəmdə də ifadə olunmaqdadır. Hələ keçən əsrin 90-cı illərinin
ortalarında postsovet məkanında liberalizmin dəbdə olduğu bir zamanda Heydər Əliyev Çinə səfər etdi. O vaxt
bu səfərin strateji əhəmiyyətini çox az adam anlaya bildi. Lakin təcrübə göstərdi ki, Ulu Öndər olduqca uzaqgörən
addım atıb. Belə ki, Çin coğrafi olaraq Azərbaycandan uzaq olsa da, geosiyasi olaraq çox yaxındır və yeni
Avrasiyanın inşasında Pekin faktorunu nəzərə almadan heç bir iş görmək mümkün deyildir. İndi bütün dünya
ağızdolusu Çinin təşəbbüskarı olduğu "Bir Qurşaq, Bir Yol" qlobal layihəsinin perspektivindən danışır. Yüzlərlə
ölkənin bu layihəyə qoşulmaq istəyi haqqında informasiyalar yayılır. Hətta Ermənistan belə bundan yararlanmağa
çalışır. Ancaq faktdır ki, keçən əsrin 90-cı illərində bu günü görənləri barmaqla saymaq olardı. Onların önündə
Azərbaycanın lideri Heydər Əliyev gedirdi. Onun əsasını qoyduğu Çin siyasəti özünün bəhrəsini yüksək
səviyyədə verməkdədir. Xarici siyasətin digər prioritetləri ilə birgə Çin siyasəti Azərbaycanı Cənubi Qafqazın
geosiyasi "düyün nöqtəsi" statusuna qədər yüksəldib. Hazırda ölkəmiz "Şərq-Qərb" və "Şimal-Cənub"
dəhlizlərinin qovuşma məkanı, "Yeni İpək Yolu" layihəsinin fəal iştirakçısı və bir neçə əhəmiyyətli enerji
layihələrinin təşəbbüskarıdır. TAP, TANAP, "Cənub Qaz Dəhlizi" və başqa layihələr qlobal enerji
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təhlükəsizliyinin mərkəzi bəndlərini təşkil edir. Nəqliyyat layihələri isə ümumiyyətlə, geosiyasi əhəmiyyətli
hadisələrdəndir.
Azərbaycan faktiki olaraq xarici siyasətin bütün istiqamətlərində uğur qazanan və onları bir-biri ilə
uyğunlaşdıra bilən perspektivli dövlətdir. Ölkəyə etibarlı tərəfdaş kimi yanaşırlar. Buraya xarici iş adamları külli
miqdarda sərmayə yatırmaqdan çəkinmirlər. Azərbaycan bütün sahələr üzrə Cənubi Qafqazın lider dövlətinə
çevrilib. Və həmin irəliləyişim memarı Ulu Öndər Heydər Əliyevdir.
Beləliklə, Heydər Əliyevin Azərbaycana, regiona və dünyaya ciddi töhfələr verdiyi hamılıqla tanınan
faktdır. Onun dövlət quruculuğu kursunu Prezident İlham Əliyev böyük uğurla inkişaf etdirir. Ümumiyyətlə, Ulu
Öndərin əvəzsiz xidmətlərindən biri də Azərbaycan xalqının gələcək tərəqqisini təmin edən İlham Əliyev kimi
böyük siyasət xadimini yetişdirməsi idi. Bu, əslində, Heydər Əliyevin Vətən sevgisindən, siyasi peşəkarlığından,
milli dəyərlərə ciddi bağlılığından qaynaqlanır. Yəni Ulu öndər müstəqil Azərbaycan naminə yalnız yaşadığı
dövrü deyil, gələcəyi də düşünüb! Buna görə də Ulu Öndər ümummilli lider kimi həmişəyaşardır, xalqın qəlbində,
dövlətin bütün istiqamətlər üzrə aparılan uğurlu siyasətinin ruhundadır.
Yeni Azərbaycan.-2017.-13 dekabr.- № 228.-S.4.
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Böyük rəhbərin həyat dərsləri
Misir MƏRDANOV,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü
Elə insanlar var ki, həyatı başdan-ayağa tarixdir. Xalqın tarixinin mühüm bir hissəsi məhz belə ömürlərin
işığında yazılır. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev də ömrü böyük bir xalqın, dövlətin tarixinə
çevrilmiş şəxsiyyətlərdəndir. Milli dövlətçilik tariximizin iki mürəkkəb dövründə respublikaya rəhbərlik edən,
ölkənin sosial-iqtisadi yüksəlişinə nail olan, Azərbaycanın gerçək müstəqilliyini təmin edən, Vətənin hər abadlıq
nişanəsində nəcib izləri nəzərə çarpan bu böyük şəxsiyyət haqqında müasirlərinin hansısa xatirələri var. Ulu
öndərlə eyni zamanı paylaşmaq, belə dahi bir şəxsiyyəti həyatda görmək, biz nəsil insanların payına düşmüş xoş
bir qismətdir. Mənsə öz nəslimin o nümayəndələrindənəm ki, ümummilli liderin hökumət komandasının üzvü
kimi onunla birbaşa ünsiyyət imkanlarım olub, bu böyük dövlət adamının tapşırıqlarını yerinə yetirmişəm.
O, ana dilində danışan ilk rəhbər idi
1969-cu ilin yayında respublikanın rəhbəri dəyişdi. Heydər Əlirza oğlu Əliyev Azərbaycan Kommunist
Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçildi. Əlbəttə, həmin dövrün adamları respublikanın rəhbər şəxsləri
haqqında indiki qədər məlumatlara malik ola bilməzdi. Axı, o vaxtların kütləvi informasiya vasitələrini də
indikilərlə müqayisə etmək mümkün deyildi. Ona görə biz rəhbər şəxslər haqqında çox az məlumatlıydıq. Heydər
Əliyev haqqında öyrəndiklərimiz isə ölkəyə rəhbərliyinin ilk həftələrindən el arasında onunla bağlı dolaşan sözsöhbətlərdən ibarət idi: təhlükəsizlik orqanlarında çalışıb, təcrübəli çekistdir, əliəyriləri ifşa etməkdən ötrü
kimliyini nişan vermədən bəzən şəxsən özü mağazalarda, alqı-satqı yerlərində olur, xalq malını dağıdanlara,
rüşvətxorlara, ziyankarlara qarşı mübarizə aparır!
Biz adətən, ölkənin rəhbər şəxsləri qismində əsasən qeyri-azərbaycanlı familiyalarını eşitməyə,
televiziyada, radioda rəhbərlərin nitqlərini başqa dillərdə dinləməyə öyrəşmişdik. İlk dəfə idi ki, Azərbaycan
rəhbərliyində rəsmi çıxışlarını ana dilimizdə edən, milli ruha bağlılığını hər vəchlə büruzə verən lider görürdük.
Ona görə də Heydər Əliyev adı və soyadı bizə, hər şeydən əvvəl, hakimiyyət zirvəsindəki milli qüdrət simvolu
kimi görünürdü və bu hiss milli ruhun oyanışına təkan verirdi.
Dedilər ki, sabah Heydər Əliyev universitetə gələcək
Heydər Əliyevlə ilk gözlənilməz ünsiyyətimiz 1975-ci ildə baş verdi. Onda Azərbaycan Dövlət
Universitetində müəllim idim. Qəfil xəbər gəldi ki, sabah Heydər Əliyev universitetə gələcək. Əvvəlcə dəhlizdə
onu
müşahidə
edənlər
göründü.
Bir
azdan
Heydər
Əliyev
otağa
daxil
oldu.
O, təhsil sistemində mövcud olan problemlər, ali məktəblərdəki vəziyyət, imtahanlar, aspirantura haqqında açıq
söhbət etməyə başladı. Həmin görüşdən iki epizod heç vaxt yadımdan çıxmır. Söhbətini başa vurandan sonra
sualımızın olub-olmadığını soruşdu. \
Belə vəziyyətdə sual vermək cəsarət tələb edirdi və heç kəs gözləmirdi ki, kimsə rəhbərə sual ünvanlamaq
fikrinə düşər. Amma qısa söhbətdən sonra Heydər Əliyev auditoriyadakı müəllimlərlə açıq dialoq üçün şərait
yaratdı. Yaranmış vəziyyətdən istifadə edən gənc professor Valeri Salayev müraciət etdi:
- Yoldaş Əliyev, mənim sualım var. Sizin adınızdan göstəriş gəlib ki, məzunlar aspiranturaya qəbul
olmamışdan əvvəl mütləq ən azı, iki illik iş stajına malik olmalıdırlar. Amma bu halda biz yüksək elmi potensiala
malik kadrları itiririk. Oğlanların çoxu iki ilə hərbi xidmətə gedir və təhsildən uzaq düşür. Məsələn, mənim sahəm
riyaziyyatdır,
onlar
gərək
öz
ixtisasları
üzrə
fasiləsiz
məşğul
olsunlar.
Təhsil naziri, rektor, partkom narahatlıqla Valeriyə baxdı. Hamı birincinin bu qəfil suala necə reaksiya verəcəyini
gözləyirdi. Heydər Əliyevin cavabı isə vəziyyəti xeyli yumşaltdı:
- Mənim göstərişim elə olmayıb. Bu tələb, daha çox humanitar və sosial elmlər sahəsinə aiddir.
Riyaziyyatçılara gəlincə, siz tamamilə haqlısınız, fundamental elm sahələrində, o cümlədən fizikada, riyaziyyatda
gərək məzunlar qarşısında belə tələb qoyulmasın.
Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, o məsələ bununla da öz həllini tapdı və fundamental elm sahələrində
aspirantura təhsili almaq istəyən gənclərdən sonralar minimum iş stajı tələb olunmadı.
Heydər Əliyevin gənc riyaziyyatçı professorun sualına reaksiyası, deyəsən, başqalarını da ürəkləndirdi. Bu dəfə
elmlər namizədi Binəli Musayev əlini qaldırdı:
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- Yoldaş Əliyev, mənim 32 yaşım var. Ailəliyəm, 3 övladım var. Amma hələ də mənzilim yoxdur. Kirayədə
yaşayıram. Belə şəraitdə elmlə məşğul olmaq çox çətindir. Xahiş edirəm, mənzil problemimin həllində kömək
göstərəsiniz.
Heydər Əliyev gülümsünüb bədahətən Nyuton, Eynşteyn də daxil olmaqla bir çox böyük alimlərin adlarını
çəkdi. Onların normal məişət şəraitləri olmadan elmdə əldə etdikləri yüksək nailiyyətləri yada saldı.
- Siz bilirsinizmi, bu alimlərin əksəriyyəti öz elmi əsərlərini xüsusi bir şəraitləri olmadan, əsasən,
kitabxanalarda yaradıblar?! Hətta döşəmədə əsərlər yazan alimlər də olub. Əlbəttə, mən həmişə çalışıram ki, hər
bir vətəndaşımız normal şəraitdə yaşasın - Heydər Əliyev təbəssümlə Binəli Musayevi süzdü - Sizə də imkan
daxilində kömək göstəriləcəkdir.
Ulu öndərlə yaxından tanışlığımız, bax belə başlandı.
“Təhsil naziri Yelyutinlə özüm danışmışam”
1970-ci ildən Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə təhsil sistemində aparılan bütün islahatlar gözlərim önündə baş
vermişdi.
Ən böyük nailiyyət isə keçmiş İttifaqın nüfuzlu ali məktəblərinə xüsusi ixtisaslar üzrə qəbul istiqamətində
aparılan məqsədyönlü siyasətin nəticəsi idi. Təsəvvür edin ki, ulu öndərin Azərbaycana rəhbərliyinin ilk dövründə
bu yolla 15 minə yaxın azərbaycanlı gənc sovetlər ölkəsinin nüfuzlu universitetlərində nadir ixtisaslar üzrə ali
təhsil almışdılar. Bundan əlavə, onun gələcəyə yönəlmiş müdrik siyasəti nəticəsində hər il 400-500 azərbaycanlı
gənc keçmiş SSRİ-nin hərbi ali məktəblərində təhsil almağa göndərilirdi.
Təhsil naziri vəzifəsinə təyin olunandan sonra günlərin birində Azərbaycanın keçmiş ali və orta ixtisas
təhsili naziri Qurban Əliyevlə görüşdük. O, bu xüsusda maraqlı bir məqamı xatırladı:
- Nazir vəzifəsində işlədiyim vaxt hər il avqustun ikinci yarısında Heydər Əliyev məni Moskvaya - SSRİ-nin ali
təhsil naziri Yelyutinin yanına göndərirdi. Deyirdi ki, Yelyutinlə özüm danışmışam, əgər ali məktəblərdə başqa
respublikalar üçün nəzərdə tutulmuş yerlərdən boş qalanları varsa, o, həmin yerləri Azərbaycana verəcək. Get,
onunla bu məsələləri müzakirə et!
Onu da qeyd edək ki, 1970-ci ildə ölkədən kənarda ali təhsil alanların cəmi 40 faizi azərbaycanlı idisə,
Heydər Əliyevin apardığı müdrik və uzaqgörən siyasət nəticəsində 1976-cı ildə bu rəqəm 85 faizə , 1980-ci illərin
əvvəlində isə 97,6 faizə yüksəlmişdi.
“İnoqorodnik”lərlə tarixi görüş
Onu da yaxşı xatırlayıram ki, məni təhsil naziri vəzifəsinə təyin edərkən, ulu öndər vaxtiylə SSRİ-nin ali
məkəblərinə təhsil almağa göndərdiyi gənclərlə xüsusi maraqlandı. Tapşırdı ki, dərs ilinin əvvəlində onlarla
görüşünü təşkil edək. 1998-ci il avqustun 31-də indi Heydər Əliyevin adını daşıyan sarayda bu tarixi görüş baş
tutdu. Həmin görüşdə Heydər Əliyevin dərin məzmunlu çıxışı hamının yaxşı yadındadır: “- Bütün bunların hamısı
o vaxtlar Azərbaycanın gələcəyi üçün mütəxəssislər hazırlamaq məqsədi daşımışdır. Bu işə biz 1970-ci ildən
başlamışdıq. Mən bu gün çox böyük məmnuniyyət hissi ilə qeyd edirəm ki, bu şəxsən mənim təşəbbüsümlə
olmuşdur. Mən hələ o vaxtdan ölkəmizin gələcəyi barədə düşünmüşəm. Zaman keçdi, artıq biz XX əsrin son
illərini yaşayırıq. İndi isə sizinlə görüşərək və bu problemlərlə daim şəxsən məşğul olaraq Azərbaycanın XXI əsri
haqqında düşünürəm”
Heydər Əliyev kafedra müdiri olmuşdurmu
Heydər Əliyevin fenomenal yaddaşa malik bir şəxsiyyət olduğu hamımıza məlumdur. 20-30 il əvvəl baş
vermiş və çoxunun unutduğu hadisələrin, epizodların iştirakçılarını böyük rəhbər ad-soyadına qədər xatırlayırdı.
Bəzən özünün birbaşa məşğul olmadığı xüsusi sahələr haqqında o qədər mükəmməl bilik və təcrübə nümayiş
etdirirdi ki, yaxından tanımayan insanlarda onun fəaliyyət sahəsi haqqında bəzən müsbət mənada yanlış təsəvvür
yaranırdı. Buna ötən əsrin 80-ci illərində Moskvada iştirak etdiyim bir tədbirdə şəxsən şahid olmuşam. Ümumi
söhbətimiz zamanı mənim azərbaycanlı olduğumu bilən və həmin tədbirdə iştirak edən alimlərdən biri sual verdi
ki,
Heydər
Əliyev
kafedra
müdiri
vəzifəsində
neçə
il
işləyib?!
Təəccübləndim, Heydər Əliyevin nəinki kafedra müdiri vəzifəsində, ümumiyyətlə, təhsil sistemində heç zaman
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çalışmadığını o alimin diqqətinə çatdırıb nə üçün belə düşündüyünü soruşdum. Cavab verdi ki, SSRİ Ali və Orta
İxtisas Təhsili Nazirliyinin kollegiya iclasında Heydər Əliyevin bir çıxışını dinləyib:
- Heydər Əliyev ali təhsil sistemində mövcud olan problemləri o qədər yüksək peşəkarlıqla, incəliklə təhlil
edərək diqqətə çatdırdı ki, biz onun uzun illər ali təhsil sahəsində məsul vəzifələrdə çalışdığını düşündük.
Dahi şəxsiyyətin həyatında belə hadisələr çox olmuşdur! Heydər Əliyevin böyüklüyü onda idi ki, istənilən
tədbirə, görüşə, səfərə, müzakirəyə, çıxışa yüksək məsuliyyət hissi ilə hazırlaşırdı. Ulu öndərin hər bir hərəkəti,
jesti, həyata və insanlara münasibəti, təhsil müəssisələrinə gedişi, valideynlərlə, müəllimlərlə, xüsusən şagirdlərlə
görüşü bütün nəsillər üçün nümunədir...
Bir qovluğun tarixçəsi
1992-ci ilin sonlarında BDU-nun prorektoru işləyirdim. Universitetin arxivində çalışan bir əməkdaşımız
günlərin birində mənə ehtiyatla yaxınlaşıb, arxivdə Heydər Əliyevlə bağlı bir qovluğun olduğunu və AXC
hakimiyyəti təmsilçilərinin o qovluğu axtardıqlarını dedi. Qadın qovluğu heç kimə verməyib seyfdə gizlətmişdi.
Dərhal arxivə gedib həmin qovluğu gətirməsini tapşırdım. Düzü, özüm də ehtiyat edirdim ki, görəsən, orada hansı
sənədlər ola bilər. Amma onu axtaranların da xoşniyyət güdmədikləri bəri başdan məlum idi. Çünki ölkədə Heydər
Əliyev tərəfdarlarının sayı getdikcə artırdı. AXC hakimiyyəti ulu öndərin hakimiyyətə doğru yolunu müxtəlif
vasitələrlə əngəlləməyə çalışırdı. Ola bilsin, qovluqdan Heydər Əliyevə qarşı istifadə edə biləcəkləri hansısa
sənədin
çıxacağına
ümid
edirdilər.
Bir azdan qovluq artıq məndə idi. Axşam onu özümlə evə apardım. Burada Heydər Əliyevin Naxçıvan Pedaqoji
Məktəbini bitirməsi haqqında attestat, universitetə qəbulla bağlı rektorun adına yazdığı ərizə, bütün yazılı işləri
və imtahanlardan aldığı qiymətlər haqqında sənədlər toplanmışdı. Başqa bir maraqlı sənəd isə Heydər Əliyevin
apelyasiya imtahanı tələbi idi. O, universitetin tarix fakültəsinə qəbul zamanı bütün fənlərdən “əla” qiymət alır.
Yalnız rus dilindən yazdığı inşaya “yaxşı” qiymət verdiklərinə görə etirazını bildirir. O zaman Heydər Əliyev
artıq DTK-nın mayoru idi, görkəmli ədəbiyyatşünas alim Cəfər Xəndan isə universitetin rektoru vəzifəsində
çalışırdı. Məsələ rektora da çatır. Cəfər Xəndan onu qəbul edir, məsələni aydınlaşdırmaq üçün qəbul
komissiyasının məsul katibini yanına çağırır. Rektor öyrənir ki, Heydər Əliyev artıq universitetə qəbul olunub.
Yəni, qiymətin “əla” və ya “yaxşı” olmasının nəticəyə heç bir təsiri yoxdur. Belə olanda Heydər Əliyevin
apelyasiya tələbinə təəccüblənir. Amma Heydər Əliyev xahiş edir ki, apelyasiyaya şərait yaradılsın. Apelyasiya
nəticəsində onun yazı işinin “əla” qiymətə layiq olduğu aydın olur.
Heydər Əliyev ömrü boyu hər işdə mükəmməlliyə, ən yüksək səviyyəyə nail olmağa çalışan nadir bir
şəxsiyyət idi. Qovluqdakı sənədləri vərəqlədikcə bunun şahid olurdum.
1997-ci ilin17 fevralında rektor vəzifəsinə təsdiq edilmək üçün Prezidentin qəbuluna dəvət olundum. Ulu
öndər söhbətə birinci o qovluqdan başladı:
- Necə olub ki, bu sənədləri qoruyub saxlaya bilmisiniz? Mən onları neçə illər axtarmışam. Xüsusən,
Naxçıvanda aldığım attestatın bu qovluqda olması məni çox sevindirdi...
Həmin qovluqdakı sənədlər əsasında sonralar biz professor Əli Əhmədovla “Heydər Əliyev və Bakı Dövlət
Universiteti” kitabını nəşr etdirdik.
Təbaşiri cibimizdə gəzdirirdik
Qəbulunda olarkən, eləcə də BDU-ya gələrkən Prezidenti universitetlə bağlı hər şey maraqlandırırdı:
universitetdəki vəziyyət, pedaqoqların əhval-ruhiyyəsi, şəxsən tanıdığı ayrı-ayrı alimlərin nə işlə məşğul olması.
Əsas tapşırığı isə o idi ki, kadrların xaricə axınının qarşısını almaq lazımdır. O zaman çox çətin dövr idi. Ciddi
sıxıntılarımız vardı. Universitet auditoriyaları təmirsizlikdən pis vəziyyətə düşmüşdü. Adi lövhə, parta çatışmırdı.
Hələ bu nədir ki? Biz müəllimlər təbaşiri cibimizdə gəzdirirdik, çünki o da yox idi. Müəllimlər kütləvi surətdə
işdən çıxıb xaricə gedirdilər.
Heydər Əliyev olmasaydı, bəzi dövlət ali məktəbləri bağlanacaqdı
Bəzən insanlar maraqlanırlar ki, Heydər Əliyevlə işləmək çətin idimi?
Bəli, ulu öndər çox tələbkar, verdiyi hər bir tapşırığın icrasında maksimum mükəmməllik tələb edən bir
rəhbər idi! Onun xatirindən heç nə çıxmaz, ən xırda detal belə nəzərindən yayınmazdı. Amma Heydər Əliyevin
etimadına layiq olmaq, onun qarşıya qoyduğu vəzifələri yerinə yetirmək, həm də böyük şərəf və məsuliyyət idi.
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Nazir vəzifəsinə təyin olunarkən o, mənə bir çox tapşırıqlar vermişdi. Bunlar əsasən, ali təhsil sistemindəki
qeyri-qənaətbəxş vəziyyətlə bağlı idi. Heydər Əliyev özəl ali məktəblərə lisenziya verən komissiyanı - Nazirlər
Kabineti yanında Dövlət Ali Ekspert Komissiyasını ləğv etdi. Tezliklə Azərbaycan Respublikasında Təhsil
İslahatları üzrə Komissiya yaradıldı. Komissiya bir il ərzində Azərbaycanda məktəbəqədər tərbiyədən ali təhsilə
qədər bütün istiqamətlər üzrə islahatlar proqramı hazırladı. Ölkə rəhbəri iki dəfə Prezident Administrasiyasında
bu proqram üzrə müzakirə keçirdi. Dünya Bankını da bu prosesə cəlb etdi. Proqram 1999-cu ilin 15 iyununda
Milli Qurtuluş Günü təsdiqləndi. İndi fikirləşirəm ki, bu simvolik məqamın özü də Heydər Əliyevin təhsilə
qayğısının təzahürü idi.
1993-cü ildən başlayaraq büdcədən təhsil üçün nəzərdə tutulan vəsaitin həcmi ildən-ilə artırılırdı. 1994-cü
ildən ali məktəblərə ödənişli təhsildən vəsait daxil olmağa başladı. Yalnız bundan sonra müəllimlərin xaricə axını
dayandı. Universitetlərin maddi-texniki bazası tədricən möhkəmləndirildi. Tam məsuliyyətimlə bildirirəm ki, əgər
ulu öndərin bu qərarı olmasaydı, bir çox dövlət universitetləri fəaliyyətlərini dayandırmaq məcburiyyətində
qalacaqdı.
1995-ci ildə ulu öndərin rəhbərliyi ilə hazırlanmış müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyasına on bir illik
icbari təhsil haqqında müddəanın daxil edilməsi Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi təhsil siyasətinin daha bir uğuru
idi.
Uşaqlar himnimizi oxuyanda ulu öndərin gözləri doldu
Ulu öndər Azərbaycan dili və tarixinin yüksək səviyyədə tədrisinə hər zaman ciddi önəm verirdi. Ana
dilimizdə dərsliklərin yüksək səviyyədə hazırlanması, bu işə aparıcı alimlərin, peşəkar mütəxəssislərin cəlb
olunması onun ən sərt tələblərindən idi. Heydər Əliyev hər il sentyabrın 1-də məktəblərə baş çəkir, uşaqlara sevgi
göstərir, valideynlər və müəllimlərlə səmimi görüşlər keçirərdi. Düşünürəm ki, ulu öndərin məktəblərdə keçirdiyi
görüşləri, şagird və müəllimlərlə ünsiyyətini əks etdirən kadrlar əsasında gözəl bir film hazırlamaq lazımdır. Belə
kadrlardan biri hafizəmdə xüsusi iz buraxıb. 1999-cu ildə Heydər Əliyev Xətai rayonundakı SOS Uşaq Kəndinin
açılışında iştirak edirdi. Azərbaycanda belə bir mərkəzin yaradılması yeni hadisə idi. Prezident xarici qonaqlarla
mərkəzin otaqlarından birinə daxil oldu. Həmişəki kimi balacalarla söhbət etməyə başladı. Axırda uşaqlardan
soruşdu ki, Azərbaycanın himnini oxuya bilərsinizmi? Onlar səs-səsə verərək himni çox gözəl oxudular.
Prezidentin hətta gözləri doldu və bizə - kənarda dayanıb bu mənzərəni seyr edən bir neçə nazirə müraciət etdi:
- Baxın, siz himni belə oxuya bilərdiniz? Bu uşaqlar Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyidirlər.
Prezidentin təcili müşavirəsi
2002-ci il sentyabrın 1-də Heydər Əliyev Suraxanıdakı 275 nömrəli məktəbə baş çəkdi.
Biz birlikdə məktəbin sinif otaqlarından birinə daxil olduq. Ulu öndər tarix dərsliyini götürüb vərəqləməyə
başladı. Bu, 2001-ci ilə qədərki dövrə aid tarixi materialların əks olunduğu yeni dərslik idi. Prezident son illərin
mühüm hadisələrinin dərsliklərdə əks olunduğunu görüb çox məmnun oldu. Sonra məktəbin həyətində toplaşan
valideyn
və
şagirdlər
qarşısında
hər
zaman
olduğu
kimi
maraqlı
bir
çıxış
etdi.
Həmin tədbirdən evə nahara gəldim. Süfrə arxasına yenicə keçmişdim ki, zəng edib, cənab Prezidentin müşavirəyə
çağırdığını söylədilər. Müşavirədə Heydər Əliyev dedi:
- Son zamanlar mən bir neçə məktəbdə olmuşam. Onların vəziyyəti yaxşı deyil. İndiyədək bizim bu
problemlə məşğul olmağa imkanımız çatmayıb. İndi isə Nazirlər Kabinetinə tapşırıram ki, məktəblərin təmiri ilə
məşğul olsun.
Heydər Əliyev yeni məktəblərin tikintisi, mövcud məktəblərin əsaslı təmiri və müasir avadanlıqlarla
təminatı proqramının hazırlanaraq ona təqdim edilməsini tapşırdı. İlk növbədə, hansı məktəblərin təmirə
ehtiyacının olduğunu, harada yeni məktəblərin inşasına, 2-3 növbədə dərs keçilən hansı məktəblərdə yeni
korpusların tikintisinə ehtiyac olduğunu müəyyənləşdirirdik. Proqram 2003-cü ilin əvvəlində Prezident Heydər
Əliyev tərəfindən təsdiq edildi. O vaxtdan məktəblərin yenidən qurulması və modernləşdirilməsi istiqamətində
böyük bir iş başlandı. Bu iş indi də davam edir.
Azərbaycanın ilk xalq müəllimi
1998-ci ilin 25 sentyabrında müstəqil Azərbaycan müəllimlərinin I qurultayı keçirildi: indiki Heydər Əliyev
Sarayında. Qurultayda ulu öndər ağsaqqal müəllimlər, ölkəmizin hörmətli ziyalıları arasında əyləşdi. Hesabat
807

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

məruzəsindən sonra tənəffüs elan olundu, ulu öndərlə bərabər sarayın foyesində təşkil olunmuş sərgiyə tərəf
getdik. Foyedə izdiham toplaşmışdı. Mühafizəçilər sədd yaratmışdılar ki, kütlə Prezidentin eksponatlara
baxmasına mane olmasın. Heydər Əliyev bunu görüb şəxsi mühafizə dəstəsinin rəisini yanına çağırdı və dedi:
- Müəllimlərlə mənim aramda sədd yaratmağa ehtiyac yoxdur. Məni müəllimlərdən qorumaq lazım deyil.
Qurultay nümayəndələri bir anda Heydər Əliyevi əhatəyə aldılar. Onlarla ünsiyyət ölkə rəhbərinə çox xoş
idi. Hamılıqla sərgiyə baxıb yenidən zala qayıtdıq.
Qurultay ərəfəsində təşkilat komitəsinin ünvanına ayrı-ayrı rayonlardan Heydər Əliyevə “Azərbaycanın
xalq müəllimi” fəxri adının verilməsi ilə bağlı çoxsaylı məktublar daxil olmuşdu. Bunları nəzərə alaraq qurultayda
ulu öndərə Azərbaycanın ilk xalq müəllimi fəxri adının verilməsini nəzərdə tutmuşduq. Eyni zamanda, ehtiyat
edirdik ki, Heydər Əliyev bu fəxri adı qəbul etməz. Qurultayda bu fəxri ad haqqında müraciəti Azərbaycanın
tanınmış təhsil işçisi, 190 nömrəli məktəbin ağbirçək direktoru Sona xanım Tağıyeva etdi. Gözlədiyimizdən fərqli
olaraq ulu öndər bu fəxri adı böyük məmnuniyyətlə qəbul etdi. Üç min nəfərə yaxın qurultay iştirakçısı Heydər
Əliyevin bu hərəkətini uzun sürən sürəkli alqışlarla qarşıladı. Sevincimizin həddi-hüdudu yox idi! Onu da qeyd
edim ki, ulu öndər Azərbaycanın “Xalq müəllimi” adını daşıyan ilk və yeganə insan oldu. Fikrimcə, bu,
ümummilli liderin şərəfli müəllim adına, ümumən təhsil işçilərinə böyük hörmət və ehtiramının təcəssümü idi.
Qurultayda Azərbaycan Təhsil Şurasının yaradılması da nəzərdə tutulmuşdu. Biz bu şuraya təhsillə, tədris
müəssisələri ilə əlaqəsi olan bütün nazirləri daxil etmişdik. Təxminən yüz nəfərə yaxın bir qrup alınmışdı.
Siyahıdakı adları oxuyanda Heydər Əliyev ayağa qalxdı:
- Bu nə siyahıdır belə, siz təzə hökumət yaradırsınız, nədir? Bu, ictimai təşkilat olmalıdır. Onun üzvlüyünə
bir nəfər belə vəzifə sahibi daxil olmamalıdır. Təklif edirəm ki, siyahıya təzədən baxasınız.
Onun bu replikasını hamı alqışladı.
Sonra ulu öndər qurultay nümayəndələri qarşısında həqiqətən də tarixi, proqram xarakterli nitq söylədi.
Maraqlıdır ki, ölkə Prezidenti bütün günü qurultayın işində iştirak etdi.
Müəllimlərin onun yanında öz yeri vardı
Ulu öndərin təhsilə və müəllimlərə münasibətini əks etdirən daha bir neçə hadisəni xatırlatmaq istərdim.
1994-cü ildə ölkə Prezidenti Bakı Dövlət Universitetinin 75 illik yubileyinin qeyd edilməsi barədə sərəncam
imzaladı. Komissiyaya Heydər Əliyev şəxsən özü sədrlik edirdi. Təntənəli yubiley mərasimi o zamankı
Respublika Sarayında keçirildi. Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, universitetin 50 və 60 illik yubileyləri də
ulu öndərin rəhbərliyi ilə keçirilmişdi. Bu, çox böyük qiymətə layiq bir hörmət nümunəsi idi. Həddindən çox
məşğul olsa da, ulu öndər belə tədbirlərə, ali təhsil müəssisələrinə, məktəblərə getməyə vaxt tapırdı.
Heydər Əliyevin şəxsiyyətinin böyüklüyünü, onun müəllimlərə, ziyalılara münasibətini təcəssüm etdirən
daha bir hadisə. 1997-ci ilin yazı idi. Universitet qəzetinin redaktoruna tapşırmışdım ki, bir il əvvəl dünyasını
dəyişmiş Sabir Xəlilovun anım günü münasibətilə məqalə hazırlasın. Sabir Xəlilov aspirantura şöbəsinin rəhbəri
idi. Vaxtilə Heydər Əliyevi dəstəkləyən məşhur “91-lər”dən olmuşdu. Məqalə qəzetdə dərc olunan gün Heydər
Əliyev zəng edib soruşdu:
- Sabir Xəlilovun vəfatını niyə mənə xəbər eləməmisən? Belə insanları sağlığında qiymətləndirmək,
həyatdan köçəndə isə böyük ehtiramla yola salmaq lazımdır.
Bildirdim ki, o, rəhmətə gedəndə mən rektor deyildim. Bu zaman Prezident dedi:
- Bu xəbəri bu gün universitet qəzetindən oxumuşam. Gec də olsa, Sabir müəllimin ailəsinə mənim
başsağlığımı çatdır. Onun qəbri üstünə gedin və ailəsinə lazım olan köməyi göstərin.
Bu söhbətdən çox təsirləndim. Elə həmin gün Prezidentin sözlərini mərhumun ailəsinə, eləcə də
universitetin Elmi Şura üzvlərinə çatdırdım. Heydər Əliyevin bu diqqəti və münasibəti hamını mütəssir etmişdi:
Ulu öndərin müəllimlərə həssas münasibətinin bir örnəyi də Naxçıvan Muxtar Respublikasının yubileyi
münasibətilə bir saatlıq çıxışının əsas hissəsinin məhz təhsilə, məktəbə və müəllimlərə həsr olunması idi. Heydər
Əliyev vaxtilə ona dərs demiş bütün müəllimlərin adlarını çıxışında böyük ehtiramla yada saldı.
Azərbaycan dövlətinin xilaskarı
Bu gün hamı belə bir yekdil qənaətdədir ki, Azərbaycanı ötən əsrin 90-cı illərinin burulğanlarından
çıxarmağa qadir yeganə insan məhz Heydər Əliyev idi. O məqamlarda Heydər Əliyevdən başqa heç kim bunun
öhdəsindən gələ bilməzdi.
808

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Ulu öndər Azərbaycanı demək olar ki, təməldən başlayaraq yenidən qurdu. Ölkəni ayağa qaldırdı və
ömrünün sonlarına doğru hakimiyyət sükanını layiqli siyasi davamçısına verdi.
Ulu öndərin Azərbaycanın müstəqilliyi, onun davamlılığı və dönməzliyi istiqamətində həyata keçirdiyi
tarixi addımları saymaqla bitirmək olmaz. Onun bu xalq, dövlət üçün ən böyük xidmətlərindən biri də Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin timsalında ölkənin taleyini onu tarixinin ən qüdrətli mərhələsinə
çatdıran güclü liderə əmanət etməsidir.
Azərbaycan.-2017.-12 dekabr.-№ 274.- S. 9.
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Tarix yazan qüdrətli şəxsiyyət
Heydər Əliyev şəxsiyyətinin sirrini, onun xalqla bağlılığında axtarmaq lazımdır
Fizuli İbrahimzadə,
Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyasının Humanitar fənlər
kafedrasının dosenti, tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Tarixi həmişə şəxsiyyətlər idarə etmişlər. Şəxsiyyətlərsiz tarix yoxdur. Bəşər tarixinə nəzər salsaq,
görərik ki, cəmiyyətin inkişafında, bütün sivilizasiyaların meydana gəlməsində şəxsiyyətlər böyük rol
oynayır. Əsrlərin təcrübəsi göstərir ki, ayrı-ayrı ölkələrin, bölgələrin tərəqqisinə xidmət etmiş şəxsiyyətlər,
nəticə etibarilə, bütün dünyanın inkişafına töhfə vermiş olurlar.
Dünyanın indiyədək yetirdiyi tarixi şəxsiyyətlərin böyük bir qismi mənsub olduqları xalqların taleyində
həlledici rola malik olduqlarına, kritik məqamlarda bütöv millətlərin xilaskarı kimi çıxış etdiklərinə görə, xüsusilə
seçilirlər və həyata keçirdikləri tarixi missiya həmişəlik yaddaşlarda qalır.
Hegel o adamları dünya miqyaslı tarixi şəxsiyyət adlandırır ki, onların ideyaları, məqsədləri ən ümumilik,
ictimai zərurilik məziyyətinə malik olsun. Heydər Əliyevi fərqləndirən cəhətlərdən biri də məhz, bir ideya
generatoru olaraq, xüsusi halları ümumi ideyaların məcrasına yönəltmək istedadıdır. O, öz fəaliyyətində həmişə
ictimai-tarixi zərurətdən çıxış etmişdir. Onun ideyaları bir tərəfdən ictimai-tarixi reallığı özündə əks etdirir, digər
tərəfdən də bu reallığın sonrakı gedişatını öz təsir dairəsinə salır, ideya ilə reallıq arasında müntəzəm bir əks-əlaqə
yaratmış olur.
Bu mənada, Heydər Əliyev dövrünün ən qüdrətli tarixi şəxsiyyətidir. O, ağıllı, təcrübəli, siyasi
situasiyalardan baş çıxaran bir şəxsiyyətdir. Heydər Əliyev həmişə hadisələri öz nəzarətində saxlayan, ona
istiqamət verən şəxsiyyətlərdəndir. Dünya ölkələrinin rəhbərləri də bunu çox gözəl bildikləri üçün həmişə Heydər
Əliyevə böyük hörmətlə yanaşmış və ona qarşı diqqətli olmuşlar.
Allah tarixi şəxsiyyətləri dünyaya böyük işlər görmək üçün göndərir. Onların qarşısında olan vəzifələr nə
qədər çətin, mürəkkəb olsa da, həmin işlərin öhdəsindən şərəflə gəlirlər. Heydər Əliyevin dünyaya gəlişini də
yaradanın Azərbaycan xalqına bəxş etdiyi nadir tarixi şəxsiyyət kimi qəbul etmək olar. Heydər Əliyevin həyat və
fəaliyyətinə nəzər salarkən, aydın görünür ki, onun tarixi bir şəxsiyyət kimi yetişməsində milli-mənəvi dəyərlərin,
soykökə bağlılığın rolu böyükdür.
Daxilində vətən, xalq sevgisi çağlayan bu insan, bütün əmək fəaliyyəti boyu milli dəyərlərə sayğı ilə
yanaşmış, mövcud reallıqlara baxmayaraq, həmişə müstəqilliyimizi düşünmüşdür. O, uzun illər ərzində
Azərbaycanın dünya dövlətləri arasında öz yerini tapması uğrunda fəal mübarizə aparmış, bu yolda əziyyətlər
çəkmiş, lakin məramından dönməmişdir.
Yenilməz, tədbirli sərkərdə, dünyanı parlaq zəkası ilə heyrətə salan dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev öz
xüsusiyyətlərinə görə, tarixdə xüsusi bir iz qoymuşdur. Azərbaycan tarixinin 35 ili - 1969-cu ildən 2004-cü ilədək
ölkəmizin ictimai, siyasi-iqtisadi, ictimai-mənəvi həyatında baş verən inkişaf məhz onun adı ilə bağlıdır.
Heydər Əliyev nə edirdisə xalqın, ölkənin gələcəyi üçün edirdi. Bu tarixi şəxsiyyət, uzun illər yorulmadan,
usanmadan, səhhətini düşünmədən bütün fiziki və əqli gücünü Azərbaycanın inkişafına həsr etdi və bu yolda
atdığı hər bir addım onu müqəddəslik zirvəsinə qovuşdurdu.
Tarixi faktlara əsaslanaraq demək olar ki, Azərbaycan xalqının gələcəyi naminə ölkənin düşdüyü çox
mürəkkəb, lakin şərəfli tarixi bir vəzifənin öhdəsindən yalnız və yalnız beynəlxalq aləmdə tanınmış, qüdrətli zəka
sahibi, görkəmli dövlət xadimi kimi formalaşmış, əqidəcə sağlam, geniş və hərtərəfli dünyagörüşə malik, təcrübəli
siyasətçi Heydər Əliyev gələ bilərdi.
Danılmaz həqiqətdir ki, Heydər Əliyevin, milyonlarla insanın ümid çırağı, millətin tərbiyəçisi, müəllimi və
rəhbəri kimi nadir keyfiyyətlərə malik zaman yaddaşında əbədilik hüququ qazanması, tükənməz istedadı, zəngin
təcrübəsini azad, müstəqil, dünya sivilizasiyasına qovuşmuş bir dövlət qurmağa sərf etməsi və xalqının xilaskarı
olması tarixi faktlarla sübuta yetirilir.
Faktdır ki, ümummilli liderimizin fenomenal yaddaşa, qeyri-adi istedada və biliyə malik olması, dəfələrlə
ən çətin problemlərin həlli zamanı mənəvi qələbəni xalqımıza qazandırıb, müharibəni səngərdən diplomatiya
cəbhəsinə keçirməsi məhz onun böyük tarixi xidmətlərindəndir.
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İnandırıcı faktlarla təsdiq edilir ki, Heydər Əliyev diplomatik çəkişmələrdə ən uğurlu variantlardan
məharətlə istifadə edərək, siyasəti özünün istədiyi məcraya yönəltməyi bacarmış və bununla da ümumdünya
siyasətində pozulmuş tarazlıq bərqərar edilmişdir.
Əgər Heydər Əliyev 1969-1982-ci illərdə bir respublikaya - Azərbaycana rəhbərlik edirdisə, 1982-1987-ci
illərdə SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini kimi ali vəzifə kürsüsünə qalxdıqdan sonra 15 nəhəng
respublikanın son dərəcə genişmiqyaslı, çoxşahəli sahələrinə nəzarət və rəhbərlik etmiş, Siyasi Büroda Orta Şərq
və İslam dünyası üzrə müşavirlik vəzifəsini böyük məsuliyyətlə yerinə yetirmişdir. Liviya, Pakistan, İordaniya,
Misir, İraq kimi ölkələrdə dəfələrlə rəsmi səfərlərdə olarkən, o, müsəlman qardaşların vəziyyətləri ilə şəxsən
maraqlanmış, məlumat toplamış və həmin ölkələrdə bir neçə dövlət çevrilişinin qarşısını almışdı.
Heydər Əliyev yazırdı: "Bu xarici səfərlər və bu sahədə gördüyüm işlər məni İslam dünyasına tanıtdı. İslam
dinamizmi Orta Şərqin qarışıq, az qala hər gün dəyişən qeyri-sabit siyasi fəaliyyətindən sıyırıb, gələcək üçün
böyük işlər vəd edirdi”.
Antik yunan qəhrəmanlarından biri - Antey gücünü torpaqdan alırdı. Nə qədər ki, ayaqları yerdədir, o,
yenilməzdir, məğlubedilməzdir. Heydər Əliyev şəxsiyyətinin sirrini də onun xalqla bağlılığında axtarmaq, bunda
görmək lazımdır.
1994-cü ilin oktyabr ayında Heydər Əliyevin xalqa müraciətini xatırlayaq. O hüznlü, kədərli, ancaq
qətiyyətli və məğrur səsin ehtizazı hələ də qulaqlarda cingildəyir. Birbaşa xaricdən yönəldilən mürtəce qüvvələr
zor işlədərək, silahlı qiyam yolu ilə dövlət çevrilişi etməyə cəhd göstərirdilər. Kiçik bir qığılcım bəs idi ki,
"yanğın” ölkənin hər yerinə yayılsın. Azərbaycan dövləti təhlükə altında idi. Belə ağır bir məqamda Prezident
xalqa müraciət edirdi: "Əziz həmvətənlər, bacılar, qardaşlar! Sevimli Azərbaycan xalqı... Atalardan qalmış
müdrik məsəl var: El gücü, sel gücüdür. El gücünün qarşısında heç kəs, heç bir qüvvə dayana bilməz. Mənim də
dayağım, güvəndiyim xalqımdır, sizsiniz, əziz Azərbaycan vətəndaşlarıdır!” Sözlər ən adi sözlər idi, ancaq bu
sözlərdəki həyəcan, bu sözlərdəki sadəlik və dəmir məntiq qəlblərə işləyirdi. Çətin günlər üçün doğulan və çətin
günlər üçün yaşayan insanlar ağır sınaq dəqiqələrində daha mətin, daha cəsur və daha uzaqgörən olurlar.
Prezidentin o axşamkı çıxışının gücü, təsiri sadəliyində, həqiqiliyində və xalqa inamında idi.
Dünyanın ən ağıllı adamları belə hesab edirlər ki, idarəetmədə işi bacarıqla təşkil etmək lazımdır.
İ.Pavlovun dediyi kimi, hər bir işdə ardıcıllıq, təvazökarlıq və ehtiras olmalıdır. "Qəzəb, kin gücsüzlüyün
silahıdır”, "Təbiət zəhəri sürünənlərə vermişdir. Güclülərin ona ehtiyacı yoxdur” - deyə A.Mitskeviç yazırdı.
Alman yazıçısı İ.Haur yazırdı: "Hirsli olanda heç bir işə başlamaq olmaz. Fırtına zamanı gəmiyə minənlər
axmaqdırlar. Özündən çıxan, ayaqlarını yerə döyən, insanlıq simasını itirənlər yaxşı adam deyil” (1990-1992-ci
illərin parlament iclaslarını yadınıza salın).
Deyirlər Napaleon Yaffa adasını mühasirəyə alanda, öz general vicdanına and içmişdi ki, yaffalılar təslim
olsalar, onları öldürməyəcəkdir. Yaffalılar Bonaparta inanmışdılar. Napoleon üç gün əsirlərə əl vurmamış, üç
gündən sonra isə aylı bir gecədə onların hamısını (on beş min nəfərini də) dəniz sahilində güllələmişdi.
Tarixçilərin yazdığına görə, Şərq fatehi Teymurləng 30 ildə bir dəfə də olsun gülümsəməmişdi. Teymurləng
piramida düzəltməyi çox sevirdi. Amma fironların qullarının ucaltdığı daş piramidalardan yox, insan kəlləsindən.
Müqayisə üçün təkcə bir faktı xatırlamaq yerinə düşər. Şərqdə ölüm hökmünün ilk dəfə məhz bizim ölkədə
ləğv edilməsi Heydər Əliyevin tarixi xidmətlərindəndir. Bu fakt ulu öndərimizin böyük humanist siyasətindən,
insan hüquqlarına sadiqliyindən soraq verir.
Bütün bunlara görə, Heydər Əliyevi Azərbaycan xalqının, bütövlükdə dünyanın ən böyük şəxsiyyətlərindən
biri adlandıranlar tam haqlıdırlar. Ensiklopedik biliyə, güclü iradəyə və milli ruha, dərin fəlsəfi düşüncə tərzinə
və möhkəm yaddaşa malik olan bu böyük insanın bütün fəaliyyəti doğma xalqına sədaqətlə xidmətin parlaq
nümunəsidir.
Azərbaycanı dünyaya, dünyanı isə Azərbaycana tanıdan Heydər Əliyev, böyük insan və nüfuz sahibi kimi
dünyanın bir çox ölkələrinə səfərləri, uzaqgörən taktika və strateji siyasi gedişləri, proqram xarakterli dərin
məzmunlu nitqləri ilə hər bir azərbaycanlının qəlbində qürur hissi xatırlanır.
Zirvədə dayanıb uzağı görmək, müdriklik, təmkinlik, dəyanət Heydər Əliyevin başlıca xüsusiyyətidir.
Qədim Çin alimi Sui Tazinin qiymətli kəlamı var: "Hər şeyi götür-qoy etmədən döyüşə atılan adamın qalib gəlmək
ehtimalı cüzidir”. Hadisələri qabaqlamaq, onun önündə getmək sayəsində bu böyük insan, dünyanın ən nüfuzlu
tarixi şəxsiyyətlərindən birinə çevrilmişdir.
Böyük vətəndaşlıq duyğuları ilə milli liderimiz tərəfindən əsası qoyulan düzgün daxili və xarici siyasət
sayəsində, bu gün Azərbaycan tərəqqi yolu ilə gedir.
Etiraf etmək lazımdır ki, Heydər Əliyev Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğunun
möhkəm təməlini qoymuşdursa, onun layiqli davamçısı İlham Əliyev bu təməlin üzərində möhtəşəm bir bina
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ucaldır. Bunu deməyə əsas odur ki, İlham Əliyev həm Heydər Əliyev məktəbinin ən layiqli məzunu, həm də bu
gün dünyanın yeni nəsil siyasətçiləri sırasında ən güclü şəxsiyyətlərdən hesab olunur.
Xalqımız illər ötdükcə Heydər Əliyevin xeyirxah fəaliyyətinin bir daha şahidi olur, sözün həqiqi mənasında
onun tarix yaradan qüdrətli şəxsiyyət olduğunu aşıq-aşkar başa düşməklə, öz xoşbəxt gələcəyinə inanır və sabaha
doğru inamla irəliləyir.
Kaspi. - 2017.- 12 dekabr. - № 211. - S. 5.
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Heydər Əliyev fenomeni və milli mədəniyyətimiz
Timuçin Əfəndiyev,
Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri, dünya miqyaslı siyasətçi, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev
ictimai-siyasi və şərəfli fəaliyyəti ilə müstəqil Azərbaycan dövlətini yaratdı və onun gələcək inkişaf istiqamətlərini
müəyyən etdi. XX əsr Azərbaycan mədəniyyətinin bütün sahələrinin sürətli inkişafı və böyük nailiyyətləri Ulu
Öndər Heydər Əliyevin müstəsna xidmətlərinin nəticəsi idi. Onun rəhbərliyi ilə ötən əsrin 70-80-ci illərində,
Azərbaycanın müstəqillik dövründə mədəni və ədəbi irsimizə, təsviri sənətə, teatr, musiqi və kino sənətinə qayğı
əsaslı şəkildə artmışdır. Həm dövlət başçısı, həm də vətənpərvər bir insan kimi Heydər Əliyevin milli mədəniyyətə
göstərdiyi diqqət, verdiyi dəyər bu sahədə yeni dövrün başlanğıcı kimi qiymətləndirilməlidir. Ulu Öndər dəfələrlə
vurğulamışdır ki, Azərbaycan qədim mədəniyyətə, incəsənətə malik olan bir xalqdır.
Heydər Əliyev hakimiyyətdə olduğu bütün dövrlərdə milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunmasına, təbliğinə
xüsusi qayğı ilə yanaşırdı. "Xalq bir çox xüsusiyyətləri ilə tanınır, sayılır və dünya xalqları içərisində fərqlənir.
Bu xüsusiyyətlərdən ən yüksəyi, ən böyüyü mədəniyyətdir". Bu müdrik ifadələr də Ümummilli Lider Heydər
Əliyevə məxsusdur. Dahi siyasət xadimi yaxşı bilirdi ki, milli dövlətçilik dəyərlərinin əsasını mədəniyyət təşkil
edir. Sabahkı uğurlara yeganə təminat isə sağlam cəmiyyət quruculuğuna diqqəti artırmaq, köklü mənəvi dəyərləri
yeni nəslə və bütün cəmiyyətə daha dərindən və əzmlə aşılamaqdır. Mədəniyyəti xalqın böyük sərvəti hesab edən
Ulu Öndər rəhbərlik fəaliyyətinin bütün dövrlərində bu sahənin inkişafını diqqət mərkəzində saxlamışdır.
Mədəniyyətimizin elə bir sahəsi yoxdur ki, Heydər Əliyev qayğısından bəhrələnməsin. Musiqimiz də, teatrımız
da, kino sənətimiz də, heykəltəraşlıq və rəssamlığımız da, xalça sənətimiz də bugünkü inkişafında Ulu Öndərin
çox dəyərli ideyalarından bəhrələnib. Heydər Əliyev Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında yeni bir dövrün
əsasını qoydu. Mədəniyyətimiz, milli-mənəvi dəyərlərimiz beynəlxalq aləmdə tanındı.
Ədəbiyyata məhəbbət Heydər Əliyev siyasətinin ən dəyərli tərkib hissələrindən biri idi. Hələ sovet
dönəmində S. Rüstəm, R. Rza, M. İbrahimov, S. Rəhimov kimi yazıçılara, Q. Qarayev, Niyazi, F. Əmirov, T.
Salahov, M. Hüseynov kimi bəstəkar, rəssam və memarlara o zaman SSRİ-də ən yüksək fəxri adlardan olan
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adının verilməsi Heydər Əliyevin böyük xidməti, onun Azərbaycanın görkəmli
sənətkarlarına yüksək qayğısı idi. Onu da qeyd edim ki, sovet dönəmində Ulu Öndərə qədər heç bir sənətkar bu
fəxri adlara layiq görülməmişdir. O, bununla milli ədiblərimizin və insənət xadimlərinin geniş şöhrət qazanmasına
nail olurdu. Bəşəri düşüncəyə malik bu dahi şəxsiyyət istiqlal dövründə də Azərbaycan yazıçılarının əməyini
yüksək qiymətləndirərək İ. Əfəndiyev, B. Vahabzadə, X. Rza, M. Araz, M. Dilbazi, İ. Şıxlı, Elçin, Anar, H.
Abbaszadə, Qabil kimi yazıçı və şairləri ölkənin ən yüksək mükafatları ilə təltif etdi. Heydər Əliyevin mədəniyyət
siyasətində ədəbiyyata bütöv bədii sistem kimi nəzər salınır, həmişə klassiklərlə müasirlər arasında tarixi-mənəvi
əlaqələrin, varislik münasibətlərinin qorunmasına diqqət yetirilirdi. Elə buna görə də o, klassik bədii irsimizin
dünya şöhrəti qazanması naminə bu irsi yaradanların yubileylərinin təntənəli tarixi hadisə kimi qeyd olunmasına
həssaslıqla yanaşır, böyük önəm verirdi. Onun təşəbbüsü və bilavasitə rəhbərliyi ilə 70-80-ci illərdə dahi
Nizaminin 840, Nəsiminin 600, M. F. Axundovun 170, böyük romantik, filosof şairi H. Cavidin 100 illik
yubileyləri keçirilmişdir. "Kitabi Dədə-Qorqud"un 1300 illiyi, M. Füzulinin 500 illiyi ilə bağlı milli istiqlal
məfkurəsi işığında keçirilən möhtəşəm tədbirlər, Heydər Əliyev epoxasının mədəniyyət üzrə zirvə məqamları
Azərbaycan Prezidentinin milli-mənəvi keçmişə məhəbbət və ehtiramının, xalqın gələcəyinə inamının tarixi
ifadəsidir.
Heydər Əliyevi hər şeydən öncə ədəbiyyatın yüksək borcu və amalı düşündürürdü. Azərbaycan
yazıçılarının X qurultayındakı tarixi nitqində də o, ədəbiyyat və mədəniyyəti xalqımızın milli sərvəti və
intellektual mülkiyyəti adlandırmışdı. "Azərbaycanda yazıçı daim böyük hörmətə layiq olmuşdur. Bu, bizim tarixi
ənənəmizdir, əcdadlarımızdan bizə gəlib çatmış gözəl bir xüsusiyyətdir", - deyən Heydər Əliyev ümumən
intellektə, ağıl və zəkaya böyük qiymət verirdi. Çünki o özü XX əsr Azərbaycan tarixinin yetişdirdiyi böyük zəka,
intellekt sahibi idi.
Bu bir həqiqətdir ki, Azərbaycan mədəniyyətinin görkəmli xadimləri Heydər Əliyev dövründə olduğu qədər
heç zaman tanınmamışlar. Heydər Əliyev mədəniyyətimizi yaradan, onu inkişaf etdirən insanların əməyini yüksək
qiymətləndirir, onların daim qayğısını çəkirdi. Azərbaycanın müqtədir sənətkarları sovet dövründə məhz Heydər
Əliyevin qayğısı nəticəsində ən yüksək fəxri adlara layiq görülmüşlər. Heydər Əliyev bəstəkarların,
kinematoqrafçıların, teatr xadimlərinin, rəssamların qurultaylarında, konfranslarında iştirak edir, dərin məzmunlu
nitqi iştirakçıların alqışları ilə qarşılanırdı. Ulu Öndərin mədəniyyət məsələləri ilə bağlı hər çıxışı həmin sahənin
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gələcək inkişaf proqramına çevrilərdi. Hansı sahədən danışırdısa, elə hiss edirdin ki, bu sahənin mütəxəssisi,
bilicisidir.
Hələ sovetlər dönəmində Heydər Əliyev Azərbaycanda mədəniyyətin maddi-texniki bazasının
möhkəmlənməsinə xüsusi diqqət yetirirdi. Nə qədər kinoteatr binaları, muzeylər inşa olundu. Mədəniyyətimizin
kadr potensialı gücləndirildi. SSRİ-nin ən nüfuzlu incəsənət yönlü ali məktəblərində Azərbaycan gəncləri təhsil
alıb Bakıya döndülər. Sankt-Peterburqun, Moskvanın teatr, rəssamlıq, musiqi üzrə ali təhsil ocaqlarını bitirmiş
gənclər bu gün Azərbaycan mədəniyyətinin aparıcı sənətkarlarıdır. Heydər Əliyev bu kadrların hazırlanmasında
ona görə maraqlı idi ki, gələcək müstəqil Azərbaycanımız üçün onlar gərəkli mütəxəssis olacaqdılar. Necə ki,
oldular da. Bizim nəsil xoşbəxtdir ki, Heydər Əliyevlə bir epoxada yaşamaq bizə nəsib oldu və Ulu Öndərin
mədəniyyətimizə, incəsənətimizə göstərdiyi böyük qayğının şahidinə çevrildik.
Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra bir müddət mədəniyyətimiz böyük çətinliklər qarşısında qalsa
da, Heydər Əliyevin hakimiyyətə yenidən qayıdışı Azərbaycan mədəniyyətinin də tərəqqisinə yeni təkan verdi.
Sosial problemlər ucbatından xarici ölkələrə üz tutan sənət adamları Vətənə döndülər, onlara xüsusi qayğı
göstərilməyə başlandı. Bağlanmış teatrlar, kitabxanalar, muzeylər öz qapılarını yenidən tamaşaçıların üzünə açdı.
Azərbaycanda bir çox mədəniyyət müəssisələri təmir olundu, filarmoniya təmirdən sonra yenidən istifadəyə
verildi.
Ümummilli Liderin tarixi xidmətlərindən biri də odur ki, Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününü azərbaycanlıların güclü diasporunun təməlini qoydu. Həmrəylik Gününün qeyd olunması ilə bağlı bu tarixi qərar
o vaxt Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri kimi Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə 1991-ci il dekabrın
16-da verilib. Bələliklə, bu bayramla müxtəlif ölkələrdə yaşayan həmvətənlərimiz arasında ideoloji
bütövləşmənin təməli qoyuldu. 2001-ci il noyabrın 9-10-da isə Bakıda dünya azərbaycanlılarının birinci qurultayı
keçirildi. Qurultaydakı nitqində Ümummilli Lider demişdir: "Xalqları dil qədər, milli-mənəvi ənənələr qədər,
dəyərlər qədər birləşdirən başqa bir vasitə yoxdur. Biz bu vasitədən daim istifadə etməliyik. Xüsusən, başqa
ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar. Ona görə də mən arzu edərdim ki, hər bir ölkədə Azərbaycan icmasında
azərbaycanlılar həmrəy olsunlar, bir-birinə dayaq olsunlar, bir-birinə yardım etsinlər, bir-birinin dərdinə yansınlar
və bizim milli adət-ənənələrimizi, milli dəyərlərimizi birlikdə gözləsinlər, milli bayramlarımızı qeyd etsinlər".
Müasir qloballaşma dövründə elmi-texniki tərəqqinin sürətli inkişafı gündəlik həyatda yüksək nailiyyətlərə,
mütərəqqi dəyişikliklərə yol açsa da, bu prosesin tarixi-mədəni irsə, əxlaqi-mənəvi dəyərlərə müəyyən təhlükə
təşkil etməsi də özünü qabarıq göstərir. Şərq-Qərb sivilizasiyasının bir-birinə yaxınlaşdığı, bəzən də gizli və açıq
mübarizələrin getdiyi bir zamanda soykökə qayıdışın, milli özünüdərkin böyük əhəmiyyəti vardır. Xalqın tarixən
formalaşmış yüksək mənəvi-əxlaqi meyarlarını pak və sağlam niyyətlərlə qoruyaraq bütövlükdə cəmiyyətin
pozitiv ruhda inkişafına təsir göstərmək, onun genetik yaddaşını, tarixi kimliyini, milli irs və özünəməxsusluğunu
gələcək nəsillərə ötürmək kimi çətin missiyanın həyata keçirilməsi zərurəti ilk növbədə ziyalıların, elm və
mədəniyyət xadimlərimizin üzərinə böyük məsuliyyət qoyur. Azərbaycan Respublikası müstəqillik yolu ilə
inamla irəlilədiyi, demokratik, hüquqi, sivil və açıq cəmiyyət qurduğu bir vaxtda milli-mənəvi dəyərlərin
qorunması, gənc nəslə aşılanması xüsusi aktuallıq kəsb edir. Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin təbirincə
desək, "Gənclərimiz milli ruhda tərbiyə olunmalıdır, bizim milli-mənəvi dəyərlərimiz əsasında tərbiyə
olunmalıdır".
Heydər Əliyevin Azərbaycana, onun sosial-mədəni, elmi-intellektual, iqtisadi-siyasi inkişafına, millimənəvi intibahına həsr olunan, xalqımızın tarixində bütöv mərhələ təşkil edən fenomenal fəaliyyətində milli dil
siyasəti həmişə həlledici mövqe, aparıcı yer tutur. Təkcə yaşanılan dövrü, müasir mərhələni yox, Azərbaycan
ədəbiyyat və mədəniyyətinin bütöv milli tarixini, mühitini əhatə edən dil siyasəti xalqın tarixi uğurlarına
əsaslanaraq böyük perspektivlərə istiqamətlənib. Müəyyən qədər unudulan, tarixin gizlinində xalqdan ayrı salınan
milli ədəbiyyat və mədəniyyət nəhənglərinin üzə çıxarılması, bu yolla Azərbaycan dilinin böyük ədəbi yaddaşının
bərpası, dilin daxili enerjisinin min illər boyu yığılan etnogenetik, ruhi-mənəvi potensialının oyadılması, hərəkətə
gətirilməsi Ulu Öndərin misilsiz xidmətlərindən biridir. Bakıda, respublikanın digər şəhərlərində xalqın ədəbiyyat
və mədəniyyət xadimlərinə ucaldılan çoxsaylı heykəllər, həm də Azərbaycan dilinin halal haqqını, uca şərəfini
təsdiqləyən abidələrdir. Yubileylər vasitəsilə xalqa yenidən böyüklüyü, əzəməti ilə olduğu kimi qaytarılan
İmadəddin Nəsimilər, Molla Pənah Vaqiflər, Həsən bəy Zərdabilər... Onların heykəlləri Azərbaycan dilinin tarixi
uğurlarını, sənət zirvələrini milli mühitin daimi, əbədi enerji mənbəyinə çevirir, ümummilli intibahda "gizli" iş
görürdü. Beləliklə, Heydər Əliyevin Azərbaycan dili siyasəti çox geniş mənası, elmi-konseptual əsasları ilə,
əslində, Azərbaycanı xilasetmə yolunun mühüm tərkib hissəsi idi.
"Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci
il 18 iyun tarixli fərmanı, 30 sentyabr 2002-ci il tarixli "Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında"
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Azərbaycan Respublikasının qanunu və bu qanunun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2 yanvar 2003-cü il tarixli fərmanından irəli gələn vəzifələrdə Heydər Əliyevin mənəvi
dəyərlərimizə münasibəti açıq ifadə edilmişdir.
Bu bir danılmaz faktdır ki, Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi rəsmiləşdirilməsi və inkişafı Ümummilli
Lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu Öndər çox yaxşı bilirdi ki, hər bir xalqın milli-mənəvi dəyərlərini
yaşadan, inkişaf etdirən onun dilidir. Dil hər bir xalqın varlığının ən əsas, bəlkə də yeganə təminatçısıdır.
Azərbaycan xalqının da ana dili onun milli varlığını müəyyən edən başlıca amillərdəndir. Ana dilimiz xalqın
keçdiyi bütün tarixi mərhələlərdə onunla birgə olmuş, onun taleyini yaşamışdır. Əsrlər, qərinələrdir ki, xalqımızın
əbədiyaşarlığına xidmət edən, qədim tarixə malik olan və min illərin burulğanlarından alnıaçıq, üzüağ çıxaraq
müasir dövrə gəlib çatmış ana dilimiz ən böyük mənəvi sərvətimizdir. Ana dilimiz dövlət rəmzlərimiz olan himn,
gerb, bayraq kimi müqəddəsdir. Ulu Öndər Azərbaycan dilinin zənginliyinə yüksək qiymət verərək demişdir:
"Hər bir millətin dili onun üçün çox əzizdir. Bizim üçün Azərbaycan dili, Ana dilimiz həddindən artıq əzizdir.
Çünki çox illər ana dilimiz, Azərbaycan dili həyatımızda geniş yer ala bilməmişdir. Amma buna baxmayaraq, hər
bir azərbaycanlı dilin qorunub saxlanmasında az da olsa öz xidmətini göstərmişdir. Xüsusən, bizim yazıçılarımız,
ədəbiyyatçılarımız, şairlərimiz o ağır dövrdə Azərbaycan dilinin yaşamasında böyük xidmətlər göstərmişlər. Mən
bu gün böyük iftixar hissi ilə deyə bilərəm ki, Azərbaycan dili XX əsrdə böyük inkişaf yolu keçmişdir. Bizim
dilimiz nə qədər zəngindir, nə qədər məlahətlidir, nə qədər şirindir və bütün fikirləri ifadə etməsi üçün nə qədər
böyük söz ehtiyatına malikdir".
Azərbaycan dilinin inkişafı, onun tətbiqi sahəsinin genişləndirilməsi və yabançı təsirlərdən qorunması,
habelə bu dilin saflığı, təmizliyi istiqamətində Heydər Əliyevin yeritdiyi siyasət bu gün onun siyasi kursunun
layiqli davamçısı, möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Belə ki,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə
kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il tarixli fərmanı xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Bu zamandan etibarən hər il avqust ayının 1-i "Ana Dili Günü" kimi qeyd olunur.
Göründüyü kimi, Azərbaycan dilinin inkişafı və onun dövlət səviyyəsində işlədilməsi məhz Ümummilli
Lider Heydər Əliyevin və onun layiqli davamçısı cənab İlham Əliyevin adı ilə bağlıdır. Azərbaycan xalqı,
Azərbaycan dili var olduqca Heydər Əliyevin dillə bağlı qoyub getdiyi zəngin irs də var olacaq, bizimlə,
qəlbimizdə yaşayacaq, körpələrimizlə yenidən doğulacaq, yenidən nəfəs alacaqdır.
Dilimizin inkişafında dövlət qayğısının parlaq təzahürü olan fərman və sərəncamlar, o cümlədən,
"Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanı
(09.08.2001-ci il), "Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(30.09.2002), "Azərbaycan Respublikasının dövlət dili haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq
edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı (02.01.2003), "Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının statusu haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı (04.01.2003), "Azərbaycan
Milli Ensiklopediyasının nəşri haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı (12.01.2004),
"Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin sərəncamı (12.01.2004), "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dil Komissiyasının yeni tərkibinin
təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, habelə dil və təhsil quruculuğu ilə
əlaqədar olan normativ sənədlər, aktlar, təlimatlar və metodik göstərişlərdən irəli gələn tələblər aidiyyatlı
qurumlarda, ali məktəblərin fəaliyyətində, əməli işlərdə geniş şəkildə tətbiq edilməkdədir.
Estafeti Ümummilli Liderdən alaraq şərəf və ləyaqətlə davam etdirən Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyev də elm, təhsil, mədəniyyət və incəsənət sahəsində Heydər Əliyev kursunu uğurla
davam etdirir. Dövlət başçımız cənab İlham Əliyevin imzaladığı bir sıra fərman və sərəncamlar respublikamızda
bu sahələrin müasir dünya standartlarına uyğunlaşmasında böyük rol oynamışdır. "Qloballaşan dünyada
Azərbaycan Respublikası və azərbaycanlılar özünün maddi-mənəvi və intellektual potensialına uyğun layiqli yer
tutacaqdır", - deyən möhtərəm prezident xalqın milli xüsusiyyətlərinin və milli dəyərlərinin dünyada yayılmasında
ədəbiyyatın və mədəniyyətin böyük rolunu xüsusi qeyd etmişdir. Son bir neçə il ərzində Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin qayğısı sayəsində elm, təhsil və mədəniyyətin ayrı-ayrı
problemlərinə həsr olunmuş çoxsaylı dövlət proqramları hazırlanıb təsdiq olunmuşdur.
Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin fenomenal adı və əzəmətli əməlləri tarix bizdən
uzaqlaşdıqca daha da möhtəşəm təsir bağışlayır. Mən fikirlərimi möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin
aşağıdakı sözləri ilə bitirmək istəyirəm: "Heydər Əliyevin siyasəti yaşamalıdır. Bu, zəmanənin tələbidir. Bu,
yeganə siyasətdir ki, Azərbaycanı daha da gücləndirəcək, Azərbaycan xalqının həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına
xidmət edəcəkdir".
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Heydər Əliyevsiz 14 il: Ulu Öndərin zəngin dövlətçilik irsi əbədiyaşardır
Siyavuş Novruzov,
YAP İcra katibinin müavini, Milli Məclisin İctimai birliklər və dini qurumlar komitəsinin sədri
Azərbaycanın çoxəsrlik dövlətçilik tarixində özünün müstəsna əhəmiyyəti, sanbalı, xalqımızın nəinki bu
günü, həm də gələcək taleyinin müəyyənləşdirilməsi baximindan Heydər Əliyev epoxası bənzərsizdir. Bu
epoxanın hər bir mərhələsi müasir tariximizin bütöv bir salnaməsini təşkil edir ki, onun da hər bir səhifəsi, hər bir
sətri ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin qüdrətli əlləri ilə yazılıb. Bu mərhələləri təhlil etməzdən əvvəl belə bir vacib
aspekti önə çəkmək lazımdır ki, Azərbaycanın və böyük türk dünyasının müdrik lideri Heydər Əliyevin fəaliyyəti
öz əhəmiyyəti etibarilə ölkəmizin hüdudlarından çox-çox kənara çıxaraq, öz zəngin məna tutumu ilə bəşəri zirvəyə
yüksəlib.
Ulu Öndərimiz zamanı qabaqlayan, onun fövqündə dayanan elə bir dahi şəxsiyyətdir ki, o yalnız öz dövrü
üçün yaşamayıb, yalnız öz dövrünün qayğıları ilə məşğul olmayıb. Azərbaycanı bəşər sivilizasiyasının beşiyi olan
ölkələrdən biri, xalqımızı isə zəngin və unikal bir mədəniyyətin övladları adlandıran Heydər Əliyevin ən böyük
xidmətlərindən biri də, məhz xalqımızın şərəfli tarixi keçmişini bərpa etməsi, milli-mənəvi isrimizin dəyərlərini
özümüzə qaytarması, milli adət-ənənələrimizi yaşatması, Azərbaycançılıq məfkurəsinin və milli ruhun hədsiz
yüksəlişi, milli özünüdərkin hər cür buxovlardan azad olunaraq, öz həqiqi təsdiqini tapması kimi fundamental
prinsiplər əsasında milli dövlətçilik arzularımızın real siyasi amilə çevrilməsinə nail olmasıdır. Heydər Əliyev
hələ sağlığında canlı əfsanəyə çevrilmişdir. Onun qeyri-adi şəxsiyyəti, siyasətçi və dövlət xadiminə xas böyük
istedadı bizim hamımıza, onun müasirlərinə və həmvətənlərinə dərin təsir bağışlayır və siyasətçilərin,
tədqiqatçıların və jurnalistlərin diqqətini ona cəlb edir. Heydər Əliyev fenomeninə maraq illər ötdükcə azalmır,
əksinə, getdikcə daha da artır. Ölkəmizdə və xaricdə çap edilən bir çox yazılarda, tədqiqatçıların əsərlərində biz
Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin, siyasətinin və mahir idarəçilik bacarığının yeni-yeni cəhətlərini görürük.
XX əsrdə Azərbaycanın yetirdiyi ən böyük şəxsiyyət - ümummilli liderimiz Heydər Əliyev müasir
dövlətimizin ideoloji-siyasi əsaslarını tarixi irs və milli-mənəvi dəyərlər zəminində yaradaraq onu praktik surətdə
gerçəkləşdirmiş dahi strateqdir. Yalnız bir yolla - bütöv və tam həqiqətin yolu ilə gedən və böyük uğurlar qazanan
ulu öndər Azərbaycan xalqının tarixində şanlı salnamələr açmışdır. Reallıq və həqiqət böyüklük və qüvvət
əlamətidir. Öz təbiəti etibarilə cəmiyyəti həmişə irəli aparan, qabaqcıl və mütərəqqi qüvvələrə dayaq olan, sabahkı
gün, insanların xoş gələcəyi, gözəl arzular və xəyallar haqqında düşünən və onları reallığa çevirən bir şəxsiyyətin
həyat amalı ancaq həqiqət konsepsiyasına bağlı idi. "Mənim həyat amalım bütün varlığım qədər sevdiyim
Azərbaycan xalqına, dövlətçiliyimizə, ölkəmizin iqtisadi, siyasi, mənəvi inkişafına xidmət olub" - deyən böyük
rəhbərin dövlətçiliyimizin ən ağır günlərində göstərdiyi qətiyyət bu sözlərdəki gerçəkliyi dəfələrlə təsdiqləyib.
Əsl vətəndaş, tarixi şəxsiyyət və ümummilli lider kimi Heydər Əliyev millətini, torpağını fəlakətdən qurtarıb, onu
çevriliş, qiyam cəhdlərindən hifz edərək dirçəliş və inkişafa doğru yönəldib, cəmiyyətdə özünəinam hissini bərpa
edib, ölkəmizdə sabitlik və firavanlığa təminat yaradıb. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev fəaliyyətinin hər bir
məqamı ilə xalqın, dövlətin, cəmiyyətin və onun üzvlərinin mənafeyinə xidmət etmiş, Azərbaycan dövlətinin,
Azərbaycan xalqının bütövlüyü uğrunda fədakarlıqla çalışmış, müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi,
dövlətçiliyimizin inkişafı, demokratiyanın genişləndirilməsi, xalqın rifah halının daha da yaxşılaşdırılması üçün
mümkün ola bilən hər bir işi görmüşdür.
Bu gün daha çox Ulu öndər Heydər Əliyevin müstəqillik dövründə Azərbaycan Respublikasına rəhbərliyi
zamanı gördüyü işlərdən geniş bəhs edilir. Ancaq unutmaq lazım deyil ki, dövlətçilik tariximizin özünəməxsus
bir mərhələsi olan Sovet dövründə də bu böyük siyasətçi və dövlət xadimi, milli inkişafımız baxımından
əvəzolunmaz nailiyyətlərə imza atmışdır. Bildiyimiz kimi, 1969-cu ilədək Azərbaycan SSRİ-nin tərkibində yalnız
xammal mənbəyi kimi çıxış edir, bütün sahə və istiqamətlər üzrə ən geridə qalmış ölkələrin başında gəlirdi.
Respublikamızın inkişafı üçün əhəmiyyətli resurs və potensial mövcud olsa da, onlardan səmərəli surətdə istifadə
edilməməsi tənəzzül meyillərinin əsasında dayanan başlıca faktor idi. Amma Azərbaycan Kommunist Partiyası
Mərkəzi Komitəsinin 1969-cu il iyul plenumunda Heydər Əliyevin Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi
Komitəsinin birinci katibi seçilərək respublikanın rəhbəri olması ölkəmizin Sovet dövrü tarixində dönüş nöqtəsi
oldu. Ulu öndər Heydər Əliyev fundamental strateji tədbirlər görməklə, davamlı və nizamlı inkişafı təmin etməyi
bacardı. Sürətli sənayeləşmə kursu seçildi və qısa zaman kəsiyində sənaye sahəsinin inkişafında mühüm
irəliləyişlər qeydə alındı. Ardıcıl surətdə sənaye müəssisələri tikilib istifadəyə verildi ki, bu da davamlı inkişaf
konsepsiyasının həyata keçirilməsini təmin edən əsaslardan biri oldu. Qısa müddətdə Azərbaycan İttifaq
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səviyyəsində sənaye istehsalının artım sürətinə görə ilk yerdə qərarlaşdı. Bununla yanaşı, kənd təsərrüfatı sənaye
təməli üzərində inkişaf etdirildi və istehsal olunan məhsulların orta illik həcmi mütəmadi surətdə atırıldı.
Artıq 1982-ci ildə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal həcmi ilk dövrlərlə müqayisədə 6 dəfə artırılmışdı
ki, bu da aqrar sektorun inkişafı yönündə həyata keçirilən siyasətin səmərəliliyindən xəbər verirdi. Eyni zamanda,
Ulu öndər Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrdə neft sənayesində də tənəzzül meyilləri aradan
qaldırıldı və bəhs edilən sahədə ehtiyatlardan səmərəli istifadə etməklə davamlı və nizamlı inkişafın əsası qoyuldu.
Nəticə etibarilə, neft hasilatı xeyli artırıldı. Strateji sahə olan təhsil sektorunda da ardıcıl və davamlı islahatlar
həyata keçirildi ki, bu da kadr potensialının formalaşdırılması və təkmilləşdirilməsi işinə fundamental töhfələr
bəxş etmiş oldu. Əvvəla, təhsil sektorunun maddi-texniki bazası yaxşılaşdırıldı. Ulu öndər Heydər Əliyevin xüsusi
diqqət və qayğısının fonunda kadr potensialının formalaşdırılması və təkmilləşdirilməsi istiqamətində
azərbaycanlı gənclər SSRİ miqyasında fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrinə göndərildilər.
Ümumilikdə, Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrdə SSRİ-nin ən nüfuzlu ali təhsil
müəssisələrində 18 minədək yüksək ixtisaslı mütəxəssis hazırlandı. Bu isə milli inkişafın intellektual əsaslarının
möhkəmlənməsinə fundamental töhfə idi. Bununla yanaşı, azərbaycanlı gənclərin SSRİ miqyasında fəaliyyət
göstərən nüfuzlu ali təhsil məktəblərinə göndərilməsi milli mədəniyyətimizin təbliği və möhkəmləndirilməsi,
milli diaspor quruculuğunun formalaşdırılması işinə mühüm strateji töhfələr bəxş etdi. Sonralar Ulu öndər Heydər
Əliyev bu missiya və prosesi məhz belə dəyərləndirirdi: "O vaxtlar azərbaycanlıları ayrı-ayrı yollarla sovetlər
ittifaqının müxtəlif yerlərinə göndərməklə, dayaq yaratmaq istəyirdim. İndi isə sərhədlər açılıb, azərbaycanlılar
hər yerdə yaşaya bilər. Bir şərtlə ki, gərək, millətini, dinini, torpağını və ana vətənini unutmayasan".
Bunlardan başqa, milli-mənəvi dəyərlərin qorunması və dirçəldilməsi istiqamətində əhəmiyyətli tədbirlər
görüldü. Musiqi, teatr, kino, təsviri incəsənət və digər sahələrdə xüsusi dəyişikliklər və inkişaf meyilləri qeydə
alındı. Mədəniyyət evləri inşa edildi, abidələr ucaldıldı, incəsənət xadimlərinə fəxri adlar, ordenlər, təqaüdlər
ayrıldı. Bütün bunlar isə cəmiyyətin intellektual təbəqəsinin fəaliyyət mexanizminin səmərəlilik səviyyəsini daha
da artırdı. 1978-ci ildə Heydər Əliyevin cəhdləri və təşəbbüsü sayəsində Azərbaycan SSR-in Konstitusiyasına
"Azərbaycan dili Azərbaycan SSR-in rəsmi dövlət dilidir" maddəsi daxil edildi. Bu, milli dilimizin mühafizəsi və
təbliği baxımından mühüm tarixi hadisə idi. Bunun ardınca "Müasir Azərbaycan dili" və "Azərbaycan dili"
dərslikləri hazırlandı. Beləliklə, Ulu öndər Heydər Əliyevin 1969-1982-ci illər ərzində ölkəyə rəhbərlik etdiyi
dövrdə həyata keçirilən islahatlar və görülən strateji tədbirlərin fonunda respublikamız sürətlə inkişaf edərək SSRİ
miqyasında xüsusi çəkiyə malik olan respublikaya çevrildi.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü də Onun xalqımız və dövlətçiliyimiz
qarşısındakı tarixi fəaliyyətini, misilsiz xidmətlərini göstərən mühüm mərhələdir. Məlum olduğu kimi, 1990-cı
ildə Azərbaycan olduqca mürəkkəb situasiyada idi. SSRİ-nin dayaqlarının sarsıldığı bir dövrdə İttifaq miqyasında
baş alan hərc-mərclik ölkələrin daxili həyatına da sirayət etmiş və idarəetmə potensialı və qabiliyyəti aşağı olan
ölkələrdə çox mürəkkəb siyasi-hüquqi kataklizmlər cərəyan etməkdə idi. Eyni zamanda, Muxtar Respublikanın
blokada şəraitində olması, sosial-iqtisadi durumunun bərbadlığı, hakimiyyətin muxtar qurum üzərində oynamağa
çalışdığı oyunlar Naxçıvanın vəziyyətini maksimum dərəcədə mürəkkəbləşdirmişdi. Mövcud durum 1991-ci ilin
sentyabr ayında Ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvan MSSR-in Ali Sovetinin sədri seçilməsinədək olan tarixi
mərhələdə daha da kəskinləşdi. Müharibənin davam etdiyi, sənaye məhsullarının çatışmadığı, elektrik enerjisinin
olmadığı, sosial-iqtisadi durumun kəskin olduğu şəraitdə Ali Məclisin sədri seçilən Heydər Əliyev həyata
keçirdiyi islahatlar, gördüyü tədbirlər və işlər sayəsində sabitliyin, tərəqqinin və həmrəyliyin təmin olunmasına
nail oldu. Ümumiyyətlə, Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövründə gördüyü işlərin
mahiyyətini və əzəmətini anlamaq üçün sadəcə, bir neçə fakta nəzər yetirmək kifayət edir. Belə ki, milli
dövlətçilik ənənələrinin bərpa olunması yönündə görülən işlər sırasında Muxtar Respublikanın dövlət rəmzlərinin
bərpa olunması və milliləşdirmə siyasətinin həyata keçirilməsi vurğulanmalıdır. 17 noyabr 1990-cı il tarixində
Naxçıvan Ali Məclisinin I sessiyasında ilk dəfə olaraq üçrəngli bayrağımız qaldırıldı. Milli bayraq məsələsi ilə
əlaqədar 2 bəndlik qərar qəbul edildi. Bununla yanaşı, Naxçıvan MSSR adından "Sovet" və "Sosialist" sözləri
çıxarıldı. SSRİ-nin mövcud olduğu bir dövrdə belə bir qərarın qəbul və icra edilməsi olduqca yüksək siyasi səriştə
və cəsarət tələb edirdi ki, Ulu öndər Heydər Əliyev bunu nümayiş etdirdi. Eyni zamanda, Naxçıvanda Kommunist
Partiyasının fəaliyyəti dayandırıldı və Sovet ordusu, əsgəri birlikləri Naxçıvan MR ərazisindən çıxarıldı.
O zaman Azərbaycanda hakimiyyətdə olan səriştəsiz qüvvələr korporativ maraqlar əsasında çıxış edərək,
sabitliyə və inkişafa mane olmaq yönündə xüsusi fəallıq göstərirdilər ki, bu da Naxçıvanın durumuna mənfi təsir
edən destruktiv faktor qismində çıxış edirdi. Hətta iş o həddə çatmışdı ki, xarici güc mərkəzlərinin
"marionetka"ları qismində çıxış edən hakimiyyətdəki "piyada"lar Naxçıvanda bir neçə dəfə dövlət çevrilişinə cəhd
etdilər. Bunlardan ilki Xalq Cəbhəsinin Naxçıvandakı 24 oktyabr 1992-ci ildə silahlı dəstələrinin Muxtar
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Respublikada etdiyi çevriliş cəhdi oldu. Amma Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi məharəti sayəsində bəhs edilən
çevriliş cəhdlərinin qarşısı alındı. Bunlarla yanaşı, Ulu öndər Heydər Əliyev milli ideoloji məsələləri önə çəkərək
bir sıra təxirəsalınmaz tədbirlər gördü və tarixi qərarlar qəbul etdi. İlk növbədə "1990-cı il yanvar ayının 20-də
törədilmiş Bakı hadisələrinə siyasi qiymət verilməsi haqqında" Qərar qəbul edildi. Qərarda 20 Yanvar
hadisələrinin mahiyyəti, siyasi və hüquqi əsasları əks olunmuşdu. Eyni zamanda, 31 dekabrın Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü elan edilməsi barədə də tarixi qərar qəbul edildi. Bütün bunlarla yanaşı,
Naxçıvan MR-də sosial-iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşdırılması və tərəqqi meyillərinin əldə olunması üçün
əhəmiyyətli tədbirlər görüldü. Sosial-iqtisadi və aqrar islahatlar reallaşdırıldı, özəlləşdirmə prosesinə start verildi
və infrastruktur sahələrinin inkişafı yönündə xüsusi işlər həyata keçirildi.
Digər tərəfdən, blokada şəraitində olan Muxtar Respublikanın inkişafı və sabitliyinin davamlılığını təmin
etmək üçün regional miqyasda rasional strateji münasibətlər sistemi formalaşdırmaq lazım idi ki, Ümummilli lider
Heydər Əliyev bu yöndə strateji addımlar atdı. Xüsusilə də Türkiyə və İranla qarşılıqlı əməkdaşlığa və tərəfdaşlığa
əsaslanan rəsmi təmaslar sıxlaşdırıldı. 24 mart 1992-ci il tarixində Ankarada Naxçıvan MR-lə Türkiyə
Cümhuriyyəti arasında işbirliyi protokolunun imzalanması blokada şəraitində olan Naxçıvanın vəziyyətinə
əhəmiyyətli dərəcədə müsbət töhfə oldu. Beləliklə, siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövründə Heydər Əliyev
gördüyü işlər, atdığı rasional, praqmatik addımlarla Muxtar Respublikanın qurtuluşunu, dirçəlişini və
həmrəyliyini təmin etmiş oldu. Bildiyimiz kimi, 18 oktyabr 1991-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Ali
Sovetinin cari sessiyasında qəbul edilmiş "Azərbaycan Respublikasının Dövlət müstəqilliyi haqqında"
Konstitusiya Aktına müvafiq olaraq, formal müstəqillik əldə etmiş Azərbaycan Respublikası müstəqilliyin ilk
illərində kompleks problemlər və dərin kataklizmlərlə üzləşdi. Təbii ki, bunun bir sıra obyektiv və subyektiv
səciyyə daşıyan fundamental səbəbləri var idi. Bu səbəblərin başında isə həmin vaxt Respublikaya "rəhbərlik"
edən subyektlərin qətiyyətsizliyi, Moskvanın kölgəsi altında, "kölə psixologiyası" ilə yaşamaq niyyətləri və bu
rəhbərlərin xalqın ali mənafeyini mərkəzin imperialist maraqlarına qurban vermələri dayanırdı.
Bütün mahiyyəti və mövcudluğu ilə Kremldən asılı olan o zamankı Azərbaycan rəhbərliyi müstəqillik
ideyalarını, prinsiplərini qəbul etmək, mənimsəmək iqtidarında deyildi. Məhz Azərbaycanın o zamankı iqtidarının
müstəqillik ideyalarına etinasız olmasının nəticəsi idi ki, şəraitdən istifadə edən təcavüzkar Ermənistan strateji
baxımdan ən əlverişli ərazilərimizi anneksiya etdi. Hələ bu, son deyildi. Xalqımızın bir sıra ictimai-siyasi
xadimlərinin terror aktlarına məruz qalmaları, dövlət strukturları arasında çəkişmələrə start verilməsi və bunların
daha kəskin xarakter alması Azərbaycanın bir dövlət kimi varlığını sual altına almışdı. Mövcud vəziyyətdən çıxışı
təmin edə bilməyəcəyini anlayan Ayaz Mütəllibov hakimiyyəti çarəni istefa verməkdə gördü. Bundan sonra
hakimiyyətə gəlmiş AXC-Müsavat cütlüyü Azərbaycanı sözün əsl mənasında xarici kəşfiyyat orqanlarının
mübarizə meydanına çevirdi. Ölkədə tam bir anarxiya yarandı və daxili çəkişmələr özünün pik nöqtəsinə çatdı.
Artıq "əlinə silah alan" hakimiyyəti ələ keçirməyə çalışırdı və bölücü meyillər olduqca güclənmişdi. Ermənistanın
təcavüzü davam edir və xarici dövlətlər beynəlxalq münasibətlər sistemində Azərbaycanı müstəqil subyekt kimi
qəbul etmirdilər. Həmin ərəfədə güclü siyasi liderin nüfuzuna söykənən mütəşəkkil siyasi subyektlər lazım idi ki,
Azərbaycanı anarxiya meyilləri ilə müşayiət edilən xaotik durumdan xilas etsin. Amma 1993-cü ilədək ölkəyə
rəhbərlik edən şəxslər xarici qüvvələrin "piyada"sı kimi çıxış etməkdən başqa, xalqımız, dövlətçiliyimiz üçün heç
bir önəm kəsb edə bilmədilər. Beləliklə, müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycan çox ciddi problemlərlə üzləşdi və
sistematik strategiyanın həyata keçirilməməsi nəticəsində kataklizmlər iqtisadi, siyasi, sosial, hüquqi və digər
sahələri iflic etdi, ölkədə vətəndaş müharibəsi, separatizm təhlükəsi artdı. Bu durum 1993-cü ilə, Ulu öndər
Heydər Əliyevin xalqın tələbi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə gəlməsinədək davam etdi. Ölkəmizdə hökm sürən xaotik
və anarxist meyilllərin neytrallaşdırılmasında, mürəkkəb siyasi-hüquqi kataklizmlərin qarşısının alınmasında və
ictimai-siyasi sabitliyin əldə edilməsində Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin liderlik
keyfiyyətləri birinci dərəcəli amil kimi xüsusi rol oynadı. Ulu öndər ölkədə sabitliyi bərpa etdi, sosial-iqtisadi
tənəzzülün qarşısını aldı, müstəqilliyin əsaslarını möhkəmləndirmək istiqamətində addımlar atdı.
Ulu öndər Heydər Əliyevin xalqımız və dövlətçiliyimiz qarşısındakı misilsiz xidmətlərindən biri ümumxalq
partiyası olan Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasıdır. Müstəqillik əldə etdikdən sonra xaotik və antaqonist
siyasi proseslərin fonunda ölkəmizin qarşısında duran başlıca strateji vəzifələrdən biri də ictimai-siyasi
institutlaşma prosesinin həyata keçirilməsi idi. Bunun başlıca istiqamətlərindən biri də plüralist prinsiplər əsasında
müxtəlif orientasiyalara malik olan siyasi partiyaların təsis edilməsi və onların fəaliyyət mexanizmlərinin milli
maraqlar və dəyərlər əsasında təşkilinə şərait yaradılması idi. Beləliklə, hakim dairələrin törətdikləri süni
maneələrə baxmayaraq, ölkə ziyalılarının təkidli çağırışları və xalqın etimadı sayəsində 1992-ci il noyabrın 21-də
Naxçıvanda keçirilən təsis konfransında Yeni Azərbaycan Partiyası təsis edildi və Ulu öndər Heydər Əliyev
partiyanın Sədri seçildi. O zamankı hakimiyyət dairələrinin Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasına
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göstərdikləri maneələr, ardıcıl təzyiqlər bu yola qədəm qoyan insanları özlərinin ali məqsədlərindən döndərə
bilmədi. Ümummilli liderimizin nüfuzu, Azərbaycan xalqının Ona göstərdiyi misilsiz etimad Yeni Azərbaycan
Partiyasının qısa müddət ərzində təşkilatlanmasına, ölkənin bütün regionlarında özəklərini yaratmasına və 1993cü ildə hakimiyyətə gəlməsinə şərait yaratdı. Yeni Azərbaycan Partiyası dünyada analoqu olmayan bir siyasi
təşkilat kimi yarandığı müddətdən 6 ay sonra siyasi hakimiyyətə gəldi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin
rəhbərliyi ilə həyata keçirilən sistematik strategiyanın əsasında siyasi sistemin təməl atributları və struktur
elementlərinin dirçəldilməsi və təkmilləşdirilməsi, ictimai-siyasi institutlaşma prosesinin sürətləndirilməsi,
inzibati səciyyə daşıyan struktur islahatlarının həyata keçirilməsi, siyasi plüralizmin təmin edilməsi və bütün
bunların əsasında demokratik transformasiyanın milli dəyərlərə və maraqlara müvafiq surətdə baş tutması kimi
fundamental strateji vəzifələr dayanırdı. Zəngin dövlətçilik təcrübəsinə, rasional təfəkkürə və praqmatik fəaliyyət
mexanizminə malik olan Ümummilli lider Heydər Əliyev tətbiq etdiyi strategiya sayəsində mərhələli şəkildə
bütün bu vəzifələrin həllinə nail ola bildi. Məhz sadalanan vəzifələrin yerinə yetirilməsi istiqamətində hüquqinormativ bazanın yaradılması strateji əsas oldu. Beləliklə, xalqımızın Əbədiyaşar lideri Heydər Əliyevin gərgin
əməyi sayəsində 1995-ci il noyabr ayının 12-də xalq referenduma gedərək öz dövlətçiliyinin əsas hüquqi
istiqamətlərini müəyyənləşdirəcək başlıca siyasi-hüquqi sənəd olan Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını
qəbul etdi. Yeni Konstitusiya dövrün tələbləri, reallıqları və qanunauyğunluqlarına görə mükəmməl və təkmil
siyasi-hüquqi sənəd idi. Konstitusiyanın hazırlanmasında dünya dövlətlərinin konstitusiya təcrübəsindən geniş
istifadə edilməsi ilə yanaşı, respublikamızın tarixi ənənələri, spesifik özəllikləri və xalqımızın mentaliteti də
nəzərə alınmışdı.
Müstəqillikdən sonra ölkəmizin qarşısında duran növbəti vəzifə milli həmrəylik və bütövlüyü təmin edəcək
fundamental mənəvi faktor olan milli ideologiyanın müəyyən edilməsi və ondan milli siyasətin tərkib hissəsi kimi
səmərəli istifadə mexanizminin həyata keçirilməsi idi. Amma müstəqilliyin ilk illərində mövcud olan siyasi hərcmərclik və vahid dövlət siyasətinin olmaması bütün sahələrdə olduğu kimi, milli ideoloji siyasət sahəsində də
güclü mərkəzdənqaçma meyillərinin müşahidə olunmasına və nəticə etibarilə bu sferada ciddi boşluqların
yaranmasına səbəb olmuşdu. Bu baxımdan, qürur və minnətdarlıq hissi ilə xüsusi vurğulamaq istərdik ki,
Azərbaycan dövlətçiliyində Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan əsas məqamlardan biri də məhz dövlətçiliyin təməl
prinsiplərdir. Bu təməl prinsipləri yalnız bu gün üçün deyil, eyni zamanda gələcəyə yönəlib. Hər bir xalq öz
dövlətçiliyinin idarə olunmasında müəyyən ideoloji prinsiplərə söykənir. İdeologiyasız dövlətçilik mümkün deyil
və xalq səfərbəredici ideyaya söykənmədən irəli gedə bilməz. Dünyanın aparıcı dövlətlərinin keçdiyi tarixi inkişaf
yoluna nəzər salsaq, onların müəyyən prinsiplərə söykəndiyini görərik. Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətinin
ideoloji cəhətdən altı təməl prinsipini müəyyənləşdirib. Bunlardan birincisi müstəqil dövlətçilik prinsipidir.
Müstəqil dövlətçilik prinsipinin qayəsini Azərbaycanın müstəqilliyinin hər şeydən uca olması, suverenliyinin
qorunması üçün bütün vasitələrdən istifadə olunmasının zəruriliyi ideyası təşkil edir. Müstəqil dövlətçilik prinsipi
- hər şey dövlət naminə şüarına söykənir. Azərbaycanda müstəqil dövlətin qurulması yolunda Heydər Əliyevin
hələ sovetlər dönəmindən başladığı işlər nəticə etibarilə bu prinsipin reallaşması ilə başa çatdı. Heydər Əliyevin
sayəsində Azərbaycanın müstəqilliyinin dönməzliyi tam təmin olundu.
Azərbaycançılıq prinsipi - bu prinsip bütövlükdə Heydər Əliyev ideologiyasının ana xəttini təşkil edir.
Azərbaycançılıq dünyada olan azərbaycanlıların vahid bir ideya ətrafında birləşməsini, eyni zamanda
Azərbaycanda yaşayan hər bir vətəndaşın dövlətə, xalqa bağlılığını zəruri edir. Azərbaycançılıq dünyada olan
azərbaycanlıları müstəqil Azərbaycan uğrunda mübarizədə səfərbər edir. Qanunçuluq prinsipi - qanun alidir və
hər kəs ona tabe olmalıdır. Tutduğu mövqedən, cəmiyyətdəki fəaliyyətindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlar
qanuna əməl etməlidirlər. Bu baxımdan qanunçuluq Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətçiliyi üçün müəyyən
etdiyi əsas prinsiplərdən biridir. Varislik prinsipi - burada söhbət siyasətin varisliyindən gedir. Belə ki, Heydər
Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilən böyük siyasət davamlı olmalıdır. Konstruktiv əməkdaşlıq prinsipi - bu
prinsip vətəndaş həmrəyliyini özündə əks etdirir. Vətəndaş həmrəyliyi dünən də lazım idi, bu gün də lazımdır,
sabah da lazım olacaq. Çünki istənilən cəmiyyətdə iqtidar-müxalifət mübarizəsi, bu və ya digər məsələdə fikir
ayrılığı ola bilər. Bu mübarizə konstruktiv şəkildə, qanun çərçivəsində getməlidir. Bu mübarizə eyni zamanda,
vətəndaş həmrəyliyində özünü büruzə verməlidir. Bir-birinə əks ideyalar ortaya qoyan qüvvələr nəticə etibarilə
ölkəmizin maraqları naminə birləşməli, vətəndaş sülhünü, həmrəyliyini qorumalıdırlar. Bu prinsip daim Heydər
Əliyev tərəfindən qorunub.
Heydər Əliyevin yaratdığı, qurucusu olduğu Yeni Azərbaycan Partiyası 1992-ci ildən siyasi arenadadır.
YAP müxalifətdə olduğu dövrdə də konstruktivlik nümayişi etdirmiş, vətəndaş sülhünə və həmrəyliyinə əməl
etmişdir. Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi bu siyasət YAP-ın fəaliyyətində həmişə özünü büruzə verib. Sosial
ədalət prinsipi - Heydər Əliyev siyasətində sosial ədalət önəmli yer tutur. Sosial ədalət olmayan cəmiyyətlərdə
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insanlar arasında hansısa bir sülhdən, əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilməz. Cəmiyyətdə bazar münasibətlərinin
inkişafı sosial ədaləti inkar etmir. Dövlətin sosial müdafiə siyasəti həmişə qorunub saxlanılmalıdır. Sosial ədalət
vətəndaşın daim dövlətin himayəsində olması deməkdir. Heydər Əliyev böyük şəxsiyyət olaraq Azərbaycan
dövlətçiliyinin əbədi mövcudluğu üçün zəruri əsaslar formalaşdırmaqla kifayətlənməmiş, həmçinin bu dövləti
yeni əsrdə inamla irəli aparacaq, əzmlə inkişaf etdirəcək, bir sözlə, alternativsiz siyasi kursun davamlılığını bütün
sahələrdə təmin edəcək lider yetişdirmişdir.
Son səkkiz ildə ulu öndərin siyasətini uğurla davam etdirən dövlət başçısı İlham Əliyev qısa müddətdə
xalqın layiqli rəhbəri və lideri olduğunu əməli işi ilə sübuta yetirmiş, hər bir azərbaycanlının Prezidenti olmuşdur.
Cənab İlham Əliyevin respublikaya rəhbərliyi dövründə əldə edilmiş böyük nailiyyətlər Azərbaycan xalqının öz
seçimində dəfələrlə haqlı olduğunu bir daha təsdiqləyir. Bu gün Azərbaycan və onun istiqlaliyyəti üçün ən mühüm
təminat faktoru odur ki, ulu öndərin bərqərar etdiyi güclü dövlətçilik xəttini uğurla davam etdirən lideri var.
Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi ilə görülən işlər, əldə olunan uğurlu nəticələr hələ ötən əsrin 90-cı illərinin
ortalarından böyük rəhbər Heydər Əliyev tərəfindən başlanmış çoxşaxəli islahatlar kursunun məntiqi davamıdır.
Qürur və məmnunluq hissi ilə deyə bilərik ki, Heydər Əliyev siyasi kursu 2003-cü ildən Prezident İlham Əliyev
tərəfindən uğurla davam etdirilir. Uğurlarımız ümummilli lider Heydər Əliyevin 2003-cü il prezident
seçkilərindən öncə xalqa müraciətini xatırlatmağı zərurətə çevirir: "İlham Əliyev yüksək intellektli, praqmatik
düşüncəli, müasir dünya siyasətini və iqtisadiyyatını gözəl bilən, enerjili və təşəbbüskar bir şəxsiyyətdir. Sizi əmin
edirəm ki, həm İlham Əliyev, həm də Yeni Azərbaycan Partiyası bundan sonra da xalqımızın ən layiqli övladlarını
öz ətrafında sıx birləşdirərək, Azərbaycan dövlətinin inkişafı və xalqımızın firavanlığı yolunda çox işlər
görəcəklər. İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri, planları, işləri Sizin köməyiniz və
dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən Ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər
bəsləyirəm". Prezident kimi fəaliyyətə başladığı gündən görəcəyi işlərin prioritetlərini açıqlayan, "Azərbaycanı
daha qüdrətli dövlətə çevirmək üçün ən başlıcası ölkədə Heydər Əliyevin siyasəti davam etdirilməlidir. Mən
Azərbaycan xalqına söz verirəm ki, bu siyasətə sadiq qalacaq, heç vaxt bu yoldan dönməyəcəyəm" - söyləyən
cənab İlham Əliyev atdığı hər addımında bu vədinə sadiqliyini nümayiş etdirir. 2003-2008-ci illərdə verilən hər
vədin konkret işlərdə öz əksini tapması, ayrı-ayrı sahələri əhatə edən Dövlət Proqramlarının uğurlu icrası, iqtisadi
göstəricilərin təkcə rəqəmlərdə deyil, insanların gündəlik həyatında öz əksini tapması Xalq-Prezident birliyini,
həmrəyliyini daha da möhkəmləndirdi, 2008-ci ildə keçirilən prezident seçkilərində cənab İlham Əliyevin yenidən
Prezident seçilməsinə stimul verdi.
Həyata keçirilən siyasətin əsasında Azərbaycan vətəndaşının dayandığını qeyd edən dövlət başçısı İlham
Əliyev Dövlət Proqramlarının uğurlu icrasında da bu dəstəyin rolunu xüsusi vurğulayır. Güclü sosial siyasətə yol
açan iqtisadi tərəqqinin artması üçün bütün imkanlar mövcuddur. Azərbaycanın özünü dünyaya sosial dövlət kimi
təqdim etməsi də əldə olunan uğurlara söykənir. Neft gəlirlərindən səmərəli istifadə nəticəsində iqtisadiyyatın
şaxələndirilməsi Azərbaycanın dünyanı bürüyən iqtisadi və maliyyə böhranından uğurla çıxmasına səbəb oldu.
"Biz siyasətimizi elə aparmalıyıq ki, sanki Azərbaycanda neft yoxdur. İqtisadiyyatın bütün sahələri - ilk
növbədə qeyri-neft sektoru, infrastruktur inkişaf etməlidir. Ancaq bu yolla biz Azərbaycanı hərtərəfli inkişaf etmiş
ölkəyə çevirə bilərik". Prezident İlham Əliyevin on il bundan əvvəl səsləndirdiyi bu istək artıq reallığa çevrilib.
Bu gün ÜDM-də özəl bölmənin payının 85 faiz təşkil etməsi qeyri-neft sektorunun inkişafına yönələn diqqətin
bariz nümunəsidir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramlarında qarşıya qoyulan vəzifələrin uğurlu
həlli ilə Azərbaycan ən ucqar kəndləri də daxil olmaqla böyük quruculuq meydanını xatırladır. Artıq keçid
dövrünü başa vuraraq beynəlxalq standartlara və bazar iqtisadiyyatının müasir tələblərinə uyğun layihə və
islahatların tətbiqinin davam etdirilməsini vacib hesab edən Prezident İlham Əliyev başlıca amil kimi neft
strategiyasının daha geniş miqyasda həyata keçirilməsi, dünya siyasətinə uyğunlaşdırılması, demokratiyanın tam
qələbəsi naminə inamlı addımlar atır. Bu gün Azərbaycanın ən mötəbər tədbirlərə ev sahibliyi etməsi, üçrəngli
bayrağının dünyanın nüfuzlu təşkilatlarının qarşısında dalğalanması, beynəlxalq aləmdə iqtisadi möcüzələr ölkəsi,
sosial dövlət kimi nüfuz qazanması Heydər Əliyev siyasi kursunun Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla
davam etdirilməsinin nəticəsidir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan 193 ölkədən 155-nin dəstəyini qazanaraq BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçildi. Qurumda ilk olaraq ədaləti müdafiə edəcəyimizi bəyan edən
dövlət başçısı İlham Əliyev bu uğuru tarixi hadisə kimi dəyərləndirdi.
Müstəqilliyinin 20-ci ilində Azərbaycanın 155 ölkənin dəstəyini qazanaraq quruma qeyri-daimi üzv
seçilməsi keçilən yola, əldə edilən uğurlara verilən dəyər kimi qəbul olundu. Bu uğurumuzun yeganə problemimiz
olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesinə öz müsbət təsirini
göstərəcəyi inkaredilməzdir. Ümumiyyətlə, hər bir sahənin inkişafı dövlətin siyasətində əsas yer tutur. Bu diqqət
hər ili bu və ya digər sahənin adı ilə bağlayaraq, həmin il çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlərin miqyasının
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genişləndirilməsindən də aydın görünür. İdman sahəsində gerçəkləşdirilən dövlət siyasəti, Olimpiya ideallarının
təbliği, idmanın maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, tikilmiş müasir olimpiya kompleksləri və digər
tədbirlər nəticəsində ölkəmiz mötəbər beynəlxalq idman yarışlarının keçirildiyi məkana çevrilib. Avropa
Olimpiya Komitəsinin 2015-ci ildə Birinci Avropa Olimpiya Oyunlarının Bakıda keçirilməsi ilə bağlı qərarı da
deyilənlərin təsdiqidir.
Prezident İlham Əliyev bu münasibətlə Azərbaycan xalqına təbrikində bildirmişdir ki, Azərbaycan bu gün
dünyada və Avropada idman dövləti kimi tanınır: "Bizim uğurlarımız həm beynəlxalq yarışlarda əldə etdiyimiz
medallarla ölçülür, eyni zamanda, Azərbaycanda, Bakıda yaradılmış müasir idman infrastrukturu da uğurlarımızı
tamamlayır. Buna Azərbaycanda və Bakıda keçirilmiş dünya, Avropa çempionatlarını əlavə etsək, görərik ki,
doğrudan da Azərbaycanda idman uğurla, sürətlə inkişaf edir".
Qeyd edək ki, XXX London Yay Olimpiya Oyunlarında Azərbaycanın 205 dövlət arasında 30-cu yeri
tutması da böyük uğur olmaqla yanaşı, ölkəmizin beynəlxalq aləmdə artan nüfuzunun göstəricisi idi. London Yay
Olimpiya Oyunlarında 10 medal qazanan idmançılarımız Azərbaycanın bayrağını yüksəklərə qaldıraraq, bir daha
ölkəmizin təqdimatına öz töhfələrini verdilər. Ötən ilin mayında 42 ölkənin öz məşəlini Azərbaycanda
alovlandırması da ölkə həqiqətlərimizin dünyaya təqdimatında əhəmiyyətli rol oynadı. Hər bir ölkəni dünyada
tanıdan siyasəti ilə yanaşı, mədəniyyətinin də olduğunu nəzərə alsaq, Azərbaycanın "Eurovision-2012" mahnı
yarışmasına ev sahibliyi etməsinin ölkələr arasında əlaqələrin inkişafında körpü rolunu aydın görərik.
Uğurlarımız davamlıdır. Bu davamlılığı şərtləndirən əsas amil möhkəm təmələ əsaslanan inkişaf
strategiyasıdır. İnkişafın Azərbaycan modelinin mövcudluğu, onun başqa ölkələrə nümunə göstərilməsi böyük
uğurdur. Dövlət başçısı İlham Əliyevin ölkəmizin 20 illik müstəqillik tarixində qazandığı uğurların fonunda
qarşıdakı illər üçün hədəfləri və onlara nail olmağın yollarını müəyyənləşdirməyə xidmət edən "Azərbaycan 2020:
gələcəyə baxış" İnkişaf Konsepsiyasının hazırlanması barədə sərəncamı nəinki ölkə daxilində, beynəlxalq
səviyyədə yüksək dəyərləndirildi. Azərbaycanı yaxın on ildə inkişaf etmiş ölkələr sırasında görmək istəyini ortaya
qoyan Prezident İlham Əliyev bu günə qədər 3 dəfə artan ümumi daxili məhsulun daha 2 dəfə artırılmasını qarşıya
mühüm vəzifə kimi qoyur. Ölkəmiz keçid dövrünü başa vuraraq qlobal və regional çağırışlar fonunda kəmiyyət
və keyfiyyət etibarilə yeni dövrün astanasındadır. Azərbaycanın əldə etdiyi tarixi nailiyyətlərin qorunub
saxlanılması və daha da inkişaf etdirilməsi, qlobal və regional çağırışlara cavab verərək ölkəmizin dünya
nizamında öz mövqeyini gücləndirməsi üçün Prezident İlham Əliyevin "Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış"
İnkişaf Konsepsiyasının hazırlanması barədə sərəncam ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən yaradılan milli inkişaf
modelinə uyğundur. Sülh və inkişaf Azərbaycan dövlətinin strategiyasının təməlini təşkil edir. Qeyd
etdiklərimizin fonunda bir daha bu reallıq aydın dərk olunur ki, düzgün seçilən yol, möhkəm təmələ əsaslanan
siyasət ölkənin davamlı inkişafını təmin edir, beynəlxalq münasibətlər sistemində yeri və rolunu möhkəmləndirir.
Güclü, qüdrətli Azərbaycan hər birimizin qürur mənbəyidir. Xalqımız tam əmindir ki, yeganə problemimiz olan
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də tezliklə öz ədalətli həllini tapacaq, soydaşlarımız öz
doğma yurd-yuvalarına qayıdacaq, Azərbaycan daha böyük uğurlara imza atacaq.
Ümumiyyətlə, Heydər Əliyevin zəngin siyasi irsi, idarəçilik təcrübəsi, siyasi elmə gətirdiyi yeniliklər
zaman keçdikcə dünya politoloqları, analitik mərkəzləri tərəfindən daha diqqətlə, daha dərindən öyrəniləcək,
müasir siyasi idarəçilikdə geniş tətbiq ediləcəkdir. Heydər Əliyev öz ölümü ilə ölməzliyə qovuşdu, xalqın
taleyində liderlik missiyasını davam etdirdi, cəmiyyətimizi daha sıx birləşdirdi. Onun ideyaları və əməli fəaliyyəti
dövlət quruculuğunun, sosial-iqtisadi və mədəni-mənəvi inkişafımızın bütün istiqamətlərində yolumuza həmişə
işıq salaraq, bu gün də, sabah da Azərbaycanı firavan gələcəyə istiqamətləndirəcəkdir. Bəşər tarixi sübut edib ki,
yalnız tək-tək dövlət başçıları öz xalqı qarşısındakı xidmətlərinə görə, ümummilli liderlikdən əlavə, həm də öz
millətinin qəlbində və tarixində müqəddəslik zirvəsinə çata biliblər. Zəmanəmizin ən dahi şəxsiyyətlərindən biri,
xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyevə də, məhz öz millətinin qəlbində və onun çoxəsrlik tarixində müqəddəslik
zirvəsinə yüksəlmək səadəti nəsib olub. Heydər Əliyev kimi xalqına hədsiz bağlı olan şəxsiyyətlərin ömrü onun
yaşadığı illərlə ölçürmür. Öz millətinin taleyini yaşamış Heydər Əliyev indi də, gələcəkdə də qədirbilən
xalqımızın qəlbində yaşayır və daim yaşayacaqdır.
Səs. - 2017.- 12 dekabr. - № 227. - S. 4-6.
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Azərbaycan təhsilinin memarı
Gülçöhrə Məmmədova,
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin rektoru, professor, Əməkdar memar
“Heydər Əliyevin simasında Azərbaycan Respublikası uzun illər ərzində ölkənin bütün həyatına
dərindən nüfuz etmiş və Azərbaycanın tarixində əbədi yer tutmuş böyük dövlət xadimini itirmişdir. Onun adı
ölkənin müstəqilliyinin bərqərar olmasında qazandığı tarixi nailiyyətlərlə daim bağlı olacaqdır.”
Herhard Şröder
Almaniya Federativ Respublikasının sabiq kansleri
“Ən böyük şəxslər özündən çox mənsub olduğu cəmiyyəti düşünən, onun varlığının və xoşbəxtliyinin
qorunması yolunda həyatını verən insanlardır”. Türk xalqının böyük oğlu Mustafa Kamal Atatürkün bu
müdrik kəlamı Azərbaycan xalqının XX əsrdə yetirdiyi ən parlaq sima, müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi,
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin böyük həyat yolunu lakonik şəkildə çox parlaq və aydın təcəssüm etdirir.
Ömrünü Azərbaycanın tərəqqisinə və inkişafına, dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsinə, beynəlxalq aləmdə
tanınmasına, xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinin qorunub saxlanmasına həsr edən Heydər Əliyev bu
səbəbdən xalqın böyük mənəvi dəyərinə, ümid və and yerinə çevrilmişdir. O, bir-birinə zidd olan siyasi
quruluşlarda fəaliyyət göstərsə də, hər zaman xalqını, vətənini düşünmüş, onun gələcək müstəqilliyi naminə
çalışmış, ürəyi yalnız Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, doğma xalqının xoşbəxtliyi üçün
çırpınmışdır. Ulu öndərin vaxtilə söylədiyi “Heç kəsin şübhəsi olmasın ki, ömrümün bundan sonrakı hissəsini
harada olursa-olsun, yalnız və yalnız Azərbaycan Respublikasının müstəqil dövlət kimi inkişafına həsr
edəcəyəm” kəlamı bu gün də xalqımız tərəfindən qürurla xatırlanır.
On dörd il bundan əvvəl xalqın məhəbbətini qazanan öndərimiz, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev
əbədiyyətə qovuşdu. Onun timsalında Vətən öz xilaskarını, milli liderini, milli iftixarını, qürur duyduğu və arxa
bildiyi böyük azərbaycanlını itirdi. Onun cismani yoxluğu bu gün hiss olunsa da, Heydər Əliyev mənəvi cəhətdən
hər zaman bizimlədir. Çünki bir qərinəlik hakimiyyəti dövründə bu böyük şəxsiyyət xalq üçün çalışdı, ömrünü,
gününü bu xalqın rifahı yolunda şam kimi əritdi, sağlığında canlı əfsanəyə çevrildi, çağdaş tariximizdə
əbədiyaşarlıq qazandı. Xalqın öz liderinə bəslədiyi sevgi, ona ümid və nicat mənbəyi kimi baxması, Heydər
Əliyevin millətinə, Vətəninə olan sonsuz məhəbbəti tariximizin şanlı səhifələrinə çevrilib. İllər keçdikcə Heydər
Əliyev kimi şəxsiyyətlərin böyüklüyü daha aydın görünür. Xalqının müstəqil və güclü dövlətə sahib olmaq
arzusunu reallığa çevirmiş, bütün ruhu, varlığı ilə öz millətinə, elinə-obasına bağlı olmuş Heydər Əliyev
fenomenal şəxsiyyət idi. Danılmaz həqiqətdir ki, zəngin təcrübəyə, parlaq zəkaya, böyük istedada, yüksək siyasi
idarəçilik və liderlik qabiliyyətinə, tükənməz enerjiyə malik Heydər Əliyevin uğurlu siyasəti nəticəsində
Azərbaycan hərtərəfli inkişafa nail olmuşdur. Bu gün Azərbaycanda sosial-iqtisadi, ictimai-mədəni həyatın elə
bir sahəsi yoxdur ki, həmin sahənin inkişafı ümummilli liderin adı ilə bağlı olmasın.
Azərbaycanın inkişaf tarixinin dinamikası belə bir fikri təsdiq edir ki, Heydər Əliyevin 1969-cu ildə
hakimiyyətə gəlişindən sonrakı dövr ulu öndərin böyük əməyi nəticəsində həyata keçirilən dəyişikliklərin
həcminə, iqtisadi inkişafın səciyyəsinə görə Azərbaycan tarixinin sovet dövründəki ən parlaq səhifələrini təşkil
edir. 70-ci illərdən başlanan iqtisadi inkişaf, milli-mədəni dirçəliş, milli ruhun yüksəlişi, xalqımızın illərdən bəri
qəlbində yaşatdığı milli dövlətçilik ideyasının möhkəmlənməsi azadlıq uğrunda gələcək mübarizəsinə mühüm
zəmin yaratmışdı. Bütün sahələrdə oldugu kimi, Azərbaycan təhsilinin inkişafı üçün etibarlı zəmin də ulu öndər
Heydər Əliyevin 1969-cu ilin 14 iyulunda respublika rəhbəri seçilməsindən sonrakı mərhələdə yaranmışdır.
“Hər bir dövlət əgər istəyirsə ki, öz ölkəsinin inkişafını təmin etsin, öz millətinin elmini, mədəniyyətini
dünya standartlarına çatdırsın, o mütləq, hər şeydən çox, təhsilə fikir verməlidir, təhsilin inkişafına səy
göstərməlidir, təhsil üçün bütün imkanları yaratmalıdır”. Bu sözlərin müəllifi gözəl dərk edirdi ki, milli intibahın
təminatında başlıca vasitə elm və təhsildir. Elə bu səbəbdən görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin zəngin
nəzəri irsində və möhtəşəm fəaliyyətində təhsil məsələləri xüsusi yer tuturdu. Respublikaya rəhbərlik etdiyi həm
birinci, həm də ikinci dönəmdə o, təhsilə dövlət siyasətinin prioritet məsələlərindən biri kimi dəyər verirdi. Ulu
öndər həmişə çıxışlarında təhsilin cəmiyyətin xüsusi, intellektual cəhətini əks etdirən bir sahə olduğunu vurğulayır
və bu sahəyə xüsusi həssaslıqla yanaşır, daim qayğı göstərirdi. “Təhsil sahəsi nə sənayedir, nə kənd təsərrüfatıdır,
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nə ticarətdir. Belə halda təhsil sisteminə çox diqqətlə yanaşmaq lazımdır və bu sistemə münasibət çox həssas
olmalıdır”.
Bu gün biz təhsilin, demək olar ki, bütün sahələrində olan uğurlarla, təhsil müəssisələrinin geniş şəbəkəsi,
güclü elmi-pedaqoji kadr potensialı ilə fəxr edirik. Tam əminliklə demək olar ki, bütün bunlar öz mənbəyini məhz
1969-82-ci illərdə Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında təhsil sahəsində aparılan uzaqgörən və məqsədyönlü
siyasətdən almışdır. Hələ o vaxtlar həyata keçirilən qlobal miqyaslı təhsil quruculuğu gələcək inkişafın güclü
təməlini qoymuşdur. Həmin illərdə Azərbaycanda məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrindən tutmuş ali
məktəblərədək bütün təhsil ocaqları əvvəlki illərlə müqayisədə yeni inkişaf pilləsinə qalxmış, bu istiqamətdə
aparılan dövlət siyasəti Azərbaycan əhalisinin təhsil, ümummədəni və intellektual səviyyəsinin yüksəldilməsində
müstəsna rol oynamışdır.
Ötən əsrin 70-80-ci illərində Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında respublikada məktəblərin, ali və orta ixtisas
müəssisələri üçün yeni binaların tikintisi geniş vüsət almış, təhsil infrastrukturu tamamilə yeniləşdirilmiş, ixtisaslı
kadrlar hazırlayan ali və orta ixtisas məktəbləri açılmışdır. Təhsil müəssisələrinin geniş şəbəkəsinin yaradılması
və həmin şəbəkənin zəngin maddi-texniki bazasının formalaşdırılması istiqamətində görülən işlərin nəticəsi
olaraq respublikanın müxtəlif bölgələrində 800-ə yaxın məktəb tikilərək istifadəyə verilmiş, ölkəmizdə fəaliyyət
göstərən ali məktəblərin ümumi sayı 12-dən 17-yə, tələbələrin sayı 70 mindən 100 minə qədər artmışdır. Heydər
Əliyevin bu illərdə ali təhsilin inkişafı yolundakı böyük xidmətlərindən biri də yeni ali təhsil ocaqlarının
yaradılması idi. Məhz onun təşəbbüsü ilə Azərbaycanda yeni ali məktəblər – bu gün rəhbərlik etdiyim Azərbaycan
Memarlıq və İnşaat Universiteti (o zaman Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutu adlanırdı), Texnologiya
İnstitutu, Xarici Dillər İnstitutu, Naxçıvanda və Xankəndidə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun filialları yaradıldı, yeniyeni ixtisaslar, kafedralar, fənn laboratoriyaları açıldı. Bütün bu uğurlar ulu öndərin ali təhsilin inkişafına,
respublikanın kadr potensialının gücləndirilməsinə vətəndaş qayğısının nəticəsi idi.
Burada bir məqamı qeyd etmək yerinə düşər ki, ötən əsrin 70 - 80-ci illərində Azərbaycanda hər yöndə
müşahidə olunan intibah, yeniləşmə, inkişaf, quruculuq işləri memarlıq və inşaat sahəsində özünü büruzə verirdi.
Həmin illərin sürətli inkişafı həyatın bütün tərəflərinə təsir etdiyi kimi memarlıq və inşaat sahəsinə də təsirsiz
ötüşmürdü. Azərbaycan kəndləri və şəhərlərinin siması ildən-ilə dəyişir, respublikamızın hər guşəsində müasir
ictimai və yaşayış binaları ucaldılır, xüsusi zövqlə bağlar, parklar, memarlıq ansamblları yaradılırdı. Ölkədə
tikintinin geniş vüsət alması qurucu və yaradıcı gənc milli kadrların hazırlanması işini də aktuallaşdırdı,
respublikada savadlı və qabiliyyətli memar və inşaat mühəndisləri hazırlığı aparmaq üçün xüsusi ali təhsil
ocağının yaradılmasını zəruri etdi.
Bu məqamda Azərbaycan memarlığının inkişafında böyük rolu olan ulu öndər Heydər Əliyevin bu zərurətin
reallaşmasındakı müstəsna xidmətləri xüsusi qeyd edilməlidir. Məhz onun təşəbbüsü ilə 1975-ci ildə Azərbaycan
SSR Nazirlər Soveti ölkədə memarlıq, tikinti və iqtisadiyyatın digər sahələri üçün yüksək ixtisaslı kadrlar
hazırlamaq məqsədiylə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun (AzİMİ) yaradılması barədə qərar verdi.
Görkəmli siyasi xadim, dövlət adamı olmaqla yanaşı, Heydər Əliyev həm də incə zövq sahibi, qurub-yaratmaq
təxəyyülü geniş olan bir şəxsiyyət idi. Ümummilli liderin iki il – 1939-1941-ci illərdə Azərbaycan Sənaye
İnstitutunun memarlıq fakültəsində təhsil alması bu fikirlərin tam təsdiqidir. Gənc yaşlarından memarlığa böyük
həvəs göstərən Heydər Əliyevin bizim universitetə isti münasibəti, diqqəti və qayğısı, bəlkə də, buradan
qaynaqlanırdı.
AzİMİ-nin formalaşmasında, inkişaf etməsində ulu öndərin rolu böyük olub, O, sağlığında həmişə AzİMİyə qayğı göstərib, yeni yaradılmış institutun maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi istiqamətində mühüm
qərarlar verib, dəfələrlə universitetə gələrək, professor-müəllim heyəti, tələbələrlə görüşüb, onların problemləri
ilə maraqlanıb. Məhz onun məsləhətləri ilə bu tədris ocağı illər ərzində böyük uğurlara imza atdı, inkişaf etdi. Bu
illər ərzində də inşaat mühəndisi ixtisasının cəmiyyətdə nüfuzu xeyli artdı. Bu dövrdə AzİMİ tək Azərbaycan
üçün deyil, bütün SSRİ və xarici ölkələr üçün 50 mindən artıq kadr hazırladı. Xoş bir təsadüfdir ki, bu ali təhsil
müəssisəsinə universitet adının verilməsi Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətdə olduğu dövrə düşdü. Belə ki,
2000-ci il iyul ayının 13-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin imzaladığı sərəncamla
institutun adı dəyişdirildi və Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti (AzMİU) adlandırılıldı.
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə memar və inşaatçı kadrlar hazırlayan ali məktəbin yaradılması, düşünürəm
ki, həm də müdrik rəhbərin müstəqil gələcəyə hesablanmış uzaqgörən və ağıllı siyasətinin tərkib hissəsi idi.
Görünür ki, Heydər Əliyev böyük uzaqgörənliklə Azərbaycanın illər sonra müstəqil olacağına, azadlığına
qovuşacağına inanırdı və müstəqil dövlətin iqtisadiyyatının əsasını təşkil edən tikinti-quruculuq işləri üçün kadr
potensialının yetişməsinin vacibliyini yaxşı dərk edirdi. Onun milli hərbi kadrların yetişdirilməsi yolundakı tarixi
xidmətləri də bu baxımdan xüsusi qiymətləndirilməlidir. Heydər Əliyev ötən əsrdə sovet rejiminin ən güclü
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vaxtlarında Azərbaycanda Milli Ordu quruculuğunun əsas tədris ocaqlarından birinə çevrilən və milli hərbi kadr
hazırlığı üçün baza rolunu oynayacaq bir məktəbin yaradılmasına nail oldu. Həmin məktəbin müdavimləri olan
gənclər bu gün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin komandirləri, generallarıdır. Müstəmləkə şəraitində yaşayan,
mərkəzdən asılı olan bir respublikada Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbi yaratmaq rəhbərdən böyük iradə,
cəsarət və uzaqgörənlik tələb edirdi. Bütün bu keyfiyyətlər də Heydər Əliyev şəxsiyyəti üçün xarakterik idi.
Müstəqillik dövründə çox vacib olan olan respublikamızda ilk orta və ali hərbi təhsil sisteminin yaradılması
ilə yanaşı, o illərdə keçmiş SSRİ-nin ali hərbi məktəblərinə azərbaycanlı gənclərin sistemli şəkildə göndərilməsi
faktı da xüsusi vurğulanmalıdır. Heydər Əliyevin birbaşa rəhbərliyi və təşəbbüsü ilə 1972-ci ildən etibarən hər il
300-400 gənc keçmiş SSRİ-nin nüfuzlu, böyük təcrübəyə malik ali hərbi məktəblərinə oxumağa göndərilirdi.
Azərbaycanlı gənclərin respublikadan kənarda keçmiş SSRİ-nin 50-dən artıq böyük şəhərinin 170-dən çox ən
məşhur ali məktəblərində təhsil alması da ulu öndərin adı ilə bağlıdır. Göründüyü kimi, keçmiş sovetlər dövründə
Heydər Əliyev Azərbaycan təhsilinin tərəqqisinə mane olan bir sıra amilləri aradan qaldırmış, mövcud potensialı
respublikanın mədəni intellektual resurslarının gücləndirilməsinə, Azərbaycan üçün layiqli vətəndaşların
yetişdirilməsi işinə səfərbər etmişdir.
1993-cü ildə xalqın istəyi ilə hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyevin diqqət yetirdiyi mühüm istiqamətlərdən
biri yenə də təhsillə bağlı oldu. Dünyəvi təhsilə inteqrasiya yolunu seçən Azərbaycan Respublikasında
müstəqilliyin bərpasından sonra strateji əhəmiyyətə malik olan təhsil sistemində köklü islahatların aparılması
Azərbaycan dövlətinin ali məqsədinə çevrildi, ölkədə elm və təhsil problemlərinin həlli dövlət siyasəti ilə
vəhdətdə öz həllini tapdı.
Böyük öndər Azərbaycan tarixində ilk dəfə təhsil sahəsində islahatlar aparılması üçün zəruri tapşırıqlar
verdi, 1998-ci il martın 30-da Prezidentin sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında Təhsil Sahəsində İslahatlar
üzrə Dövlət Komissiyası yaradıldı. Elə həmin ildə müstəqil Azərbaycan müəllimlərinin 1-ci qurultayı keçirildi,
xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev qurultayda tarixi çıxış etdi. “Təhsil sahəsi xalqımızın bu günü, millətimizin,
dövlətimizin gələcəyi üçün ən vacib bir sahədir” deyən ümumilli liderimiz Azərbaycan təhsilinin dinamik
inkişafını təmin edən fərman, sərəncamlar verdi. Azərbaycan təhsilinin qayğıkeş hamisi, ulu öndərin rəhbərliyi,
tövsiyəsi ilə hazırlanmış proqramlar Azərbaycan təhsilinin, onun maddi-texniki bazasının uzunmüddətli, dinamik
inkişafını təmin etdi.
Hakimiyyətinin ikinci dönəmində ümummilli lider gənclərin xarici ölkələrdə təhsil almağa göndərilməsi
ənənəsini yenidən bərpa etdi. 1997-ci ildən başlayaraq Azərbaycanın bilikli, savadlı, seçilən bacarıqlı gənclərinin
Rusiya və Türkiyənin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrinə göndərilməsinə başlanıldı. Bu, əslində, ötən əsrin 70-80cı illərində əsası qoyulmuş uğurlu təcrübənin yeni mərhələdə davamı sayılmalıdır. Hər il ən yüksək balla ali
məktəblərə qəbul olunmuş gənclərə Prezident təqaüdünün verilməsi, eləcə də istedadlı gənclər üçün Fəxri
təqaüdlərin, Prezident fərmanı ilə “Qızıl kitab”ın təsis olunması ölkəmizdə istedadlı uşaq və gənclərə dövlət
qayğısının bariz nümunəsi idi.
Qəbul olunmuş qərar, fərman və sərəncamlar, onların həyata keçirilməsi müstəqil Azərbaycanda təhsil
sektorunun hərtərəfli yüksəlişini, tərəqqisini, məzmunca yeniləşməsini, maddi-texniki cəhətdən
möhkəmlənməsini, dünya standartlarına yaxınlaşmasını şərtləndirdi. Yeni təhsil müəssisələrinin yaradılması,
məktəblərin müasir tədris vasitələri ilə təmin edilməsi, şagirdlərin dövlət hesabına pulsuz dərsliklərlə təmin
olunması, müəllim əməyinin yüksək qiymətləndirilməsi, maddi vəziyyətinin əsaslı şəkildə yaxşılaşdırılması,
istedadlı gənclərə böyük dövlət qayğısının göstərilməsi, onların xaricdə təhsilə göndərilməsi ümummilli
liderimizin misilsiz xidmətlərinin bir hissəsi idi. Amma ümummili liderin təhsil islahatları adıçəkilən məsələlərlə
bitmirdi. Qısa zaman kəsiyində ölkədə genişlənən məktəb tikintisi, təhsil müəssisələrinin müasir avadanlıqlarla
təchizatı, bir çox institutlara “universitet” statusu verilməsi, 6 yeni akademiyanın yaradılması, özəl ali təhsil
müəssisələrin fəaliyyətinin qanuniləşdirilməsi və saymaqla bitməyən təhsil islahatları Heydər Əliyevin rəhbərliyi
ilə müstəqil Azərbaycanda aparılan təhsil siyasətinin geniş üfüqlərindən soraq verirdi.
Azərbaycan təhsilinin inkişafı istiqamətində ümummilli lider Heydər Əliyevin dövlət siyasəti bu gün
islahatların zəruriliyinə ciddi diqqət yetirən ölkə Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən də uğurla davam etdirilir.
Ümummilli liderin formalaşdırdığı təhsil siyasəti dövlət başçısının rəhbərliyi ilə ölkəmizin qazandığı böyük
uğurlarda bir daha tarixi təsdiqini tapır. Günümüzün reallıqları sübut edir ki, təhsil bu gün də dövlət siyasətinin
əsas prioritetlərindən biridir. İlham Əliyev hakimiyyətə gəldiyi 2003-cü ildən sonra Azərbaycan təhsilində yeni
inkişaf mərhələsi başlayıb. Təsadüfi deyil ki, dövlət başçısının prezident seçildikdən sonra ilk tarixi qərarlarından
biri məhz təhsillə bağlı olub. Prezident İlham Əliyevin 24 oktyabr 2013-cü il tarixində imzaladığı “Azərbaycan
Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın təsdiq edilməsi təhsilimizdə yeni eranın
başlanğıcının carçısı oldu. “Biz maddi dəyərlərimizi, iqtisadi potensialımızı insan kapitalına cevirməliyik. Cunki
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insanın savadı, biliyi onun gələcək həyatını muəyyən edir, ölkənin hərtərəfli inkişafına xidmət edir” deyən
möhtərəm prezidentimizin bu uzaqgorən konsepsiyası təhsilin Azərbaycanın davamlı inkişaf strategiyasının ən
öncül istiqamətlərindən biri olduğunu bir daha təsdiq edir.
Prezident İlham Əliyevin dövlətçilik təcrübəsində siyasi varislik ənənələrinin davam etdirilməsi bizi əmin
edir ki, ulu öndər Heydər Əliyevin qurub-yaratdığı yeni, müstəqil, müasir Azərbaycan dövləti əbədiyaşardır, onun
müstəqilliyi əbədi və dönməzdir. Heydər Əliyev bu gün cismən aramızda deyil, lakin onun ölməz ideyaları yaşayır
və ölkə Prezidenti İlham Əliyev, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Azərbaycan Respublikasının Birinci vitseprezidenti Mehriban xanım Əliyeva tərəfindən xalqımızın, dövlətimizin tərəqqisi naminə gerçəkləşir. Azərbaycan
dövləti bu gün inkişafının yeni mərhələsinə qədəm qoyur, insan kapitalı inkişaf etdirilir, xalqımızın rifahı yüksəlir,
bütün sahələrdə əldə olunan uğurların sayı günbəgün artır, infrastruktur və sosialyönümlü layihələr uğurla həyata
keçirilir, dünya birliyi ölkəmizi demokratik, tolerant və açıq cəmiyyətə malik olan bir dövlət kimi tanıyır.
Bütün bunlar ulu öndər Heydər Əliyev zəkasının təcəssümü, onun irsən qoyub getdiyi milli tərəqqi
ideyalarının təzahürü, dühasının qələbəsi, Heydər Əliyev siyasətinin uğurlu və davamlı nəticəsidir. Bu qələbələri
Azərbaycan xalqına bəxş edən Heydər Əliyev xalqın qəlbində əbədi heykəl kimi ucalır. Nə tarix, nə də millətimiz
müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu - ulu öndər Heydər Əlievin əziz xatirəsini heç vaxt unutmayacaq!
Xalq qəzeti.-2017.-12 dekabr.-№274.-S.7.
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Heydər Əliyev: milli-mənəvi dəyərlərimiz və iqtisadiyyatımız
Əvəz Ələkbərov,
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti maliyyə və maliyyə institutları kafedrasının müdiri,
İqtisad elmləri doktoru, professor, “Professorlar klubu” rəyasət heyətinin sədri
Sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, sərbəst iqtisadiyyata yol verilməsi, bazar iqtisadiyyatının yaradılması
bizim iqtisadi yolumuzdur
Heydər Əliyev
Ümummilli lider
Milli-mənəvi dəyərlər və azərbaycançılıq – bu sözlər hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün doğma, əziz və
müqəddəsdir. Bu, həm də milli ruhun, milli şüurun simvolu olaraq, tarixi yaddaşın fundamental prinsiplər
əsasında formalaşması deməkdir. Xalqımız, millətimiz keçmişin bütün buxovlarından azad olduqdan sonra
əlindən zorla alınmış milli-mənəvi dəyərlərin, milli özünüdərkin formalaşmasına yeni zəmin yarandı. Milli
oyanış dövründə millətin həmin dəyərlər uğrunda canından belə keçməyə hazır olması xalqımızın milli
dəyərlərə sadiqliyinin nümunəsidir.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrlərdə həmişə xalqımızın millimənəvi dəyərlərinin qorunmasına, milli mədəniyyətimizin inkişafına, xalqın adət - ənənələrinin
zənginləşdirilməsinə çalışmışdır. Eyni zamanda ulu öndər gənclərimizi, xalqımızın milli-mənəvi dəyərləri, milli
əxlaq prinsipləri əsasında tərbiyə etməyi tövsiyə edirdi. Ulu öndər gənclərimizin milli-mənəvi dəyərlər əsasında
tərbiyələndirilməsinin əhəmiyyətini xüsusi vurğulayırdı: “... Biz öz milli-mənəvi dəyərlərimizi, adətənənələrimizi, əxlaqi dəyərlərimizi bütün istiqamətlərdə qorumalıyıq, saxlamalıyıq və gənc nəsli əsrlər boyu
böyük sınaqlardan keçmiş bu mənəvi, əxlaqi dəyərlər ruhunda tərbiyələndirməliyik”.
Azərbaycan xalqı tarixin ən çətin dövrlərində belə, öz zəngin milli-mənəvi irsini və adət ənənəsini yad
təzahürlərdən hifz edərək onu qoruyub saxlamış və nəsildən - nəsilə ötürmüşdür. Heydər Əliyev Qara Qarayevə,
Fikrət Əmirova, Niyaziyə, Rəşid Behbudova Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı verilməsinə nail oldu. Xalqımızın
milli-mənəvi dəyərləri, adət-ənənəsi insanlarımızın dini etiqadına əsaslanaraq özündə çox böyük milli əxlaqi və
bəşəri duyğuları təcəssüm etdirir. Müqəddəs daxili inama, mənəvi saflığa tapınan Azərbaycan xalqı tarixin ən
keşməkəşli mərhələlərində belə mənəviyyatın təntənəsinə xidmət edən İslam dininin zəngin dəyərlərindən
dönməyərək onlara həmişə sadiq qalmışdır. İslam dininin mahiyyətini dərk edən xalqımız onun insan ruhunu
paklığa səsləyən müqəddəs çağırışlarına, mərasim və ayinlərinə tarixin bütün məqamlarında əməl etməyə
çalışmışdır. Ulu öndər bu haqda demişdir: “Bizim xalqımız yüz illərlə, min illərlə adət ənənələrimizi, milli-mənəvi
dəyərlərimizi yaradıb və bunlar indi bizim xalqımızın mənəviyyatını təşkil edən amillərdir.”
Heydər Əliyev 1969-1982-ci illərdə respublikaya rəhbərlik edərkən sovet rejiminin olduqca sərt xarakterinə
baxmayaraq, milli ənənələrimizin qorunub saxlanması üçün böyük fədakarlıq göstərirdi.
Ulu öndərin 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdışı gənc dövlətin siyasi və iqtisadi əsaslarını yaratmaqla yanaşı,
Azərbaycan xalqının milli-mənəvi irsini ehtiva edən ideyanın – azərbaycançılığın təşəkkül və inkişafına müstəsna
diqqət vermişdir.
Ümummilli lider Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olduğu dövrdə (1993-2003-cü illər) xalqımızın
milli-mənəvi dəyərlərinin, onun adət-ənənələrinin dirçəldilməsi, xüsusən, İslam mədəniyyəti nümunələri olan
məscidlərin, tarixi memarlıq abidələrinin, ziyarətgahların bərpası ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi onun
xalqa mənən bağlılığını və İslami dəyərlərə sədaqətini göstərən parlaq dəlillərdır. Azərbaycanda dövlət
müstəqilliyinin bərpasından sonra respublikamızda dini bayramların, o cümlədən, Qurban bayramının qeyd
olunmasını rəsmiləşdirən ulu öndər demişdir: “Müsəlmanların böyük bir təntənə ilə, həmrəylik və qardaşlıq rəmzi
ilə qeyd etdikləri Qurban bayramı insanlar üçün yüksək bəşəri-mənəvi dəyərlərdən faydalanmaq imkanları
yaradır. Islamın insanpərvərlik, mehribanlıq və mərhəmət prinsiplərinə həmişə sadiq qalmış Azərbaycan xalqı
tarixin çətin dövrlərində belə, Qurban bayramını özünün ən əziz günlərindən biri kimi qeyd etmişdir. Dövlət
müstəqilliyimizin bərpasından sonra bu günün rəsmi şəkildə bayram edilməsi xalqımızn öz milli və dini
ənənələrinə sadəqətinin parlaq ifadəsidir”. Heydər Əliyev mürəkkəb struktura malik olan milli-mənəvi dəyərlər
sistemində onun üç tərkib hissəsini xüsusi ilə qeyd edirdi: dil, din və adət-ənənə.
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“Hər bir azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə görə qürur hissi keçirməlidir və biz azərbaycançılığıAzərbaycan dilini, mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini, adət - ənənələrini yaşatmalıyıq” – deyən Heydər
Əliyev Azərbaycançılığı milli bir ideologiya kimi irəli sürür, mədəniyyətimizi, mənəvi-dəyərləri təkcə milli
varlığımızın yox, həm də siyasi varlığımızın, dövlət quruculuğu prosesinin mühüm atributu kimi dəyərləndirirdi.
Ümummilli lider nəinki konsepsiyanı yaratdı, həm də çox böyük müdrikliklə, səbr və təmkinlə həyata
keçirtdi. “...Fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam!” – deyən ulu öndər bütün həyatı boyu mənəvi- əxlaqi və dini
dəyərlərimizin, adət-ənənələrimizin keşiyində durdu.
Heydər Əliyev həmişə həm müdrik el ağsaqqalı, həm də təcrübəli dövlət başçısı kimi, cəmiyyətimizin
mənəvi əsaslarını təşkil edən ümdə prinsiplər və onların qorunub inkişaf etdirilməsi istiqamətləri barədə çox
dəyərli fikirlərini xalqla bölüşmüşdür. Belə bir ünsiyyətin fərqləndirici əlaməti onun rəsmiyyətdən uzaqlığı,
cəmiyyətin sadə üzvləri ilə daim təmasda olması, həmişə xalqa bağlılığı ilə şərtlənirdi. Heydər Əliyev öyrədirdi
ki, sərvət toplamaq, son dəbdə geyinmək, bütövlükdə müəyyən maddi sərvətlərə malik olmaq mümkündür. Lakin
hər bir insan və hər bir millət, hər şeydən əvvəl, öz xalqının mənəvi sərvətlərinə sahib çıxmalı, öz mədəniyyətini,
adət-ənənəsini, mentalitetini və milli-mənəvi dəyərlərini qorumalıdır. Gələcək nəsillərə, bəlkə də, maddi sərvətlər
və iqtisadi mirasdan daha çox mənəvi irs, milli mentalitet ərmağan edilməlidir.
Ulu öndər özünün mənəviyyatla bağlı məşhur 2001-ci ilin avqust bəyanatında milli mentalitetlə əlaqədar
demişdir: “Hər xalqın öz mentaliteti var. Bizim Azərbaycan xalqının mentaliteti onun büyük sərvətidir. Heç vaxt
iki xalq bir – birinə bənzəməz. Heç vaxt iki xalq bir-birinə bənzər dəyərlərə malik ola bilməz. Yenə də deyirəm,
hər xalqın özünə, öz tarixi köklərinə əcdadları tərəfindən yaradılmış milli-mənəvi dəyərlərinə bağlılığı böyük
amildir. Biz də indi dünyanın mütərəqqi mənəvi dəyərlərindən istifadə edərək, xalqımızın mədəni səviyyəsini
daha da inkişaf etdirərək, gənc nəsli daha da sağlam əhval-ruhiyyədə, saf əxlaqi əhval-ruhiyyədə
tərbiyələndirməliyik”.
Ölkəmiz müsəlman dünyasının ayrılmaz hissəsi olaraq İslam mədəniyyətinin inkişafına tarixən öz
töhfələrini vermişdir. Eyni zamanda, İslam dini xalqımızın həm dini əqidəsi, həm də milli-mənəvi dəyərlərin
tərkib hissəsi kimi insanların həyatında mühüm rol oynamışdır.
Xalqımızın mənəvi inkişafında, gənclərimizin əxlaqının formalaşmasında azərbaycanlıların ailə
institutunun möhkəm təmələ söykənməsində İslamın rolu əvəzsizdir. İslam bütün müsəlman dünyası tərəfindən
qəbul edilə biləcək vahid ilahiyyat konsepsiyası yaratmışdır. Islamın həyat qabiliyyəti dini sistem çərçivəsində
müxtəlif nöqteyi- nəzərlərin yanaşı mövcudluğuna imkan verməsi ilə təmin olunur. Ulu öndər milli-mənəvi
dəyərlərin xalqın, vətəndaşların milli birliyinə xidmət etdiyini həmişə vurğulamış, dini bayramların milli
həmrəyliyin təmin edilməsində mühüm rol oynadığını qeyd etmişdir.
Azərbaycan xalqının milli həmrəyliyinin bərqərar olmasında Qurban bayramının xüsusi əhəmiyyət kəsb
etdiyini bildirən ümummilli lider Heydər Əliyev 2003-cü ildə Qurban bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını
təbrik edərkən demişdir: “Qoy bütün milli və dini bayramlarımız kimi mübarək Qurban bayramı da xalqımızın
yüksək ideallar ətrafında daha çox birləşməsini təmin etsin, azad, müstəqil və demokratik Azərbaycan dövlətinin
gələcək inkişafı naminə bütün azərbaycanlılar arasında ümummilli həmrəyliyi möhkəmləndirsin”.
Ulu öndərimiz Heydər Əliyev türkdilli xalqlara öz milli tarixlərini, doğma dillərini, ədəbiyyatlarını,
mədəniyyət və incəsənətini, adət-ənənələrini sevməyi, qorumağı və onları zənginləşdirməyi tövsiyə etmişdir. Bu
baxımdan ümummilli lider türkdilli ölkələrin mədəni əlaqələrini həyata keçirən Türksoy təşkilatının fəaliyyətinin
genişlənməsinə və Azərbaycanın bu təşkilatın işində fəallıq göstərməsinə həmişə xüsusi diqqət yetirmişdir.
Abayın yubileyində bütün türkdilli ölkələrə milli-mənəvi dəyərlərin qorunması barədə müraciət etmişdir.
Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının formalaşmasında Heydər Əliyevin xidmətləri misilsizdir. Ulu öndər
ölkəmizin gələcək inkişaf kursunu böyük uzaqgörənliklə ifadə etmişdir: “Bir Prezident kimi mən Azərbaycanın
iqtisadiyyatında dövlət siyasətini artıq müəyyən etmişəm. Bu, islahatlar yoludur, islahatlar vasitəsilə istehsalın
artırılması, inkişaf etdirilməsi, mülkiyyətin özəlləşdirilməsi, özəl bölmənin inkişafına geniş yer verilməsi, bazar
iqtisadiyyatı, insanlara sərbəstlik verilməsi, sahibkarlığa, təşəbbüskarlığa şərait yaradılmasıdır. Bu, dövlət
siyasətimizin əsas prinsipləridir”.
Ulu öndərin gərgin fəaliyyəti və qətiyyəti sayəsində Azərbaycanın uzunmüddətli, dinamik və hərtərəfli
inkişafını təmin edəcək kompleks inkişaf proqramlarının icrasına başlanmışdır. Dahi siyasət korifeyinin həyata
keçirdiyi məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində respublika iqtisadiyyatında mühüm struktur dəyişiklikləri aparılmış,
sənaye və kənd təsərrüfatının bütün sahələrində inkişafa nail olunmuş, yeni sənaye sahələri yaradılmış, istehsalla
bilavasitə bağlı olan elmi-tədqiqat sahələrinin inkişafına diqqət artırılmışdır.
Bəşəriyyətin inkişafına öz layiqli töhfəsini verən, böyük və zəngin tarixə malik olan xalqımız ötən əsrin
son onilliyində müstəqilliyini yenidən bərpa etdi. Lakin müstəqilliyin ilk illərində ölkədə yaranmış siyasi böhran,
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Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin zəbt olunması və bunun nəticəsində
1 milyondan artıq soydaşımızın doğma yurd-yuvasından didərgin düşməsi sosial-iqtisadi böhranı daha da
dərinləşdirmiş və beləliklə, ölkə iqtisadiyyatı idarəolunmaz vəziyyətə düşmüşdü. Yeni dövrün tələblərinə uyğun
iqtisadiyyatın qurulmaması, yerli və İttifaq miqyasında olan müəssisələr arasında mövcud əlaqələrin qırılması,
ölkənin iqtisadi, siyasi, informasiya blokadasına alınması nəticəsində 1990-cı illərin əvvəllərində ÜDM-in, sənaye
istehsalının, xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi azalmış, inflyasiya idarəolunmaz səviyyəyə çatmışdı. İstehsal
sahələrinin sıradan çıxması nəticəsində işsizlik səviyyəsi artmış, əhalinin pul gəliri kəskin azalmışdı. Belə bir
şəraitdə dahi şəxsiyyət, bütün ömrünü xalqa həsr etmiş Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı xalqımızın itirilmiş
inamını özünə qaytarmaqla, ölkənin yeni inkişaf dövrünün əsasını qoydu. Xalqın iradəsi və təkidli tələbi ilə 1993cü ildə siyasi hakimiyyətə qayıdan ulu öndər Azərbaycanı xaos və böhrandan çıxardı, vətəndaş müharibəsinin
qarşısını aldı, atəşkəsə nail oldu, böyük xilaskar missiyasını yerinə yetirdi. Bu gün tam əminliklə demək olar ki,
əgər o vaxt ulu öndər hakimiyyətə qayıtmasaydı, indi Azərbaycan adlı bir dövlət dünya xəritəsində olmazdı.
Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtması ilə bütün sahələrdə olduğu kimi, ölkəmizin iqtisadi həyatında da
taleyüklü dəyişikliklərin əsası qoyuldu. Azərbaycan dövlətini və ölkə iqtisadiyyatını labüd fəlakətdən, hərcmərclikdən xilas edən Heydər Əliyev ölkənin iqtisadi yüksəlişi üçün təcili tədbirlər görməyə başladı. Ümummilli
liderin rəhbərliyi ilə qısa müddət ərzində ölkədə bazar iqtisadiyyatının formalaşması məqsədilə qanunvericilik
bazası yaradıldı, məqsədli dövlət proqramları qəbul edildi, institusional islahatlar aparıldı, mülkiyyət
münasibətlərində köklü dəyişikliklər edilməsi üçün müvafiq addımlar atıldı. Dahi siyasətçi Heydər Əliyev
tərəfindən müəyyənləşdirilmiş strategiyanın əsasını iqtisadiyyatın inkişafına, mövcud resurslardan səmərəli
istifadəyə, dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyaya və nəticə etibarilə vətəndaşların rifah halının yüksəldilməsinə
hesablanan sosialyönümlü bazar iqtisadiyyatının yaradılması təşkil edirdi.
İqtisadi sahədə islahatların ardıcıl və sistemli şəkildə həyata keçirilməsi məqsədilə ulu öndər beynəlxalq
təcrübəyə uyğun qanunvericilik bazasının yaradılmasını təmin etdi. Milli iqtisadi inkişaf konsepsiyamızı yaratdı.
Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə iqtisadi sahələrin tənzimlənməsi ilə bağlı 70-dən artıq qanun qəbul edilmiş,
100-dən çox fərman və sərəncam imzalanmış, 30-a yaxın dövlət proqramı təsdiq edilmişdir. Beynəlxalq maliyyə
institutları ilə əlaqələr yaradıldı, onların rəhbərləri Bakıya dəvət olundu.
Azərbaycanın o zamankı məhdud imkanlarını nəzərə alan Heydər Əliyev iqtisadiyyatda ciddi dönüşə nail
olmaq üçün respublikanın malik olduğu zəngin karbohidrogen ehtiyatlarından səmərəli istifadəni vacib hesab
edirdi. Böyük siyasət korifeyinin ölkə iqtisadiyyatının hərtərəfli inkişafı üçün neft amilindən məharətlə istifadə
etməsi, 1994-cü ilin sentyabrında böyük təzyiqlərə baxmayaraq “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasına nail olması
yüksək siyasi iradənin və qətiyyətin təntənəsi idi. Bu saziş həmçinin, Azərbaycanın qapılarını bütün dünyanın
üzünə açdı, bu sahədə yeni müqavilələrin imzalanmasını və ölkəyə investisiya qoyuluşunu təşviq etdi. Azərbaycan
neftinin dünya bazarlarına çıxarılması üçün 1996-cı ildə Bakı-Novorossiysk, 1999-cu ildə Bakı-Supsa ixrac neft
kəmərləri istismara verildi. Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin inşasına dair sazişin imzalanması ilə
ixrac marşrutlarının diversifikasiyasına nail olundu.
Neft-qaz sənayesi iqtisadiyyatın digər sahələrinin inkişafında lokomotiv rolunu oynadı. Düşünülmüş
iqtisadi siyasət nəticəsində makroiqtisadi sabitliyə nail olundu və davamlı iqtisadi artımın əsası qoyuldu,
iqtisadiyyatın bütün sahələrində islahatlara başlanıldı, əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində
ciddi addımlar atıldı. Ulu öndərin müdrikliklə, məqsədyönlü və ardıcıl şəkildə həyata keçirdiyi qlobal,
genişmiqyaslı iqtisadi siyasət nəticəsində neft-qaz sənayesi ilə yanaşı, elektrotexnika, maşınqayırma, kimya,
xalçaçılıq və digər sahələrin də inkişafı istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirildi.
Heydər Əliyev ölkənin gələcək iqtisadi inkişafının özəl sektorla bağlı olduğunu vurğulayırdı:
“Sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, sərbəst iqtisadiyyata yol verilməsi, bazar iqtisadiyyatının yaradılması bizim
strateji yolumuzdur”. Ulu öndərin müəyyən etdiyi və onun rəhbərliyi ilə uğurla həyata keçirilən sahibkarlığın
inkişafı strategiyası özəl bölmənin inkişafına yönəlmiş tədbirlərin sistemliliyi, dövlət tənzimlənməsinin
liberallaşdırılması, dövlət-sahibkar münasibətlərinin institusionallaşdırılması ilə xarakterizə edilir. Qəbul
olunmuş dövlət proqramlarının bu sahənin inkişafında xüsusi rolu oldu, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafını
iqtisadi siyasətin prioritet istiqamətlərindən birinə çevirdi. Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə sahibkarlıq
infrastrukturunun formalaşdırılması istiqamətində mühüm addımlar atıldı, sahibkarlara maliyyə dəstəyi və zəruri
texniki yardım (məsləhət, informasiya və s. xidmətlər) göstərən strukturlar formalaşdı. Sahibkarların vergi
yükünün azaldılması istiqamətində mənfəət və əlavə dəyər vergisinin dərəcələri aşağı salındı, kiçik sahibkarlıq
subyektlərinə vahid vergi tətbiq edilməyə başlandı. Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin qanunvericilik
bazası yaradıldı və bu sahədə müvafiq dövlət proqramları təsdiq olundu.
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Heydər Əliyevin balanslaşdırılmış xarici siyasət kursu sayəsində Azərbaycan dünyanın siyasi xəritəsində
geostrateji mövqeyini möhkəmləndirmiş, ölkəmiz Cənubi Qafqazın lider dövlətinə, regionda gerçəkləşdirilən
bütün transmilli layihələrin təşəbbüskarına və fəal iştirakçısına çevrilmişdir. Ulu öndərin çoxsaylı xarici səfərləri,
ikitərəfli və beynəlxalq səviyyədə imzalanmış mühüm saziş və sənədlər, uğurlu neft diplomatiyası, beynəlxalq və
regional təşkilatlarla aparılan gərgin iş ölkəmizin inkişafının sürətləndirilməsinə mühüm töhfəsini vermişdir.
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qurumları, Avropa İttifaqı, İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı, Avropa Şurası, eləcə də Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf
Bankı və digər beynəlxalq institutlarla səmərəli əməkdaşlıq yaradılmışdır.
Beləliklə, Heydər Əliyev strategiyasının həyata keçirilməsi nəticəsində 1995-ci ildən Azərbaycanda
inkişafın yeni mərhələsi – bərpa və dinamik inkişaf dövrü başlanmışdır. 1995-2003-cü illər ərzində ümumi daxili
məhsul 90,1 faiz, dövlət büdcəsinin gəlirləri 3,9 dəfə, ölkənin valyuta ehtiyatları 85 dəfə, sənaye məhsulunun
həcmi 22,4 faiz, kənd təsərrüfatı istehsalı 52,8 faiz, xarici ticarət dövriyyəsi 4 dəfə, iqtisadiyyatda məşğul olanların
orta aylıq əməkhaqqısı 6,2 dəfə artdı, inflyasiya səviyyəsi 2-3 faizə qədər endirildi. Bu dövrdə iqtisadiyyata bütün
maliyyə mənbələri hesabına 20 milyard ABŞ dolları həcmində investisiyanın qoyulması təmin olundu. 1993-cü
ildə ölkənin valyuta ehtiyatları 8 milyon ABŞ dolları idi. Hazırda isə bu rəqəm 39 milyard ABŞ dolları təşkil edir.
Müasir Azərbaycan dövlətinin banisi Heydər Əliyevin misilsiz idarəçilik qabiliyyəti, gərgin əməyi
nəticəsində əldə olunmuş nailiyyətlər sonrakı illərdə ölkə iqtisadiyyatının davamlı və dinamik inkişafı üçün
möhkəm zəmin yaratdı.
Ölkəmizin son 20 ildə iqtisadi və demokratik inkişaf, hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu
istiqamətində qazandığı böyük nailiyyətlər də məhz ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən formalaşdırılmış
möhkəm təmələ əsaslanır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi: “Heydər Əliyev bütün
zamanlarda, bütün dövrlərdə Azərbaycan xalqına ləyaqətlə xidmət etmişdir. Azərbaycanın müstəqilliyinin əbədi,
dönməz olmasında, iqtisadi potensialının möhkəmlənməsində, bölgədə və dünyada nüfuzunun artmasında onun
müstəsna xidmətləri var. Hazırda bu siyasət davam etdirilir. Bu gün Heydər Əliyev bizimlə deyil, ancaq onun
siyasəti yaşayır, onun qurduğu müstəqil Azərbaycan yaşayacaqdır”.
Bu siyasət möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi və respublikanın Birinci vitseprezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban
xanım Əliyevanın yaxından iştirakı ilə qarşıya qoyulan bütün hədəflərin gerçəkləşməsinə, müstəqil
Azərbaycanın gələcək tərəqqisinə, daha qüdrətli dövlətə çevrilməsinə, xalqımızın daha firavan həyatına
qovuşmasına mütləq əminlik yaradır.
Xalq qəzeti.-2017.-12 dekabr.-№274.-S.5.
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Heydər Əliyev dühasi: dahilik, zaman və müasirlik
İsa Həbibbəyli,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti,
Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin sədri, akademik
Bəşəriyyət bütün tarixi boyu dahilərin çiyinləri üstündə irəliyə doğru inkişaf etmişdir. Böyük dühalar
mənsub olduqları ölkənin gələcək inkişaf yollarını əvvəlcədən görə bilmiş, həmin ali məqsədə çatdırmaq üçün
xalqı mübarizəyə səfərbər etməyi bacarmışlar. Uzaqgörənlik, möhkəm siyasi iradə, aydın milli mövqe və dönməz
mübarizə əzmi belə tarixi şəxsiyyətlərin əsas xüsusiyyətlərini təşkil edir.
Bu sözləri mənsub olduqları xalqların və ölkələrin tarixində xüsusi xidmətləri olan başqa dövlət xadimləri
- Türkiyədə Mustafa Kamal Atatürk, Fransada Şarl De Qol və Fransua Mitteran, Çində Mao Tszedun, Amerikada
Corc Vaşinqton və Eyzenhauer, İngiltərədə Vinston Çörçil və başqaları haqqında da demək olar. Dünya tarixinə
dərin izlər salmış belə görkəmli şəxsiyyətlər böyük dövlətçilik istedadına malik olan tarixi simalardır.
Azərbaycan xalqının böyük oğlu, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev XX əsrin ikinci yarısından
etibarən mənsub olduğu xalqın tarixi müqəddəratında həlledici rol oynamışdır. O, hələ sovet hakimiyyəti illərində
Azərbaycan xalqının milli mənafelərinin qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsi üçün böyük addımlar
atmışdır. Heydər Əliyev sovet dövründə Azərbaycan dilini dövlət dili səviyyəsinə qaldıran görkəmli siyasi
xadimdir. Məhz onun xidmətləri sayəsində Azərbaycan keçmiş Sovetlər Birliyində hərtərəfli şəkildə inkişaf etmiş
ölkələrdən birinə çevrilmişdir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qurulması və möhkəmləndirilməsi də üzvi
surətdə Heydər Əliyevin adı və mübarizəsi ilə bağlıdır. Bütün bunlara görə Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri kimi böyük tarixi ad qazanmışdır.
Heydər Əliyev - Azərbaycan xalqının böyük dövlətçilik istedadına və zəngin təcrübəyə malik olan nadir
tarixi şəxsiyyətidir, xalqın və ölkənin taleyində xüsusi rolu olan görkəmli dövlət xadimidir, xilaskarlıq missiyasını
həyata keçirmiş qüdrətli şəxsiyyətdir.
Heydər Əliyev - Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin banisidir. Cəmiyyət həyatının bütün sahələrini əhatə
etmiş böyük xidmətləri onun adını Azərbaycan dövlətinin tarixinə əbədi olaraq həkk etmişdir.
Müstəqil dövlətin siyasi prioritetlərinin önə çıxarılması, yeni idarəetmə strukturunun formalaşdırılması,
daxili sabitliyin yaradılması, beynəlxalq aləmdə dostlar və tərəfdaşlar tapmaq, iqtisadi sahədə islahatlar həyata
keçirmək, dövlət ideologiyasının formalaşdırılması Heydər Əliyevin həll etdiyi ümumdövlət miqyaslı
vəzifələrdir. Dövlətçilik baxımından mühüm əhəmiyyətə malik olan həmin vəzifələrin sırasında azərbaycançılıq
ideologiyası, ədəbiyyat siyasəti, elm və təhsil konsepsiyası mühüm yer tutur.
***
Ölkəmizdə azərbaycançılığın mətbuatdan və ədəbiyyatdan ictimai-siyasi müstəviyə çıxarılması kimi çətin
və şərəfli vəzifənin həlli görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan tarixi xidmətdir.
Yaşadığı dövrün siyasi quruluşunun sərt qadağalarına baxmayaraq, ümummilli lider Heydər Əliyevin
simasında tariximizdə ilk dəfə olaraq Azərbaycan məsələsinə dövlət səviyyəsində kompleks şəkildə yanaşılmış,
problemə ardıcıl siyasi münasibət bəslənilmiş və konkret nəticələr əldə olunmuşdur.
Azərbaycançılığın dövlət ideologiyası səviyyəsində formalaşdırılması və təsdiq edilməsi Heydər Əliyevin
müstəqil dövlətçilik uğrunda mübarizəsinin əsas ana xətlərindən birini təşkil edir.
Heydər Əliyev azərbaycançılıq siyasətini özünün çoxcəhətli fəaliyyətinin bütün mərhələlərində əsas kimi
götürmüş, bu ideologiyanın xalqın milli şüurunda və dövlətçilik təfəkküründə inkişaf etdirilib
möhkəmləndirilməsi işini həyatının mənasına, siyasətinin əsas hərəkətverici qüvvəsinə çevirmişdir. Məhz Heydər
Əliyevin çoxcəhətli və ardıcıl siyasəti nəticəsində azərbaycançılıq ictimai-ədəbi mühitdə milli hərəkat, siyasi
müstəvidə isə dövlət ideologiyası mahiyyəti qazanmışdır.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev çoxillik siyasi fəaliyyətinin bütün dövrlərində azərbaycançılıq
məsələsini ən ali məqsəd hesab etmişdir. Tarixin verdiyi şansların, yaratdığı imkanların hamısında bu böyük
dövlət xadimi özünü Azərbaycana həsr etmiş, Azərbaycan idealı uğrunda daim dönmədən mübarizə aparmışdır.
Azərbaycan SSR-in Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin rəhbərliyindəki fəaliyyətini də nəzərə alsaq, Heydər Əliyev
qırx ildən artıq böyük bir dövrdə azərbaycançılıq ideyası ilə dövlət işi səviyyəsində məşğul olmuşdur. Sovetlər
İttifaqının rəhbərliyi ilə anlaşıqlı münasibətlər qurmağı bacarmış Heydər Əliyevin Azərbaycanı geridə qalmış
aqrar respublikadan hərtərəfli inkişaf etmiş bir ölkəyə çevirməsi mühüm tarixi hadisədir. Eyni zamanda, Heydər
Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə, konkret olaraq 1978-ci ildə Azərbaycan dilinin ölkəmizin
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konstitusiyasına dövlət dili kimi daxil etdirməyə nail olması da misilsiz tarixi nailiyyətdir. Sovetlər İttifaqında
vahid beynəlmiləlçilik prinsiplərinin həyata keçirildiyi bir zamanda Azərbaycan dilinin rəsmi olaraq dövlət dili
kimi qəbul olunması çoxəsrlik dövlətçilik tariximizin nadir hadisəsidir. Bu böyük ümummilli hadisə Azərbaycan
Respublikasının gələcək müstəqilliyinin mühüm təminatlarından biri idi.
Azərbaycanda milli birlik və həmrəylik ideyasının uğurla həyata keçirilməsi azərbaycançılıq idealına
xidmətin ifadəsidir. Azərbaycan dili kimi Azərbaycan xalqı anlayışının da ölkəmizdə bərqərar olması milli
mövqeyin qorunub saxlanılması ilə yanaşı, müstəqil dövlətin daxili sabitliyinin təmin edilməsinə, ölkədə yaşayan
xalqlar və etnik qruplar arasında tolerantlıq mühitinin formalaşdırılmasına xidmət edir. Dünya azərbaycanlıları
anlayışı da Azərbaycanın dövlət siyasətində Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan mühüm xidmətlərdən biridir. Sovet
hakimiyyəti illərində mövcud rejimin yaratdığı çətinliklərə baxmayaraq, məhdud şəkildə olsa da, dünya
azərbaycanlıları ilə yaradılan əlaqələrin cığırları dövlət müstəqilliyinin ilk illərindən etibarən genişləndirilmiş,
yeni əlaqələr yaradılmış, dünya azərbaycanlılarının birliyinə və həmrəyliyinə doğru böyük addımlar atılmışdır.
Bu baxımdan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri vəzifəsində işləyərkən görkəmli dövlət xadimi
Heydər Əliyevin “31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik və Birlik günü haqqında” imzaladığı 16
dekabr 1991-ciil tarixli sərəncam son yüzillikdə dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan həmvətənlərimizin
varlığını təsdiq edən və onlarla əlaqələrin zəruriliyini dövlət səviyyəsində rəsmiləşdirən, əlaqələrə real təminat
verən mühüm qərar kimi xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Ölkəmizdə dünya azərbaycanlılarının qurultaylarının keçirilməsi də möhtəşəm siyasi-tarixi hadisələrdir.
Ulu öndərə məxsus “Dünya azərbaycanlılarının bir vətəni var, bu - Azərbaycandır” kəlamı müasir dövrün
azərbaycançılıq təliminin siyasi-ideoloji əsasını təşkil edir.
Dünya azərbaycanlılarının I qurultayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin tarixi
nitqi azərbaycançılıq məfkurəsinin siyasi manifestidir. Heydər Əliyevin azərbaycançılıq təlimi dünya
azərbaycanlılarını tarixi vətən və vahid ideologiya ətrafında birləşdirir. Sözün gerçək və obrazlı mənasında
Heydər Əliyev dünyada azərbaycançılığın rəmzinə çevrilmişdir.
Heydər Əliyev dövlətçilikdə qeyri-adi müdriklik və uzaqgörənlik istedadına malik olan qüdrətli liderdir.
Bu böyük dövlət xadiminin müdriklik və uzaqgörənliyinin hərəkətverici qüvvəsi Vətənə, xalqa, doğma torpağa
sonsuz inam və məhəbbətdən, sınaqlardan çıxmış böyük siyasi təcrübədən yoğrulmuşdur. Heydər Əliyev keçdiyi
çətin və şərəfli yolla Sovetlər İttifaqında beynəlmiləlçi ideologiyanın sərt dövlətçilik prinsipi kimi qəbul edildiyi
dövrlərdə vətənpərvər dövlət xadimi olub, Kremlin zirvəsinə qədər yüksəlməyin mümkünlüyünü isbat etmişdir.
Azərbaycanda Sovetlər İttifaqının ən sərt dövrlərində Heydər Əliyevin özünəməxsus bir siyasətlə azərbaycançılıq
istiqamətində həyata keçirdiyi böyük tədbirlər gələcək dövlət müstəqilliyinin təməllərinə çevrilmişdir. Bütün
bunlara görə Heydər Əliyev üçün uzaqgörən bir dövlət xadimi olaraq çökmüş sovet ideologiyasından yeni
müstəqil dövlətçilik siyasətinə keçmək heç bir çətinlik yarada bilməmişdir. Keçmiş sovet dövlətinin mərkəzdəki
və respublikalardakı rəhbərlərinin bir çoxlarının adları dağılmış imperiya ilə birlikdə arxivə getdiyi halda, Heydər
Əliyevin portretləri milli azadlıq hərəkatının bayraqları ilə birlikdə meydanlarda yüksəklərə qaldırılırdı.
Azərbaycanda xalq hərəkatı, milli azadlıq mübarizəsi böyük dövlət xadimi Heydər Əliyevin böyük
azərbaycançılıq ideallarından keçib gəlmişdir.
Bu mənada Sovetlər İttifaqı dağıldıqdan sonra müstəqillik qazanmış respublikaların de-mək olar ki, mütləq
əksəriyyətinin rəhbərlərindən fərqli olaraq, Heydər Əliyev xüsusi bir “keçid dövrü” yaşamamışdır. Əksinə,
Azərbaycan üçün Heydər Əliyev epoxasının birinci mərhələsi sovet sosialist sistemindən müstəqil dövlətçilik
erasına keçid dövrü xarakteri daşımışdır. Milli ideologiyanın formalaşdırılması baxımından digər keçmiş sovet
respublikalarının müstəqilliyin ilk illərində üzləşdikləri çətinlikləri uzaqgörən dövlət xadimi Heydər Əliyevin
apardığı məqsədyönlü siyasət sayəsində Azərbaycan xalqı müstəqil dövlətçiliyi qazanana qədər yaşamışdır. Məhz
buna görədir ki, Azərbaycan müstəqillik qazanmış keçmiş sovet respublikaları ilə müqayisədə milli ideologiya
baxımından bir mərhələ qabaqdadır.
***
Böyük dövlət xadimi Heydər Əliyevin müstəqil dövlətçilik və azərbaycançılıq təlimində ədəbiyyat və
incəsənət faktoru xüsusi yer tutur. Ulu öndər üçün ədəbiyyat və incəsənət azərbaycançılığın, milli şüurun inkişaf
etdirilməsinin əsas hərəkətverici qüvvəsi funksiyasını daşımışdır. Heydər Əliyev dövlət rəhbərliyinin bütün
mərhələlərində ədəbiyyat və incəsənət məsələlərinə xüsusi əhəmiyyət vermişdir. O, uzaqgörən görkəmli dövlət
xadimi kimi həm Azərbaycan ədəbiyyatının inkişaf etdirilməsinə böyük qayğı göstərmiş, həm də bu mühüm
sahələri istiqamətləndirmişdir. Heydər Əliyevin aşağıdakı sözləri onun ədəbiyyata dərindən bələd olması ilə
yanaşı, həm də cəmiyyətin inkişaf etdirlməsində bu mühüm işə nə qədər dərindən əhəmiyyət verdiyini
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göstərməkdədir: “Azərbaycan ədəbiyyatı həmişə öz xalqının həyatının ön sıralarında irəliləmişdir. Bu ədəbiyyat
xalqımızın qəhrəmanlıq tarixini əbədiləşdirib bizə çatdırmış, bizim qarşımızda bütün əzəməti ilə açmışdır”.
Ədəbiyyata xalqın taleyinin və tarixi yaddaşının əks-sədası kimi baxan Heydər Əliyev bədii düşüncədə
tarixilik, millilik və müasirlik prinsiplərinə xüsusi əhəmiyyət vermişdir. Bu prinsiplər Heydər Əliyevin ədəbiyyat
və incəsənət siyasətinin konseptual əsaslarını təşkil etmişdir. Azərbaycan ədəbiyyatının böyük klassiklərinin və
görkəmli yaradıcılarının dövlət səviyyəsində yubileylərinin keçirilməsi, əsərlərinin nəşri, dünya dillərinə tərcümə
olunması, tamaşaya qoyulması geniş mənada milli-mənəvi özünüdərk proseslərinin genişlənməsinə,
azərbaycançılıq anlayışının daha da möhkəmləndirilməsinə xidmət etmişdir. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının
1300 illik yubileyi beynəlxalq aləmdə böyük əks-səda doğuran mühüm ədəbi-mədəni hadisə olmuşdur. Böyük
Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının 500 illiyi münasibəti ilə görkəmli dövlət xadimi Heydər
Əliyevin bəyan etdiyi aşağıdakı sözlər müstəqil Azərbaycan dövlətinin ədəbiyyat və incəsənət siyasətinin əsasını
təşkil edir: “Bu yubileyi keçirərkən biz xalqımızın özünü tanımasını təmin edəcəyik və etməliyik. Xalq gərək
daim öz kökünü xatırlasın, tarixini öyrənsin, milli mədəniyyətindən, elmindən heç vaxt ayrılmasın. Şübhəsiz ki,
bu yubileyin keçirilməsi indiki nəslin ... tariximizin nə qədər zəngin olduğunu və Azərbaycan xalqının dünya
mədəniyyətinə necə töhfələr verdiyini dərk etməsinə şərait yaradacaq və hər bir azərbaycanlıda, ilk növbədə, gənc
nəsildə milli iftixar, vətənpərvərlik hisslərini daha da yüksəldəcəkdir. Bunun özü müstəqil Azərbaycanda bizim
üçün çox gərəkli bir amildir”.
Görkəmli Azərbaycan yazıçı və şairlərindən Rəsul Rza, Mirzə İbrahimov, Süleyman Rüstəm, Süleyman
Rəhimov, böyük incəsənət xadimlərindən Qara Qarayev, Müslüm Maqomayev, Rəşid Behbudov, Fikrət Əmirov,
Tahir Salahova Sovet İttifaqının ən ali mükafatı olan Sosialist Əməyi Qəhrəmanı fəxri adının verilməsi
Azərbaycan tarixinin Heydər Əliyev epoxasının parlaq hadisəsidir.
Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan bədii mədəniyyətinin, ədəbiyyatının və incəsənətinin qüdrətli bilicisi
və vurğunu idi.
O, ədəbiyyatı, təsviri sənəti, xalq yaradıcılığını çox sevirdi. Azərbaycanın tanınmış yazıçı və şairləri,
rəssamları, heykəltəraşları, memarları, istedadlı xalça ustaları onun ən çox qiymətləndirdiyi sənətkarlar cərgəsində
xüsusi yer tuturdu. Bu bağlılıq təsadüfi olmayıb, ulu öndərin böyük Vətən sevgisinin, azərbaycançı baxışlarının
parlaq təzahürü idi. Ulu öndərin görkəmli Azərbaycan yazıçılarından Bəxtiyar Vahabzadə, Məmməd Araz, Xəlil
Rza Ulutürk, Anar, Fikrət Qoca, Sabir Rüstəmxanlı və başqalarına göstərdiyi böyük diqqət və bir çox hallarda
onları xüsusi çətinliklərdən xilas etməsi bu yaradıcı ziyalılara göstərilən ehtiramdan başqa, həm də ölkəmizdə
milli şüurun, müstəqillik idealının formalaşdırılmasına, müdafiə olunmasına dəstəyin ifadəsi idi. Böyük dövlət
xadiminin Azərbaycan rəssamlarından Tahir Salahov, Mikayıl Abdullayev, Toğrul Nərimanbəyov, Maral
Rəhmanzadə, Oqtay Sadıqzadə, heykəltəraşlardan Ömər Eldarov, Tokay Məmmədov, Mirəli Mirqasımov, xalçaçı
sənətkarlardan Lətif Kərimov, Kamil Əliyev və başqalarının yaradıcılıq fəaliyyətinə bəslədiyi münasibət tarixi
hadisələrə çevrilmişdir. Heydər Əliyevin təsviri sənət əsərləri haqqındakı dəqiq mülahizələri, elmi-nəzəri təhlilləri
daim sənət adamlarını heyrətləndirmişdir. Ulu öndər milyonlarla insanın qəlbində yaşadığı kimi, rəssam və
heykəltəraşlarımızın da yaddaşında unudulmaz işıqlı izlər qoymuşdur. Ona görə də sənətkarlarımız daim Heydər
Əliyev mövzusuna müraciət edir, xüsusi bir sevgi ilə bu dahi insanın kamil obrazını yaradırlar. Azərbaycan
incəsənətində Heydər Əliyevin obrazını yaradan sənətkarlardan Tahir Salahov, Ömər Eldarov, Oqtay Sadıqzadə,
Kamil Əliyev, Eldar Mikayılzadə, Ülviyyə Həmzəyeva, Natiq Əliyev, Akif Əsgərov, İlham Mirzəyev, Həmzə
Sadıqov, Eldar Zeynalov, Məmməd İbrahimov və bir çox başqalarının yaratdıqları möhtəşəm heykəllər və
bənzərsiz rəsm əsərləri yaddaşlara yazılmışdır. Bu əsərlərdən hər biri ulu öndərin bədii obrazını yeni-yeni fərqli
təcəssüm formalarında əks etdirir. Bu da çox əhəmiyyətlidir ki, bu gün Azərbaycanla yanaşı, dünyanın bir çox
ölkələrinin rəssamları və heykəltəraşları da azərbaycançılığın daim canlı, əbədi simvolu olan Heydər Əliyev
mövzusuna müraciət edirlər. Hazırda dünyanın bir çox xarici ölkələrində Heydər Əliyevin adını daşıyan parkların,
xiyabanların mövcud olduğunu görür, onun əzəmətli heykəlləri ilə qarşılaşırıq. Azərbaycanla yanaşı, qardaş
Türkiyədə, eləcə də Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan, Rumıniya və digər ölkələrdə böyük azərbaycanlı dövlət xadimi
Heydər Əliyevin heykəllərinin ucaldılması xalqımızda milli qürur hissləri doğurur.
Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında da ulu öndər Heydər Əliyevin misilsiz xidmətləri olmuşdur. O,
Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin böyük yaradıcıları olmuş dünya şöhrətli bəstəkarlar Qara Qarayev, Fikrət
Əmirov, Arif Məlikov, məşhur müğənnilər Müslüm Maqomayev, Rəşid Behbudov, Lütfiyar İmanov, Şövkət
Ələkbərova, Zeynəb Xanlarova və başqalarının sənətinə yüksək qiymət vermiş, onların əsərlərinin beynəlxalq
aləmə çatdırılmasına geniş üfüqlər açmışdır.
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Teatr və opera sənətinin yüksək inkişaf mərhələsinə çatdırılmasında da Heydər Əliyevin böyük xidmətləri
tarixi hadisə səviyyəsində qiymətləndirilməyə layiqdir. Heydər Əliyev epoxası Azərbaycan incəsənətinin məşhur
rejissorlarını və aktyorlarını meydana çıxarmışdır.
***
Azərbaycan elminin inkişaf etdirilməsində də ulu öndər Heydər Əliyevin misilsiz xidmətləri vardır.
Görkəmli dövlət xadimi cəmiyyətin inkişafında elm faktoruna xüsusi əhəmiyyət verdiyi üçün ölkədə elmin inkişaf
etdirilməsini həmişə diqqət mərkəzində saxlamışdır. Heydər Əliyevin respublikamıza rəhbərliyinin birinci
dövründə Azərbaycanda Elmlər Akademiyasının fəaliyyəti genişləndirilmiş və ölkəmizin maraqlarına doğru
istiqamətləndirilmişdir. Azərbaycan Elmlər Akademiyasında yaradılmış xüsusi konstruktor büroları ölkənin təbii
resursları və elm adamlarının səmərələşdirici ideyaları əsasında istehsalat yönlü problemlərin həllinə geniş yol
açmışdır. Bu, dövlət mülkiyyətinə və planlı təsərrüfata əsaslanan sosializm cəmiyyətində bazar iqtisadiyyatı
əsasında elmi proseslərin formalaşdırılması demək idi. Həmin istiqamətdə həyata keçirilmiş elm-istehsalat
prosesləri fundamental və tətbiqi elmin nailiyyətlərinin ölkənin inkişafında özünəməxsus yer tutmasını
şərtləndirmişdir.
XX əsrin 70-80-ci illərində Azərbaycanda ən müxtəlif sahələr üzrə böyük elmi məktəblər yaranmışdır.
Əvvəlcə ölkə miqyasında ön mövqeyə çəkilən elm xadimləri tədricən məqsədyönlü dövlət siyasəti nəticəsində
keçmiş Sovetlər İttifaqı miqyasında qəbul olunan görkəmli alimlər kimi tanıdılmışdır. Onların adı və fəaliyyət
dairəsi ilə bağlı olan elm sahələrinin inkişaf etdirilməsi üçün zəruri maddi-texniki baza yaradılmış, siyasi dəstək
verilmişdir. Nəticədə, görkəmli elm xadimlərinin layiqli yetirmələri və davamçıları yetişmiş, yeni elmi nəsil
formalaşdırılmışdır. Bu isə öz növbəsində müxtəlif istiqamətlər üzrə elmi məktəblərin yaranması ilə
nəticələnmişdir. Qeyd edilən dövrdə Azərbaycanda yarımkeçiricilər fizikası - selen məktəbi, molekulyar
biologiya - fotosintez məktəbi, geologiya - yer elmləri məktəbi, neft kimyası və aşqarlar kimyası, riyaziyyat,
nəbatat, torpaqşünaslıq, kristalloqrafiya məktəbləri yaranıb inkişaf etmişdir. Azərbaycanda şərqşünaslıq,
ədəbiyyatşünaslıq, dilçilik-dialektologiya, tarixçi-mətnşünaslıq məktəblərinin yaratdıqları çoxcildlik elmi nəşrlər,
ölkə əhəmiyyətli ümummilli problemlərə həsr olunmuş monoqrafiyalar, aktual mövzularda keçirilmiş elmi
konfranslar respublikadakı siyasi-ideoloji mühitin daha da qüvvətlənməsinə, milli şüurun dirçəldilməsinə xidmət
etmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyev görkəmli elm xadimləri Ziya Bünyadovun, Abbas Zamanovun həyatı ilə bağlı
ciddi problemləri nəinki aradan qaldırmış, onların hərtərəfli fəaliyyətləri üçün geniş meydan yaratmışdır. Ölkə
maraqlarına həsr edilmiş elmi əsərlərin respublika Dövlət mükafatına layiq görülməsi, ölkədə beynəlxalq
simpoziumların təşkili də respublika miqyasında elmin inkişafına ciddi təkan vermişdir. Nəhayət, ölkə rəhbəri
Heydər Əliyevin təqdimatı əsasında 1975-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Sovetlər İttifaqının ən
mühüm ordenlərindən olan “Xalqlar dostluğu” ordeni ilə təltif olunması aparılan məqsədyönlü dövlət siyasətinin
mühüm yekunu idi.
Müstəqillik illərində də Azərbaycan elminin yenidən milli dövlətçilik maraqları əsasında inkişaf etdirilməsi
ölkəyə ikinci dəfə rəhbərlik edən görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin adı ilə üzvi surətdə bağlıdır.
Ulu öndərin 21 sentyabr 1993-cü ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasında respublika ziyalıları ilə
görüşündəki tarixi nitqi geniş mənada elmin, ziyalılığın və akademik qurumların xilas edilməsi ilə əlaqədar
səsləndirilmiş tarixi bəyanatdır: “Mənə sədalar gəlir ki, Elmlər Akademiyasını, institutları dağıtmaq istəyirlər,
elm ocaqlarına biganə münasibət var. Biz bunların hamısına son qoyacağıq. ...Hansı iqtisadiyyat olursa-olsun,
elm inkişaf etməlidir. Elmlər Akademiyası Azərbaycan xalqının tarixi nailiyyətidir. ...Akademiyanın fəaliyyətini
tənqid də etmək olar. ...Ancaq ümumən götürdükdə şübhəsiz ki, elmin inkişaf yoluna yüksək qiymət verməli, onu
əldə saxlamalı, yüksək qiymətləndirməliyik. Dağıtmaq asandır, qurmaq, yaratmaq çətindir. ...Əmin ola bilərsiniz
ki, Elmlər Akademiyası da institutlar da fəaliyyət göstərəcəklər və biz buna imkan yaradacağıq. Azərbaycan elmi
inkişaf etməlidir”.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin 4 yanvar 2003-cü il tarixli sərəncamı ilə ölkənin baş elmi
mərkəzinə - Milli Elmlər Akademiyası statusu verilmiş, həmin yolla bu akademik qurumun fəaliyyətində ölkə və
dövlət maraqları üstündə köklənmiş yeni epoxa başlanmışdır.
Müstəqillik illərində, xüsusən 2013-cü ildən akademik Akif Əlizadənin Milli Elmlər Akademiyasının
prezidenti seçilməsindən sonra akademiyada genişmiqyaslı islahatlara start verilmişdir.
***
Hazırda Azərbaycan Respublikasında Heydər Əliyevin müstəqil dövlətçilik təlimi, azərbaycançılıq
ideologiyası dünyada dəyişən və inkişaf edən reallıqlarla, zənginləşən yeni proseslərlə birlikdə ölkəmizdə yaradıcı
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şəkildə ardıcıl olaraq həyata keçirilir. Beləliklə, möhkəm bünövrələr, böyük sütunlar üzərində yeni və möhtəşəm
Azərbaycan qurulur.
Prezident İlham Əliyevin çoxcəhətli, məqsədyönlü və yorulmaz fəaliyyəti, dövlətçilik işinə çoxaspektli
düşünülmüş yanaşmaları, analitik təfəkkürü, müdrik siyasəti, dərin düşüncəsi ilə müstəqil Azərbaycan
dövlətçiliyinin yeni epoxası formalaşır.
Artıq hər kəsə yaxşı məlumdur ki, milli mənafenin, dövlətçilik maraqlarının daim üstün tutulması Prezident
İlham Əliyev siyasətinin təməl prinsipidir. Dövlət başçısı İlham Əliyevin siyasətində ən müxtəlif mövqelərdən,
fərqli bucaqlardan ifadə olunan siyasi yanaşmaların hamısı azərbaycançılıq fəlsəfəsində, Azərbaycanın hərtərəfli
inkişafına aparılan qlobal işlərdə tamamlanır. Yeni tarixi mərhələdə də azərbaycançılıq bu böyük və müdrik
siyasətin nüvəsini təşkil edir.
İlham Əliyev XXI əsrdə müstəqil Azərbaycanın yeni siyasətini müəyyən edən, təzə istiqamətlər açan, yol
göstərən, bələdçilik funksiyasını həyata keçirən görkəmli dövlət xadimidir.
Bacarıqlı dövlət başçısında bu tip yüksək siyasətçi məharətinin, qəti və aydın mövqeyinin olması müstəqil
dövlətin inkişafının və xalqın xoşbəxt həyatının böyük təminatıdır.
Bu mənada, yeni tarixi epoxa da məhz İlham Əliyev kimi böyük siyasətlə yüksək idarəçiliyi, qətiyyət və
geniş elmi dünyagörüşünü özündə cəmləşdirən görkəmli bir dövlət xadiminin Azərbaycana rəhbərlik etməsi
ölkənin və xalqın tarixi şansıdır.
Böyük sürətlə yeniləşən Bakı şəhəri, xüsusi templə inkişaf edən Azərbaycan iqtisadiyyatı, həyata keçirilən
möhtəşəm layihələr - Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru xətti, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri, Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir İpək yolu, hər gün müasirləşən Azərbaycan cəmiyyəti məhz Heydər Əliyev siyasi kursunun yaradıcı
şəkildə, ardıcıllıqla davam etdirilməsinin real bəhrələri, sanballı töhfələridir.
Prezident İlham Əliyev ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi təlimini yeni tarixi epoxanın və müasir
Azərbaycanın reallıqları ilə daha da zənginləşdirən görkəmli dövlət xadimidir.
İlham Əliyev daim inkişafda olan, yeniləşən, zənginləşən Heydər Əliyevçi siyasi təlimin, yeni dövlətçilik
nəzəriyyəsinin yaradıcısıdır.
İlham Əliyev - mövcud dövlətçilik təliminin inkişaf edən yeni epoxa ilə şərtlənən yeni dövrünün lideri
səviyyəsində görkəmli təmsilçisidir.
İlham Əliyev - Azərbaycanın sınanılmış yolu olan Heydər Əliyev yolunun böyük magistrallardakı qüdrətli
sükançısıdır.
Məhz İlham Əliyev yeni dünya düzənində Azərbaycana başucalığı gətirən, ölkəmizin nüfuzunu artıran
böyük siyasətçidir. Azərbaycanın yeni tarixi epoxadakı inkişaf etməkdə davam edən müasir həyatı Prezident
İlham Əliyevin yorulmaz fəaliyyətinin konkret əməli nəticəsidir. Bakının az qala, hər gün, hər həftə keçirilən
genişmiqyaslı böyük və əhəmiyyətli tədbirlərə layiqincə evsahibliyi etməsi də Azərbaycanın dünyada söz sahibinə
çevrilməsinin real göstəricilərindəndir. Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının
üzvü statusunda fəaliyyət göstərməsi, beynəlxalq miqyaslı qərarlara imza atmaq, dünyaya müraciətlə bəyanatlar
səsləndirmək haqqı qazanması Prezident İlham Əliyev müdrik Siyasətinin təntənəsidir. Böyük uğurla Avropa
Oyunları keçirmiş müstəqil Azərbaycan dövlətinin İslam oyunlarına da bacarıqla evsahibliyi etməsi Prezidentinin
qlobal siyasi baxışlarının əhəmiyyətli göstəricisidir. Multikulturalizm ilini dünyaya əks-səda salan mühüm
tədbirlərlə və real nəticələrlə başa vuran Azərbaycan Respublikasının 2017-ci ildə bəyan edilmiş “İslam
həmrəyliyi ili”nin düşünülmüş addımlarını atması dövlətimizin uzaqgörən siyasətinin reallıqlarının parlaq
ifadəsidir. Bütün bunlar Prezident İlham Əliyevin müasir dövrün görkəmli liderlərindən biri olduğunu əyani
şəkildə təsdiq edir və azərbaycançılıq ideallarının sabahına daha inamla baxmağa tam əsas verir.
Hazırda ölkəmizdə cəmiyyət həyatının bütün sahələri kimi, ədəbiyyat və incəsənət işi də Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən yüksək səviyyədə inkişaf etdirilir. Azərbaycan elmi,
ədəbiyyatı və incəsənəti böyük dövlət qayğısı ilə əhatə olunmuşdur. Ədəbiyyatda, incəsənətdə və elmi istiqamətdə
azərbaycançılıq idealının daha da dərinləşdirilməsi, milli-mənəvi dəyərlərin aparıcı mövqe qazanması və bəşəri
ideyalar mövqeyindən işıqlandırılması yeni dövrdəki inkişafın xarakterini müəyyən edir.
Milli Elmlər Akademiyasında beynəlxalq əlaqələrin genişlənməsi, Yüksək Texnologiyalar Parkının
yaradılıb inkişaf etdirilməsi, elmdə innovasiya və sahibkarlığın özünəməxsus yer tutması, yeni elmi-tədqiqat
institutlarının fəaliyyətə başlaması, gəncliyə elmdə açılmış geniş meydan Azərbaycan elminin İlham Əliyev
dövrünün mühüm reallıqlarıdır. Eyni zamanda, Azərbaycan incəsənətinin dünya miqyasına çıxarılması və milli
sənətin inkişafına xüsusi diqqət yetirilməsi sənətin ayrı-ayrı sahələri üzrə keçirilən müsabiqələrdə gənc
istedadların üzə çıxarılması, yazıçıların əsərlərinin dünya dillərinə tərcümə edilərək xarici ölkələrdə çap edilməsi
və Azərbaycan mövzusunun xüsusi önəm daşıması müstəqillik dövrünün yeni epoxasının konkret bəhrələridir.
835

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Azərbaycançılıq ideyaları müstəqil Azərbaycan dövlətinin siyasi-ideoloji istiqamətinin ana xətti, elm,
ədəbiyyat və incəsənət isə bu idealların əsas hərəkətverici qüvvəsidir.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasını qətiyyətlə və yaradıcılıqla irəli aparan qüdrətli dövlət
xadimi kimi çoxcəhətli yorulmaz fəaliyyəti ilə ölkəmizin sabahına gur işıq salır.
Müstəqil Azərbaycan dövləti milli-mənəvi dəyərlərlə bəşəri idealların vəhdəti işığında daha böyük gələcəyə
doğru inamla yol gedir.
Azərbaycan.-2017.-12 dekabr.-№274.-S.1,4.
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AZƏRBAYCAN ZİRVƏSİ
Fəttah HEYDƏROV,
Milli Məclisin komissiya sədri, Respublika Ağsaqqallar Şurasının sədri
Qlobal proseslərin mərkəzində olan Azərbaycanda demək olar ki, hər il bir neçə dünya əhəmiyyətli hadisə
yaşanır. Yola saldığımız illərin hər birinə ötəri nəzər yetirəndə bu hadisələr yaddaşımızda sıralanır. Artıq tarixə
çevrilməkdə olan 2017-ci il də bu baxımdan istisna deyil. Xüsusilə, son üç ayda üç mühüm tarixi hadisənin şahidi
olduq.
Sentyabrın 14-də “Əsrin müqaviləsi”nin müddəti 2050-ci ilə qədər uzadıldı. Oktyabrın 30-da Bakı-TbilisiQars dəmir yolu xətti istifadəyə verildi. Noyabrın 8-də isə Azərbaycanda 2 milyardıncı ton neftin hasil olunması
xəbəri təntənəli şəkildə bütün dünyaya elan edildi.
Prezident İlham Əliyevin əzmkar fəaliyyətinin növbəti təzahürləri olan bu faktların hər biri möhtəşəm
tarixdir. Həmçinin Azərbaycanın artıq qlobal məkanın ən aparıcı və nüfuzlu ölkələrindən birinə çevrilməsinin
göstəricisidir. Ölkəmizin Avrasiyanın enerji təhlükəsizliyinin təminatçısı, qitələr arası logistik-tranzit məkan
rolunda çıxış etməsinin daha bir təsdiqidir.
Taleyin bizlərə nə qədər mühüm tarixi mərhələnin canlı şahidləri olmaq fürsəti verdiyinin bəlkə fərqində
deyilik. Amma bu günlərin müasiri olmaq, Azərbaycanın nailiyyətlərinə görə fəxarət hissi keçirmək çox xoşdur.
Dövlətçilik nailiyyətlərimizin qürurunu yaşayarkən bunların təməlini qoymuş ulu öndər Heydər Əliyevin
xatirəsini sevgi və heyranlıq hissi ilə yad edir, böyük dövlət adamının əzəmətini bir daha anlamış oluruq. Görürük
ki, bütün bu nailiyyətlərin heç biri başlanğıc deyil. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, bunlar Heydər
Əliyevin təşəbbüsü, xeyir-duası ilə başlanmış qlobal proseslərin növbəti mərhələsidir.
Bu ilin sentyabrında Azərbaycan üçün daha sərfəli şərtlərlə yeni “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması ulu
öndərin 1994-cü ildən icrasına başlanmış neft strategiyasının davamıdır. Eyni zamanda, müstəqilliyimizin
təlatümlü illərində nefti fəlakət mənbəyindən xalqın rifah qaynağına çevirən Heydər Əliyev müdrikliyinin yeni
bəhrəsidir.
Yaxud Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin reallaşması faktına yeni tariximizin işığında baxaq: bu
nailiyyət də öz başlanğıcını tarixi İpək yolunun bərpası ilə bağlı ümummilli liderin hələ 1998-ci ildə irəli sürdüyü
təşəbbüsdən götürür. Bu təşəbbüs əsasında icra edilən TRASECA layihəsinin uğurlarını davam etdirir və qədim
İpək yolunu polad magistrallar üzərində bərpa edir.
İki milyardıncı ton Azərbaycan neftinin çıxarılması faktına gəlincə, bu da Heydər Əliyevin ölkəmizə birinci
rəhbərlik illərini xatırladır. Ulu öndərin sovet Azərbaycanına rəhbərliyi dövründə qeyd edilmiş əlamətdar bir
hadisənin davamı kimi yada düşür. Azərbaycanda bir milyardıncı ton neft 1971-ci il martın 28-də çıxarılmışdı.
Yaxşı xatırlayıram ki, onda da sovet mətbuatı bu fakt barədə geniş yazırdı. Azərbaycan neftçilərinin fədakar əməyi
bütün İttifaq məkanında təbliğ olunurdu.
Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu tarixi nailiyyətlər bu gün real nəticələrlə davam edir. Ulu öndərin
formalaşdırdığı milli dövlətçilik ənənələri qorunur. Beləliklə, ümummilli lider yalnız xatirələrdə yaşamır, bu
böyük azərbaycanlının əzəmətli obrazı təkcə onun xatirəsinə xalq ehtiramının təcəssümü kimi ucaldılmış
abidələrdə əks olunmur. Dahi şəxsiyyət Azərbaycanın bu gün də davam edən uğurlarında yaşayır. Onun müdrik
ideyaları ölkəmizin gələcəyə yönəlmiş strateji hədəflərini müəyyən edir.
Böyük bir tarixi məqam ərəfəsindəyik. 2018-ci ilin 28 mayında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
yaradılmasının 100-cü ildönümü tamamlanacaq. 100 il əvvəl elan edilmiş “İstiqlal bəyannaməsi”nin xalqımızın
tarixində nə qədər mühüm rol oynadığı, cəmi 23 ay ömür sürmüş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bu qısa
müddətdə necə böyük tarixi dəyərlər formalaşdırdığı hər birimizə məlumdur. Müstəqil Azərbaycan dövləti
cümhuriyyətimizin hüquqi varisidir və müsəlman Şərqinin bu ilk demokratik respublikasının irəli sürdüyü
dövlətçilik prinsipləri üzərində bərqərar olur. Ona görə də bu qədər böyük dəyərin 100-cü ildönümü faktının
xalqımız üçün çox böyük əhəmiyyəti var.
Sevindiricidir ki, bu əlamətdar hadisə tarixi mahiyyətinə görə onun əhəmiyyətini tamamlayan digər iki
məqamla üst-üstə düşür. Gələn il həm də Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan
olmasının 95-ci və Azərbaycanın dövlətçiliyinin, müstəqilliyinin, Qurtuluşunun 25-ci ildönümüdür. Bir sözlə,
2018-ci il Azərbaycan üçün dövlətçilik bayramıdır. Bu əlamətdar məqamların birgəliyi isə yeni tarixi
uğurlarımızın müjdəsidir.
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Ulu öndər xalqın milli nailiyyət simvoluna çevrilmiş tarixi şəxsiyyətdir. Bu uğurların ən mühümü onun
qurub-yaratdığı müstəqil Azərbaycan dövlətidir. Ümummilli lider şərəfli ömür yolu ilə tərcümeyi-halını böyük
bir xalqın tarixinə çevirməyi bacarmış dünya miqyaslı şəxsiyyətdir. Yer üzünün ən müxtəlif qütblərində yaşayan
milyonlarla
soydaşımızı
milli
ideyalar
ətrafında
bir
araya
gətirən
rəmzdir.
Heydər Əliyev dünyanın ən böyük azərbaycanlısıdır. Atabəy Eldəgizin, Şah İsmayılın, Nadir şahın, Cümhuriyyət
qurucuları olan “Bani atalar”ın - Fətəli xan Xoyskinin, Əlimərdan bəy Topçubaşovun, Məhəmməd Əmin
Rəsulzadənin ideyalarını - güclü və müstəqil dövlət məramını həyata keçirib, nəhayət, onun davamlılığını və
əbədiliyini təmin edən insandır!
Abbasqulu ağa Bakıxanovdan, İsmayıl bəy Qutqaşınlıdan, Mirzə Fətəlidən, Mirzə Cəlildən başlanmış
maarifçilik işığını xalqın gələcəyə doğru yoluna çevirən böyük ziyalıdır. Şəxsiyyəti ilə mükəmməl bir dövlətçilik
irsi formalaşdıran idealdır.
Bu gün hər birimiz böyük qürurla müşahidə edirik ki, Heydər Əliyevin milli dövlətçilik ideyallarını ən
yüksək səviyyəyə çatdıraraq tarixin möhtəşəm Azərbaycanını yaradan İlham Əliyev də dünyanın qüdrətli liderləri
silsiləsində öz adını şərəflə həkk etdirib.
Heydər Əliyev sovet dövrünün yetişdirdiyi dövlət xadimi idi. Parlaq bir siyasi liderin formalaşması üçün
lazım olan bütün mərhələləri, sınaqları, çətinlikləri keçmişdi. Məktəbdə marksizmi öyrənmişdi, Lenin tərbiyəsini
əxz etmişdi, Stalin dövrünün ab-havasında böyümüşdü.
Pionerə, sonra komsomola keçmişdi, ardınca Kommunist Partiyasına daxil olmuşdu. Karyerasına bir neçə
dəfə yenidən başlamışdı. Xüsusi xidmət orqanlarında general-mayor rütbəsinə qədər ucalmışdı. Kommunist
Partiyasının Azərbaycanda lideri olmuşdu. Nəhayət, keçmiş SSRİ boyda nəhəng bir imperiyanın ən ali
rəhbərliyinə yüksəlmişdi. Heydər Əliyev təmsil olunduğu bütün vəzifələrdə ləyaqətlə çalışmışdı. Üzərinə düşən
öhdəliklərə daim məsuliyyətlə yanaşmışdı. Qətiyyəti, prinsipiallığı, təmizliyi, ədalətliliyi ilə böyük ictimai nüfuz
və etimad qazanmışdı.
Mahiyyət etibarilə isə o nə kommunist olmuşdu, nə də beynəlmiləlçi. Daha dəqiqi, Heydər Əliyev
şəxsiyyəti kommunistliyin də, beynəlmiləlçiliyin də hər hansı antimilli cəhətlərini deyil, məhz ən müsbət
xüsusiyyətlərini özündə cəmləşdirmişdi. Kommunist olmaq onun üçün əxlaqlı, vicdanlı, ədalətli olmaq, xalqın
etimadına sadiqlik göstərmək, xalq malına xor baxmamaq demək idi. Onun beynəlmiləlçiliyi milli və ümumbəşəri
dəyərlərə hörmət ruhuna əsaslanırdı. Milliyyətindən, dilindən, dinindən, siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq
insanlar, mədəniyyətlər arasında heç bir ayrı-seçilik qoymamağı öyrədirdi. Tolerantlığı, multikultural dəyərləri
təlqin edirdi. Ümumdünya mədəniyyəti işığında milli mədəniyyətimizin inkişafını önə çəkirdi. Bu mənada, o,
təpədən-dırnağa qədər həm ümumbəşəri, həm də milli və azərbaycançı idi.
Özü də bu xüsusiyyətlər onda sonradan formalaşmamışdı. Heydər Əliyev bu keyfiyyətləri hələ Naxçıvanda
yeniyetmə olarkən əxz etmişdi. Son vaxtlar bu barədə çox düşünürəm: sovet ideologiyasının aramsız təbliğat
məngənəsində necə olmuşdu ki, Heydər Əliyev fərqli yetişmişdi? Onun ailəsi bolşevik zülmünün məşəqqətlərini
yaşamış, erməni daşnaklarının soyqırımına məruz qalmışdı. Şübhəsiz, anası İzzət xanımın bu barədə söhbətləri,
qardaşı akademik Həsən Əliyevin xatirələri hafizəsində dərin iz buraxmışdı. Bütün bunların, eləcə də
Naxçıvandakı maarifçilik mühitinin onun həyata aydın baxışının formalaşmasında çox böyük rolu vardı. Bu
tərbiyənin, mühitin, eləcə də özünün sərrast analitik düşüncəsi, fitri bacarığı sayəsində Heydər Əliyev mili ruhda
kamil şəxsiyyət kimi yetişmişdi. O, dərsliklərdə, kitablarda, qəzet və jurnallarda yazılanlarla, radiodan eşitdikləri
ilə real həyat həqiqətləri arasındakı ziddiyyətləri görüb, duya bilirdi. Bu fərqlər üzərində düşünürdü, onları özü
üçün ayırd etməyə çalışırdı. O dövrdə də Naxçıvan ictimai mühütində aydın düşünən ziyalılar vardı. Onlar sovet
quruluşunun sərt təzyiq metodlarından ehtiyat edərək açıq danışmağa çəkinsələr də, gizlində öz fikirlərini
bildirirdilər. İnandıqları adamlarla müəyyən müzakirələrdən çəkinmirdilər.
Heydər Əliyev də belə bir mühitin yetirməsi idi. O, Naxçıvandan o dövrün beynəlmiləl və kosmopolit
Bakısına sırf mili düşüncəli gənc kimi gəlmişdi.
Ulu öndərin xalqa xidmət missiyası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən başlayır. Nə qədər təzadlı olsa da,
məhz bu repressiya strukturunda o, fərqli fəaliyyət nümunə formalaşdıra bilmişdi. Onun bu qurumdakı fəaliyyəti
də milli təəssübkeşlik hislərini əks etdirən faktlarla zəngindir. Bu illərdə nə qədər milli düşüncəli ziyalı məhz
Heydər Əliyevin sayəsində sovet cəza maşınından qurtulmuşdu. Ulu öndərin DTK-ya sədrliyi dövründə xüsusi
donosla “ifşa” edilən tələbələrin, ziyalıların cinayət işləri birmənalı və istisnasız olaraq “yetərincə fakt
olmadığından” bağlanırdı. O, DTK-da sıravi əməliyyat müvəkkilliyindən sədrliyə qədər keçdiyi çətin və şərəfli
yolda yüzlərlə azərbaycanlı tələbəni, ziyalını Sibirdən xilas etmiş, onlara Azərbaycanın istiqlaliyyəti uğrunda
mübarizə aparmağa yenidən şans vermişdi.
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Heydər Əliyevin Sovet Azərbaycanına rəhbərlik illəri ölkə həyatında, sözün əsl mənasında, yeni bir intibah
mərhələsinin başlanğıcı idi. Ulu öndər keçmiş SSRİ-nin inkişaf baxımından ən geridə qalmış, insanları kasıblıq,
qıtlıq içində min bir zillət çəkən ölkəsini təhvil aldı, cəmi bir neçə il içərisində Azərbaycanı İttifaqın ən qabaqcıl
respublikalarından birinə çevirdi.
Həmin illərdə ölkəmizin inkişafı naminə görülən genişmiqyaslı tədbirlərə dair çoxsaylı faktlar sadalaya
bilərəm. Bütün bu proseslər mənim yaxşı xatirimdədir, çünki onların bilavasitə şahidiyəm. O zaman vilayət
partiya komitəsində təlimatçı vəzifəsində çalışmışam, daha sonra Ordubad rayonunun ikinci katibi olaraq
fəaliyyət göstərmişəm. 1978-ci ildə Ordubad Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi, sonra Culfa Rayon Partiya
Komitəsinin birinci katibi işləyərkən Heydər Əliyevin hazırlayıb həyata keçirdiyi tədbirlərin iştirakçısı idim.
Dəfələrlə onun qəbulunda olmuşam və hər dəfə rayonda olan vəziyyəti soruşmaqla, ümumi işlərin hesabatını
dinləməklə yanaşı, o qədər düzgün tapşırıqlar, uzaqgörən məsləhətlər verirdi ki, məhz bu layihələr nəticəsində
həmin rayonlarda kompleks inkişaf əldə olunurdu. O, nitqlərində, çıxışlarında hər zaman çıxış yollarını aydın
müəyyənləşdirirdi və problemlərin səbəblərini, həll yollarını uzaqgörənliklə sadalayırdı.
Ümummilli lider respublikaya birinci rəhbərliyi dövründə əməli fəaliyyəti ilə məhz gələcək müstəqilliyə
etibarlı zəmin formalaşdırdı. Müstəqilliyin iqtisadi əsasları isə həmin illərdə faktiki olaraq yaradılmışdı.
Azərbaycan qısa müddətdə özünü iqtisadi cəhətdən təmin etməyə qadir ölkəyə çevrilmişdi. Respublikanın
qarşısında duran vəzifələri düzgün müəyyənləşdirən Heydər Əliyev yaxşı bilirdi ki, millətin siyasi müstəqilliyinin
təməlini məhz onun iqtisadi azadlığı şərtləndirir. O, qısa müddətdə respublika iqtisadiyyatında ciddi keyfiyyət
dəyişikliklərinə nail oldu. Azərbaycan xammal istehsalçısından qabaqcıl, müasir texnika və texnologiya ilə təchiz
olunmuş sənaye bazasına çevrildi. Elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin, mütərəqqi texnologiyaların
istehsalatda tətbiqi Azərbaycanın bütün SSRİ-də qabaqcıl mövqelərə çıxmasına, respublikamızın sosial-iqtisadi
həyatında yüksəlişə rəvac verdi. Həmin illərdə Bakıda, Naxçıvanda, Sumqayıtda, Gəncədə və digər şəhərlərdə
inşa olunan iri müəssisələr bugünün özündə də iqtisadiyyatın güclü sənaye kompleksinin formalaşmasına zəmin
yaradan
möhkəm
təməldir.
Ulu öndər irimiqyaslı tikinti-quruculuq, abadlıq işlərinə başlamaqla respublika həyatında tərəqqi mərhələsinin
əsasını qoydu. Şəhərlərin, kəndlərin siması dəyişdi, insanların mədəni-intellektual səviyyəsi, mənəvi zənginliyi
artdı. Heydər Əliyev Azərbaycan fəhləsinin, kəndlisinin mənafeyini uca tutdu, onun əməyini yüksək
dəyərləndirdi, zəhmətkeşlərin mənəvi himayədarına çevrildi. Müəllimlərin, alimlərin, mədəniyyət işçilərinin
sosial müdafiəsi gücləndirildi. Yeni ali məktəblər yaradıldı, çoxlu sayda orta məktəb tikilərək istifadəyə verildi.
Elmlər Akademiyasına diqqət və qayğı artdı, elmi kəşf və yeniliklər istehsalatda geniş tətbiq olunmağa başladı.
Paralel olaraq xalqda milli ruhun, milli özünüdərkin yüksəlişinə xidmət edən məqsədyönlü addımlar atıldı.
Xalqına bağlı rəhbər milli ruhlu ziyalı elitasını rejimin təhdidlərindən, repressiyalarından qorudu, klassik ədəbi
irsə qayğı siyasətini gücləndirdi. Məhz həmin illərdə xalqın tarixinin, dilinin, mədəniyyətinin, folklorunun
obyektiv tədqiqi istiqamətində qətiyyətli qərarlar qəbul edildi.
Heydər Əliyev Sovet Azərbaycanında cəmiyyəti milli ideyalar uğrunda səfərbərliyə aldı. Hər kəsə anlatdı
ki, bu ideyalar bir çoxlarının təsəvvür etdiyi kimi xəyali bir anlayış deyil. Milli ideyalar Azərbaycanın hərtərəfli
inkişafıdır, ölkə insanının maddi-rifah halının yaxşılaşmasıdır. Cəmiyyətin gələcəyə, dəyişən dünyanın
çağırışlarına hazırlığıdır, insanların maariflənməsidir, ən imkansız gənclərin də təhsil ala bilməsidir. Hamıya və
hər kəsə bərabər imkanların yaradılmasıdır, Azərbaycanın inkişafı naminə hərənin bir işin qulpundan yapışıb
vicdan və məsuliyyətlə çalışmasıdır. Heydər Əliyev lider olaraq Azərbaycan cəmiyyətinə bu düşüncəni gətirdi.
Və insanların təfəkkürünü müsbətə doğru dəyişə bildi. Çünki bütün bunlardan da əvvəl ulu öndər cəmiyyətə ən
mühüm olanı - ədalət hissini gətirə bilmişdi. O, cəmiyyətdə haqqın-ədalətin qüdrətli hamisi idi.
Heydər Əliyev Azərbaycanda rüşvətxorluğa, korrupsiyaya qarşı, sözün əsl mənasında, müharibə elan etdi.
İnsanlarda ədalətin zəfərinə böyük inam yaratdı, həm də quru sözlərlə, təbliğat kampaniyaları ilə deyil, real
nümunələrlə. Biliyindən özgə güvənc yeri olmayan və buna görə uzun illər ali məktəblərin kandarlarında qalmış
kasıb kəndli balalarının ən nüfuzlu ixtisaslara qəbul sevinci ilə, diqqətlə araşdırılan şikayət məktubları ilə,
vətəndaşları incidən, süründrməçiliyə salan, xalq malını talan edib özünə xaniman quran nadanların vəzifədən
qoparılıb həbs olunması ilə...
Ölkənin idarəetmə sistemini özünün seçib yetişdirdiyi gənc, enerjili və peşəkar kadrlar hesabına yenidən
qurdu. Bu sistemi onlara tapşırılmış işlərdən daha çox bir-biri ilə məşğul olan ünsürlərin didişmə yuvasından,
çevik, mobil, saat kimi dəqiq işləyən komandaya çevirdi. Heydər Əliyev dövlət idarəçiliyinə yüksək komanda
ruhu gətirdi. Belə bir ruhla da Azərbaycanın ən böyük uğurlarının müəllifinə çevrildi.
Ən əsası isə, onun Sovet Azərbaycanına rəhbərlik illərində milli hislərin yayılması, milli ruhun oyanışı üçün yeni
bir şərait yetişdi. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanın birinci katibi seçiləndən 3 ay sonra Dövlət Universitetinin 50
839

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

illik yubileyində gözlənilməz bir hal yaşandı. İndiyə qədər rəhbər şəxslərin belə tədbirlərdə, adətən, rusca
danışmasına adət etmiş ölkə ziyalıları birdən-birə tribunada Heydər Əliyevin saf ana dilimizdə, səlis, rəvan,
ahəngdar nitqini eşitdilər.
Heydər Əliyev ana dilimiz kimi digər milli dəyərlərimizə də sahib çıxdı. Bu dəyərlərin inkişafına xidmət
edən ziyalılarımızı təzyiqlərdən qorudu. Milli ruhun daşıyıcısı olan dilçilərimizə, tarixçilərimizə, mədəniyyət
adamlarımıza dövrün ən böyük mükafatlarının verilməsinə nail oldu. 1978-ci ildə qəbul olunmuş Azərbaycan
Konstitusiyasında məhz Heydər Əliyevin qətiyyəti sayəsində ana dilimiz dövlət dili kimi təsbit edildi. Ümummilli
liderin təşəbbüsü və köməyi ilə ötən əsrin 70-ci illərində nəşr olunmuş üçcildlik “Müasir Azərbaycan dili”
dərsliyinə Dövlət mükafatının verilməsi də xalqın milli şüurunun formalaşmasına mühüm töhfə olmuşdu.
Ulu öndər keçmiş İttifaqın ən nüfuzlu ali məktəblərinə, ölkəmiz üçün son dərəcə gərəkli ixtisaslar üzrə
təhsil almaqdan ötrü göndərdiyi gənclər ordusu ilə Azərbaycan üçün böyük bir insan kapitalı formalaşdırdı.
Heydər Əliyev cəsarətli çıxışları ilə xüsusi xidmət orqanlarının nəzər-diqqətini cəlb etmiş alimlərin,
şairlərin, yazıçıların cəzasının ziyansız xəbərdarlıqla, bəzən yüngül tənbehlə məhdudlaşdırılmasına müvəffəq
olurdu. Az sonra isə həmin şəxslərin adları aram-aram ən ali dövlət təltiflərində görünürdü, yüksək mükafatlarda
əksini
tapırdı.
Bununla
onları
ürəkləndirirdi,
arxalarında
dayandığını
sezdirirdi.
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi birinci dövrdə ulu öndər xalqımızın tarixi keçmişinin sovet ideologiyasının təsiri
altında aşınmaya məruz qalmasının qarşısını almaq məqsədilə konkret addımlar atırdı. Belə addımlardan biri də
tariximizdə iz qoymuş böyük şəxsiyyətlərin abidələrinin ucaldılması, adlarının əbədiləşdirilməsi, tarixi-mədəni
abidələrin bərpası idi. Şəxsən Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Nəriman Nərimanovun anadan
olmasının 100 illiyi, İmadəddin Nəsiminin 600 illiyi, habelə Üzeyir bəy Hacıbəylinin, Müslüm Maqomayevin,
Səməd Vurğunun, Cəfər Cabbarlının, M.S.Ordubadinin, Aşıq Ələsgərin və bir çox ədəbiyyat, incəsənət
xadimlərinin yubileyləri keçirilmişdi.
1982-ci ildə ulu öndərin böyük qətiyyətinin, prinsipiallığının, millətə sevgisinin əyani təcəssümü olan, bu
gün də böyük qürur, fəxarət hissi ilə xatırlanan bir hadisənin canlı şahidiyəm. Bəli, məhz Heydər Əliyevin böyük,
əzmkar mübarizəsinin təntənəsi kimi 1937-ci ildə repressiyaya məruz qalaraq Sibirə sürgün olunmuş görkəmli
dramaturq Hüseyn Cavidin nəşi uzaq Sibirdən gətirilərək Naxçıvanda torpağa tapşırıldı. Həmin vaxt Culfa
rayonunun birinci katibi vəzifəsində işləyən şəxs kimi Heydər Əliyevin bu addımının necə böyük rəğbətlə
qarşılandığını görmüş, belə bir şəxsiyyətin respublikamıza rəhbərlik etməsinə görə qürur hissi keçirmişdim.
Fikrimcə, bu hadisəni yalnız ulu öndərin milli-mənəvi, ədəbi irsə qayğıkeş və həssas münasibəti kimi dar
çərçivədə dəyərləndirmək yanlış olar. O dövr üçün son dərəcə qeyri-adi, təhlükəli, riskli görünən bu addım
bütövlükdə ulu öndərin xalqa milli kimlik və özünüdərk hislərinin güclənməsi istiqamətində apardığı siyasətin
mahiyyətindən irəli gəlirdi.
Bu gün dünyada ən mükəmməl nümunə kimi qəbul olunan Azərbaycanın tolerantlıq və multikulturalizmin
nümunəvi modelinin bünövrəsi də məhz ötən əsrin 70-ci illərində qoyulub. Tarixən fərqli xalqların, dinlərin,
sivilizasiyaların qovşağı olan Azərbaycanda bu durum ulu öndərin rəhbərliyi dövründə daha da sağlamlaşdırıldı
və təkmilləşdirildi. Həmçinin bu ili “İslam həmryliyi ili” kimi qeyd edən Azərbaycanda sovet ateizminin fonunda
məhz 70-ci illərdə dini dəyərlərə hörmət dövlət səviyyəsində bərqərar oldu. Heydər Əliyev din xadimlərinin
cəhalətdən uzaqlaşıb, əsl islami hökmlər əsasında savadlanmasından başlayaraq anbar, klub kimi istifadə olunan
məscidlərin “azadlığ”a çıxmasınadək çoxsaylı təşəbbüslərin müəllifi oldu. Bir faktı xatırlayım ki, Ordubad Rayon
Partiya Komitəsinə rəhbərlik edərkən ulu öndərin qəbulunda rayon mədəniyyət evinin köhnə məscidin binasında
yerləşdiyini söylədim. Dahi şəxsiyyət məni diqqətlə dinlədi, vəziyyəti ətraflı öyrəndi və yeni mədəniyyət evinin
tikilməsi ilə bağlı dərhal tapşırıq verdi. Qısa müddətdə yeni mədəniyyət mərkəzi tikildi və Ordubadın tarixi
məscidi Heydər Əliyevin sayəsində “azadlığ”a çıxdı. Qeyd edim ki, ulu öndər rayon partiya komitəsinin vaxtilə
saahibkar olmuş bir bəyin evində yerləşdiyini eşitdikdə də yeni binanın tikintisi barədə göstəriş verdi. Tez bir
zamanda Ordubad Rayon Partiya Komitəsi dördmərtəbəli əzəmətli bir bina ilə təmin edildi.
Əminliklə deyə bilərəm ki, 1969-1982-ci illərdə həyatımızın bütün sahələrində baş vermiş köklü dəyişikliklər öz
miqyasına görə Azərbaycanın quruculuq salnaməsinin ən dolğun, şərəfli səhifələrini təşkil edir. Azərbaycan məhz
bu illərdə de-fakto müstəqilliyi üçün etibarlı zəmin formalaşdırdı. Ulu öndər 1982-ci ildən sonra fəaliyyətini Sovet
İttifaqı KP-nin Siyasi Bürosunun üzvü, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini kimi davam etdirməli olsa
da, qanı, canı ilə bağlı olduğu respublikanı unutmadı. 1982-1987-ci illərdə respublikamızın sosial-iqtisadi, mədəni
inkişafı üçün əlindən gələni əsirgəmədi. Milli maraqlarla bağlı məsələlərdə daim əzmkarlıq, yüksək siyasi iradə
nümayiş etdirdi, mərkəzin yeritdiyi siyasətin ayrı-ayrı çalarları ilə bağlı tənqidi fikirlərini, mülahizələrini ortaya
qoydu. Kremldə Ermənistanın əsassız ərazi iddiaları ilə üzləşmiş Azərbaycanın haqlı mövqeyinin müdafiəsi
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sahəsində verdiyi bəyanatlar, nümayiş etdirdiyi əzmkar mövqe bir daha təsdiqlədi ki, Heydər Əliyevi həqiqəti
deməkdən çəkindirmək, susdurmaq, sadəcə, mümkün deyil.
Bu insan ən çətin şəraitlərdə də milli duyğularını, xalqının təəssübkeşi olduğunu büruzə verməkdən
çəkinməzdi. Vəzifə öhdəliklərini yalnız Azərbaycan məsələsinə görə poza bilərdi. Tipik bir fakt: SSRİ Nazirlər
Soveti sədrinin birinci müavini olanda keşmiş İttifaq məkanında sosial məsələlərin həlli, genişmiqyaslı layihələr
onun kurasiyasında idi. Heydər Əliyev İttifaqa daxil olan 15 respublikanın hər birinə eyni nəzərlərlə baxmalı idi.
O, üzərinə düşən vəzifələri yüksək əzm və vicdanla yerinə yetirirdi. Bu respublikaların sosial inkişafı üçün ona
həvalə edilmiş vəzifələri layiqincə gerçəkləşdirirdi. Amma Azərbaycanın yeri onun üçün bir ayrı idi. Heydər
Əliyev hər fürsətdə Azərbaycana yardımları artırırdı. Ölkəmizin kənd və qəsəbələrində sosial infrastrukturun
inkişafına dəstək verirdi. Hətta, yeri gələndə, ondan sonra Azərbaycana rəhbərlik edən kadrlarını ölkənin inkişafı
naminə mərkəz qarşısında təşəbbüslərə də sövq edirdi.
Həmin dövrdə Naxçıvanda mədəniyyət naziri vəzifəsində çalışırdım. Muxtar respublikada böyük
mədəniyyət evinin tikintisi ilə bağlı müəyyən problemlər yaranmışdı. Bundan xəbərdar olan ulu öndər prosesi
şəxsi nəzarətinə götürdü. Mən ulu öndərin tapşırığı ilə mədəniyyət evinin o zaman çox çətin tapılan sosial
infrastrukturunu, müvafiq ləvazimatlarını təmin etmək üçün İttifaqın xeyli şəhərinə getdim. Hər yerdə də Heydər
Əliyev sayəsində yüksək diqqət gördüm, lazımi avadanlıqları tam aldıq və nəticədə mədəniyyət evi İttifaq
standartlarına görə ən yüksək, modern səviyyədə inşa olunub xalqımızın ixtiyarına verildi.
Düşünürəm ki, ulu öndərin fəaliyyətinin 1983-1987-ci illəri əhatə edən dövrü hələ lazımi qədər
araşdırılmayıb. Arxivlərdə öz tədqiqatçılarının yolunu gözləyən sənədlərin üzə çıxarılması maraqlı həqiqətlərə
işıq sala bilər. Düşmən məngənəsində, böyük intriqa yuvasında Heydər Əliyev dühasının gücünü bir daha görərik.
Bu böyük siyasət ustadının orada da Azərbaycana, İttifaq məkanındakı digər türkdilli ölkələrə və ümumilikdə
müsəlman
Şərqinə
saysız-hesabsız
xidmətlərinə
şahid
olarıq.
Elə onun vəzifədən uzaqlaşdırılmasının əsas səbəbi də milli maraqları İttifaqın siyasi mənafeyindən üstün tutması
idi. Başda M.S.Qorbaçov olmaqla, sovet rəhbərliyi Dağlıq Qarabağı Ermənistanın tərkibində görmək istəyirdi.
Onların düşüncəsinə görə, Heydər Əliyev də “sovet borcu”nu yerinə yetirərək bu istəyin reallaşmasına lazımi
dəstəyi verməli idi. Necə ki, yüzlərlə azərbaycanlı öz kresloları naminə bu antimilli siyasətə “töhfə” verirdi.
Ulu öndər isə dirəniş göstərdi və buna görə vəzifədən çıxarıldı. Amma sonrakı addımları ilə sübuta yetirdi
ki, onun gücü vəzifədə, kresloda deyil. Heydər Əliyev şəxsiyyətinin ucalığı, onun xalq arasındakı müstəsna
nüfuzu bütün vəzifələrin fövqündə dayanır. Vəzifədən kənarlaşdırılandan sonra min bir təzyiqlə üzləşsə də, yenə
qorxmadı, susmadı, ona qarşı edilən ədalətsizliklərlə barışmadı. Özünün şəxsində yenə də haqqın-ədalətin
müdafiəsində dayandı.
1990-cı ilədək müxtəlif instansiyalara dəfələrlə müraciətlər etdi. Məktbular yazdı, ona qarşı aparılan qərəzli
kampaniyaları faş etdi. Bütün bunlarla sübuta yetirdi ki, antiəliyev kampaniyası heç də Heydər Əlirza oğluna qarşı
başladılmayıb. Bu, ümumən Azərbaycana, Azərbaycan xalqına qarşı aparılan məkrli bir kampaniyadır.
1990-cı ildə Bakıda xalqımıza qarşı törədilmiş kütləvi qətliamlara etiraz olaraq oğlu İlham Əliyev və digər
ailə üzvləri ilə birgə Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyinə gəldi. Mərkəzin bu ağır cinayətinə qarşı haqq
səsini bütün dünyaya yetirdi. O çətin günlərdə millətə düzgün yol göstərdi, xalqın önünə düşdü. Azərbaycan
cəmiyyətini istiqlal uğrunda, milli haqlar uğrunda mübarizəyə səslədi.
1990-cı ilin iyulunda siyasi rəhbərliyin bütün maneələrinə, hətta sui-qəsd təhlükələrinə baxmayaraq, əvvəl
Bakıya, sonra anadan olduğu qədim Naxçıvan torpağına döndü. Və Azərbaycanın qurtuluş missiyasına
Naxçıvandan başladı...
Qısa müddətdən sonra ulu öndərin Naxçıvan Ali Məclisinin Sədri seçilməsi, əslində, tək Naxçıvan
sakinlərinin deyil, bütün Azərbaycan vətəndaşlarının seçimi, istəyi idi. Bu vəzifədə çalışdığı iki ilə yaxın dövrdə
Heydər Əliyev elə möhtəşəm işlər gördü ki, onlar əhəmiyyət və miqyasına görə neçə-neçə onilliyə örnək ola bilər.
Ümummilli lider bu qədim diyarı bədnam ermənilərin işğal etməsinə imkan vermədi, onun müdafiə qüdrətini
möhkəmləndirdi, hərtərəfli inkişafı üçün ardıcıl tədbirlər həyata keçirdi. Blokada şəraitində yaşayan, Bakıdakı
rəhbərliyin davamlı təzyiqlərinə və maneələrinə məruz qalan Naxçıvanda əsl müstəqillik və dövlətçilik modeli
yaranırdı. Təsadüfi deyil ki, müstəqillik və dövlətçiliklə bağlı bütün rəsmi qərarlar Azərbaycan Ali Soveti
tərəfindən yox, Naxçıvan Ali Məclisi tərəfindən qəbul olunmuşdu. Müstəqillik və dövlətçiliklə bağlı təşəbbüslərin
müəllifi də Azərbaycana o zaman rəhbərlik edən prezidentlər deyil, məhz Naxçıvandakı Heydər Əliyev idi.
Ulu öndərin səyi nəticəsində hələ 1991-ci il noyabrın 17-də Naxçıvan Ali Məclisinin yekdil qərarına əsasən
müstəqilliyimizin rəmzi olan üçrəngli bayrağımız ilk dəfə muxtar respublikanın rəsmi bayrağı kimi qəbul edildi.
Naxçıvan Muxtar Respublikası İttifaqın qalıb-qalmaması barədə səsvermə prosesində iştirakdan imtina edən
yeganə diyar oldu. Naxçıvan Muxtar Respublikası referendumda “Yeni İttifaq müqaviləsi”nə cəsarət və qətiyyətlə
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“Yox!” dedi. Sovet qoşun hissələrinin muxtar respublikadan çıxarılması, 20 Yanvar faciəsinə siyasi qiymət
verilməsi, Naxçıvanın müdafiəsi üçün sistemli tədbirlərin görülməsi, nizami ordu hissələrinin təşkili, Naxçıvanın
taleyi üçün müstəsna əhəmiyyətə malik Qars müqaviləsinin şərtlərinin beynəlxalq aləmin diqqət mərkəzinə
çəkilməsi kimi vacib məsələlər qısa müddətdə həllini tapdı. Yeni iqtisadi münasibətlərin formalaşdırılması,
əhalinin sənaye mallarına, ərzaq məhsullarına kəskin ehtiyacının ödənilməsi, enerji təminatı sahəsində böhranlı
vəziyyətin aradan qaldırılması üçün layihələrin həyata keçirilməsi, ağıryüklü təyyarələrin qəbulu üçün aeroportun
yenidən qurulması kimi mühüm hadisələr Heydər Əliyev dühasının fədakarlığının nəticəsi idi.
Blokada şəraitində yaşayan Naxçıvana kömək etmək əvəzinə hakimiyyətdə olan AXC-Müsavat cütlüyü
təxribatlar törədir, muxtar respublikada hakimiyyət böhranı yaratmaq istəyirdilər. Lakin onların bütün cəhdləri
boşa çıxdı. Naxçıvan sakinləri öz liderlərinə və iradələrinə sahib çıxaraq araqarışdıranları Naxçıvandan qovdular.
Ulu öndərin Naxçıvan Ali Məclisinin Sədri kimi qəbul etdiyi müdrik qərarlar, həyata keçirdiyi
məqsədyönlü tədbirlər yeni müstəqillik qazanmış dövlətin aparmalı olduğu islahatların mahiyyətini təşkil edirdi
və 1993-cü ildən sonra bütün Azərbaycana şamil olunacaq yeni inkişaf kursunun da əsası idi.
Bir haşiyə çıxım. Bu günlərdə Naxçıvanda “Ümummilli lider Heydər Əliyev dini həmrəyliyin yaradıcısıdır”
mövzusunda konfrans keçirildi. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun, Milli
Elmlər Akademiyasının prezidenti, akademik Akif Əlizadənin, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam
Allahşükür Paşazadənin, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlının və digər dəyərli
dövlət, elm xadimlərinin, ruhanilərin nitqlərinin əsas mövzusu da məhz Heydər Əliyevin bünövrəsini qoyduğu
tolerantlıq, multikulturalizm, İslam həmrəyliyi modellərinin dünyada ən mükəmməl nümunə kimi qəbul olunması
idi. Konfransdakı çıxışlarımızda Naxçıvanın 25-27 il öncəki ağır durumunu, xaosdan tərəqqiyə keçidin
məşəqqətlərini yada saldıq və real müqayisələrlə Naxçıvanın bu gün mövcudluğunun yeganə şərtinin məhz ulu
öndər
olduğundan
bəhs
etdik.
Xatırlatdıq ki, 1990-cı illərin əvvəllərində insanlar Heydər Əliyevin fəal siyasətə dönüşünə Azərbaycanın milli
qurtuluşunun başlanğıcı kimi baxırdılar. Azərbaycanda yaranmış hakimiyyət böhranı, artan erməni işğalları
Heydər Əliyevin ölkə rəhbərliyinə gəlişini qətiləşdirirdi. Xalqın iradəsi ilə baş tutan və tariximizə Qurtuluş Günü
kimi düşən bu hadisə həm də Azərbaycanın xilası oldu.
1993-cü ilin iyununda ölkə real vətəndaş müharibəsinə sürüklənirdi. Azərbaycanı bir neçə yerə parçalamaq
planı vardı və planın icrasına artıq başlanmışdı. Torpaqlarımızın Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğalı,
qaçqın və məcburi köçkünlərlə bağlı problemlər, sosial-iqtisadi böhran, ümidsizlik cəmiyyəti acınacaqlı
vəziyyətlə üzləşdirmişdi. O çətin anlarda Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyət rəhbərliyinə qayıdışı
Azərbaycanı məhv olmaqdan qorudu. Ulu öndər pərən-pərən düşmüş cəmiyyəti yenidən bir yerə topladı. Milli
vəhdətə nail oldu, vətəndaş müharibəsinin, qardaş qırğınlarının qarşısını aldı. Xaosu, anarxiyanı ortadan götürdü.
Ölkənin demokratik inkişafı üçün böyük təhlükə törədən qanunsuz hərbi qruplaşmaları zərərsizləşdirdi. 1995-ci
ildə qəbul olunmuş müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyası ilə hüquqi dövlət, vətəndaş cəmiyyəti
quruculuğuna doğru mühüm addımlar atdı. Ulu öndərin elan etdiyi yeni neft strategiyası, 1994-cü ildə dünyanın
aparıcı neft şirkətləri ilə imzalanmış “Əsrin müqaviləsi” Azərbaycanın gələcək sosial-iqtisadi inkişafının rəhninə
çevrildi.
Veteran nefçilərimizlə söhbətlərimiz zamanı onlar Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafı üçün Heydər Əliyevin
ötən əsrin 70-ci illərində gördüyü işləri xatırlayırlar. Ulu öndər o illərdə ölkənin bütün neft infrastrukturunu,
demək olar ki, yenidən qurmuşdu. Bu sistemi müasirləşdirmişdi, modernləşdirmişdi. Bunun müqabilində ölkədə
neft istehsalının həcmi ən azı 3-4 dəfə artmalı idi. Amma bu, baş vermirdi. Artım sadəcə 20-30 faiz olurdu. Ən
çox artımın qeyri-neft sektorunda, o cümlədən aqrar sektorda əldə olunmasına cəhd göstərilirdi. Ölkə həyatının
bütün əhəmiyyətli sahələrində inkişafın, irəliləyişin tərəfdarı olan, insanları bu məqsəd ətrafında səfərbər edən
Heydər Əliyev təkcə neft istehsalının artımında maraqlı deyildi. Bu istiqaməti dolayısı ilə əngəlləyirdi. İndi tarixi
reallıqları təhlil edəndə görürsən ki, bu da ümummilli liderin vətənpərvərliyindən, müdrikliyindən irəli gəlirmiş.
O millətin dar gününün sərvəti olan nefti sovet büdcəsinin mənbəyi olmaqdan, dəyər-dəyməzinə sümürülüb
aparılmaqdan qoruyurdu. Onu müstəqil Azərbaycan üçün saxlayırdı...
Və Heydər Əliyevin bu müdrikliyi növbəti dəfə özünü doğrultdu. 1994-cü ildə imzalanmış “Əsrin
müqaviləsi” Azərbaycana əbədi səadət, sarsılmaz qüdrət bəxş etdi.
Heydər Əliyev hələ sovet dövründə Azərbaycan kəndlisini torpağa qaytardı. Kolxoz-sovxoz adıyla kəndli
əməyinin istismarına son qoydu. Ona qədər əli torpaqdan soyumuş kənd zəhmətkeşləri artıq öz əməklərinin halal
qazancını görməyə başladılar. Kəndlərimizdəki palçıq daxmalar daş evlərə çevrildi. Sonra ikimərtəbəli imarətlər,
həyətlərdə qəttəzə avtomobillər göründü. Əmək qəhrəmanları cəmiyyətin göz bəbəyinə çevrildi. Hər kəs anladı
ki, torpaq onları ucaldır. İnsanlar torpağı sevməyə başladılar. Və 1997-ci ildə Heydər Əliyev milyonlarla
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insanımızın çörək təknəsi olan torpağı təmənnasız olaraq kəndlilərimizə bağışladı. Bu, tariximizdə bir ilk idi.
Azərbaycanın minillik tarixində hələ heç vaxt kəndli öz torpağının ağası olmamışdı.
Bir məqamı da vurğulamaq istərdim ki, Heydər Əliyevin torpaq islahatlarını 1997-ci ildə başladığını
deyənlər, əslində, böyük yanlışlığa yol verirlər. Hələ 1992-ci ildə Naxçıvan Ali Məclisinə rəhbərlik edərkən
Heydər Əliyevin kənd təsərrüfatında kolxoz-sovxoz sisteminin xüsusi mülkiyyətə keçirilməsi ilə bağlı qəbul
etdiyi qərar nəinki Azərbaycanda, ümumilikdə İttifaq miqyasında kənd təsərrüfatında ümumi mülkiyyətçiliyin
ləğvinə dair ilk təşəbbüs idi.
Bütün bunlar Azərbaycanı davamlı inkişaf yoluna çıxardı. Cəmiyyətimizdə azad bazar iqtisadiyyatı
prinsipləri, demokratik birgəyaşayış qaydaları bərqərar oldu. Cəmiyyət yeni ictimai-iqtisadi formasiyaya tezliklə
uyğunlaşdı və onun üstünlüklərindən faydalanmağa başladı. Heydər Əliyev Azərbaycanın müstəqilliyinin
əbədiliyini, daimiliyini, dönməzliyini təmin etdi. İrəli sürdüyü qlobal təşəbbüslərlə, irimiqyaslı enerjikommunikasiya layihələri ilə Azərbaycanı dünyaya, ardıcıl inkişaf axınlarına yetirdi. Ölkəmiz beynəlxalq arenada
öz layiqli yerini tutdu.
Ümummilli liderin Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində ilk mühüm
addımlarından biri cəmiyyətin vahidliyinin, bütövlüyünün təmin olunması, milli ideologiyanın sistem halında
təqdimatı oldu. Bu bir reallıqdır ki, ulu öndər cəmiyyətin vahidliyini təmin edərək, onun müxtəlif istiqamətlər sosial bərabərsizlik, regional, dini və milli mənsubiyyət amili baxımından parçalanmasına im-kan vermədi. Bu,
Azərbaycan dövlətçiliyinin yaşaması, inkişaf etməsi baxımından son dərəcə vacib amil idi və ötən illərin
reallıqları da bunu təsdiqlədi. Dünya Azərbaycanınlılarının Birinci Qurultayında “Hər bir insan üçün milli
mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm və bu gun də fəxr edirəm ki, mən
azərbaycanlıyam” deyən ulu öndər dünya azərbaycanlılarını azərbaycançılıq ideyası ətrafında səfərbər etdi.
Və ən mühümü, ulu öndər onun cismani yoxluğu dövründə də milli ideyaları davam və inkişaf etdirməyə
qabil lideri yetişdirdi. Heydər Əliyevin formalaşdırdığı möhkəm təməllər üzərində Azərbaycanı tarixinin ən
qüdrətli mərhələsinə gətirib çıxaran məhz onun yetirməsi - Prezident İlham Əliyev oldu.
Ulu öndərin Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı böyük ideallarının həyata keçirilməsi bu gün İlham Əliyevin
missiyasıdır. Dövlət rəhbərimiz öz tarixi missiyasını əzmlə həyata keçirir. Onun ölkəmizə qazandırdığı
nailiyyətlər təkcə Azərbaycanın deyil, ümumilikdə türk dünyasının, İslam aləminin gələcəyinə işıq salır. Dövlət
başçımızın, həmçinin Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın timsalında Azərbaycan bəşəriyyətə
sevgini, şəfqəti, xeyirxahlığı, maarifi, mədəniyyətlərarası dialoqu, sülh və tolerantlığı aşılayır, ölkələr və
cəmiyyətlər arasında mənəvi körpüyə çevrilir.
Azərbaycanı belə bir ucalıqda görmək Heydər Əliyevin də ən böyük arzusu idi...
Bu gün çox qürur duyuruq ki, ulu öndərin irsini, müqəddəs yolunu davam etdirən, Azərbaycanda ən səmimi
inam, etimad ünvanlarından binə çevrilən məkan - Heydər Əliyev Fondu var. Ulu öndər həyatı boyu mərhəmət,
xeyirxahlıq, maarifçilik kimi dəyərlərin ən bariz daşıyıcısı oldu və sevinirəm ki, Heydər Əliyev Fondu da bu
dəyərləri artıq 13 ildir layiqincə dünyada təbliğ edir. Yəni Heydər Əliyev irsinin yaşadığını demək onun özünün
də mənən yaşadığını hər gün sübut edir. Hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın səyləri, ulu öndərin irsinə olan
dərin sevgisi və bağlılığı nəticəsində xalqımız Heydər Əliyev Fonduna elə Heydər Əliyevin özü kimi yanaşır, dar
günündə çəkinmədən ora müraciət edir, oradan yardım istəyir, mədəd umur. Dünyanın onlarla ölkəsində Heydər
Əliyev Fondu tərəfindən məktəblər tikilir, xəstəxanalar açılır, yardıma ehtiyacı olan insanların problemləri həll
olunur, dini ibadətgahlar təmir edilir, onlarla digər sosial layihələr icra olunur. Bunlar həm Azərbaycanın və həm
də
Heydər
Əliyev
irsinin
təbliğatı,
tanınmasıdır.
2013-cü ilin 10 mayında ulu öndərin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr edilmiş mərasim zamanı
Azərbaycan Prezidentinin dilə gətirdiyi xəfif bir epizodu Heydər Əliyevin vəfatının ildönümü günündə yenidən
yada salıb təsirlənirəm...
İlham Əliyev həmin gün səhər gül bayramında onunla şəkil çəkdirən bir qızcığazın söylədiyi kəlmələri
xatırlatmışdı: “Bir qız yaxınlaşdı, - 4-5 yaşında, - dedi ki, mən Sizi tanıyıram, Siz Heydər babanın oğlusunuz.
Bilirsiniz, bu, bu gün eşitdiyim ən gözəl, ən əziz sözlərdir”...
Bir ömrün insana qazandıra biləcəyi ən böyük dəyər də, yəqin ki, elə budur:
İnsanların yaddaşında güclü bir dövlətin qurucusu kimi xatırlanmaq...
“Bani ata” kimi xatırlanmaq...
Dünyanın ən böyük azərbaycanlısı kimi xatırlanmaq...
Heydər Əliyev kimi xatırlanmaq...
Azərbaycan.-2017.-12 dekabr.-№ 274.- S. 1,3.
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Ümummilli lider Heydər Əliyevin əziz xatirəsi qədirbilən xalqımızın qəlbində
əbədi yaşayacaq
Həsən BAYRAMOV,
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru
Müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, dünya şöhrətli siyasi xadim, türk
dünyasının böyük oğlu, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin vəfatından 14 il keçir. Qeyri-adi
şəxsiyyəti, siyasət və dövlət xadiminə xas olan böyük istedadı ilə fərqlənən Heydər Əliyev hələ sağlığında canlı
əfsanəyə çevrilmişdi.
Azərbaycanın 1969-cu ildən başlayaraq 30 ildən artıq bir dövrü əhatə edən ən yeni tarixi, ölkə həyatının
bütün sahələrində əldə olunan möhtəşəm nailiyyətlər dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin müdrik dövlətçilik siyasəti
ilə bağlıdır. “Azərbaycan tarixinin Heydər Əliyev mərhələsi” kimi qiymətləndirilən bu dövrdə ulu öndərimiz
tərəfindən görülən böyük işlərin, onun həyata keçirdiyi xilaskarlıq və quruculuq missiyalarının məntiqi nəticəsidir
ki, hazırda xalqımız demokratik və hüquqi bir dövlətdə yaşamaq imkanı əldə etmiş, xoşbəxt gələcəyi üçün bütün
təminatları yaratmış, ən başlıcası isə siyasi və iqtisadi müstəqilliyə nail olmuşdur.
Ümummilli liderimiz 1969-cu ildə Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi seçilənədək ölkəmiz keçmiş
ittifaq respublikaları arasında ən aşağı yerlərdə dayanırdı. Heydər Əliyev rəhbərliyə gəldikdən sonra bütün
sahələrdə irimiqyaslı tədbirlər həyata keçirilmiş, nəticədə Azərbaycan qısa müddətdə SSRİ-nin aparıcı
respublikalarından birinə çevrilmişdi. Bütün bu nailiyyətlər yalnız onun dövlətçilik təcrübəsinin deyil, eyni
zamanda, SSRİ rəhbərliyindəki böyük nüfuzu nəticəsində mümkün olmuşdur. Məhz bu dövrdə Azərbaycanda
İttifaq əhəmiyyətli müəssisələr yaradılmış, irihəcmli tikinti-quruculuq, abadlıq işləri aparılmış, minlərlə gənc
azərbaycanlı SSRİ-nin nüfuzlu ali təhsil ocaqlarına oxumağa göndərilmişdi. Elə buna görə də tam əminliklə
demək olar ki, ulu öndərin birinci dəfə hakimiyyətdə olduğu 1969-1982-ci illər Azərbaycan xalqının tarixinə
parlaq quruculuq illəri kimi yazılmışdır.
Dahi şəxsiyyət 1987-ci ildə SSRİ rəhbərliyindən uzaqlaşdırılsa da, qəlbi hər zaman xalqı ilə bir
döyünmüşdür. 1990-cı ilin yanvarında sovet qoşunları Bakıda dəhşətli cinayətlər törətdikdə bu qanlı hadisəyə ilk
etiraz səsini ucaldan da məhz ulu öndər Heydər Əliyev olmuşdur.
Müstəqilliyimizin ilk illərində ölkədə gərgin ictimai-siyasi vəziyyət hökm sürürdü, hakimiyyət böhranı
yaşanırdı, torpaqlarımızın ermənilər tərəfindən işğalı təhlükəli həddə çatmışdı. Belə bir ağır şəraitdə xalqımız ulu
öndər Heydər Əliyevə üz tutaraq onu təkidlə hakimiyyətə dəvət etdi.
Məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin gərgin fəaliyyəti, müdrik siyasi zəkası sayəsində qısa müddətdə
ölkə müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsindən xilas olmuş, cəbhədəki özbaşınalığa son qoyulmuş, mərkəzi
hakimiyyət gücləndirilmiş, dövlət çevrilişi cəhdlərinin qarşısı alınmış, bütün sahələrdə dinamik inkişafa təkan
verən mühüm islahatlar, o cümlədən gələcəyə hesablanan neft strategiyası həyata keçirilməyə başlanmışdır. Dahi
öndərin uzaqgörən siyasəti nəticəsində imzalanmış “Əsrin müqaviləsi” bütün dünyanın diqqətini Azərbaycana
yönəltmiş, bu layihənin reallaşması sayəsində əldə olunan gəlirlər ölkəmizin dinamik inkişafının əsasını təşkil
etmişdir.
Mən burada bir məqamı da xatırlatmaq istərdim. Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik
etdiyi illərdə milli inkişafın yeganə yolunu xalqın yüksək təhsil almasında, maariflənməsində görür, respublikada
elmin inkişafı üçün bütün zəruri tədbirləri həyata keçirirdi. Dahi şəxsiyyətin yeritdiyi siyasətin dərinliyi və uzaq
hədəflərə hesablanması da məhz onun elmi prinsiplər üzərində qurulması, zəngin intellektual potensiala
söykənməsi ilə şərtlənirdi. Həmin illərdə respublikamızda məktəb tikintisi prosesinin sürətlənməsi, maarif işinin
yüksək səviyyədə təşkili, ixtisaslı kadrlar hazırlayan yeni ali məktəblərin açılması, fundamental və humanitar
elmlərin inkişafı, əldə olunan kəşflərin iqtisadiyyatın bütün sahələrində tətbiqi Heydər Əliyevin təhsil siyasətinin
əsas leytmotivini təşkil edirdi. Məhz ümummilli liderin şəxsi müdaxiləsi və qayğısı ilə ötən əsrin 70-ci illərindən
başlayaraq Bakıdakı ali hərbi məktəblərə qəbul olunan gənclərin sırasında azərbaycanlıların sayı intensiv şəkildə
artmağa başlayır, bu sahədə milliləşdirmə prosesi diqqət mərkəzində saxlanılırdı.
Heydər Əliyev dühasının böyüklüyü məhz onda idi ki, o, bütün fəaliyyəti boyu yüksək bilikli, intellektual
və elitar təbəqənin formalaşmasına çalışmışdır. Təsadüfi deyil ki, 1969-1982-ci illər həm də Azərbaycan elminin,
təhsilinin intibah dövrü kimi xatırlanır. Bu baxımdan ulu öndərin şəxsi təşəbbüskarlığı, qətiyyəti və iradəsi
sayəsində həmin illərdə “Gənclərin ümumi оrta təhsilə keçməsini başa çatdırmaq və ümumtəhsil məktəbini daha
da inkişaf etdirmək haqqında”, “Kənd ümumtəhsil məktəbinin iş şəraitini daha da yaxşılaşdırmaq tədbirləri
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haqqında”, “Ümumtəhsil məktəbi şagirdlərinin dərsliklərdən pulsuz istifadə etməsinə keçmək haqqında” qəbul
olunan qərarlar ulu öndərin Azərbaycana birinci rəhbərliyi dövrünün mühüm nailiyyətləri sırasındadır. O zaman
məktəb şəbəkəsinin genişləndirilməsi, təhsil müəssisələrinin texniki bazasının, kadr pоtensialının əsaslı şəkildə
yaxşılaşdırılması xüsusi ilə qeyd оlunmalıdır. Belə ki, 1965-ci illə müqayisədə 1979-cu ildə ümumtəhsil
məktəblərinin sayı 765-dən 2117-yə çatdırılmışdır. 1969-82-ci illərdə Azərbaycanda 350 mindən çоx şagird yeri
оlan 849 ümumtəhsil məktəbi tikilib istifadəyə verilmiş, məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinin sayı 1600-dən
1875-ə yüksəlmişdir.
Həmin dövrdə Azərbaycanın texniki peşə təhsilində də bir canlanma nəzərə çarpmışdır. Belə ki, 1970-82ci illərdə respublikada texniki peşə məktəblərinin sayı 76-dan 184-ə, оnlarda təhsil alan şagirdlərin sayı isə 40,9
mindən 109 minə çatmışdır. Məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə texniki peşə
təhsilinin təkmilləşdirilməsinə, inkişafına dair strategiya hazırlanmış və uğurla həyata keçirilmişdir.
Ali və оrta ixtisas təhsili məsələləri də ulu öndərin daim diqqət mərkəzində оlmuşdur. Bunu belə bir fakt
da təsdiq edir: 1969-cu illə müqayisədə 1982-ci ildə respublikada ali təhsil оcaqlarının sayı 12-dən
17- yə, tələbələrin sayı 70 mindən 100 minə yüksəlmişdir.
Müdrik rəhbər respublikanın ehtiyacı оlan ixtisaslar üzrə Azərbaycandan kənarda ali təhsilə də xüsusi önəm
vermişdir. 1970-80-ci illərdə dahi rəhbərin təşəbbüsü və qayğısı ilə SSRİ-nin 170-dən çоx ən məşhur ali
məktəbində respublikamızın müxtəlif sahələrdə ehtiyac duyduğu 250-dən çоx ixtisas üzrə 15 mindən çox
azərbaycanlı gənc ali təhsil almışdır.
Onu da deyim ki, 1970-ci ilədək respublikadan kənarda ali təhsil almağa göndərilən azsaylı kontingentin
cəmi 40 faizi Azərbaycan millətindən idi. Ulu öndərin respublikaya rəhbərliyə başlamasından sonra ali təhsilə
göndərilənlərin sayı ilbəil dəfələrlə artdığı kimi, milli tərkib də dəyişmişdi. Belə ki, 1970-ci illərin sonu, 1980-ci
illərin əvvəllərində respublikadan kənarda ali təhsil almağa göndərilənlərin 97,7 faizi Azərbaycan xalqının
nümayəndəsi idi.
Yeri gəlmişkən, 1982-87-ci illərdə SSRİ Nazirlər Sоveti sədrinin birinci müavini vəzifəsində çalışan
ümummilli lider bütün ölkədə təhsil islahatına rəhbərlik etməklə yanaşı, Azərbaycan təhsilinin inkişafina da
ardıcıl qayğısını davam etdirmişdir.
Ulu öndərimiz müstəqil Azərbaycanın Prezidenti kimi milli təhsil konsepsiyasının tətbiqində ənənə və
müasirliyin üzvi vəhdətini, respublikamızda illər boyu toplanılmış dəyərli təcrübəni də nəzərə almaqla islahatlar
aparmağı vacib şərt saymış, bu qiymətli prinsipi rəhbər tutmağı lazım bilmişdir. Dahi rəhbərin təhsil işçilərinə
xitabən dediyi sözlər də həmin fikrin bariz ifadəsidir: “Təhsilin özündə aparılan islahatlar çox vacibdir ... Mənim
sizə tövsiyəm ondan ibarət olar ki, islahatları düşünülmüş qaydada aparasınız, formalizmə yol verməyəsiniz,
Azərbaycanın milli ənənələrinin üstündən keçməyəsiniz. Bunlar, həqiqətən, həm Azərbaycan təhsilini dünyanın
inkişaf etmiş ölkələrinin təhsili səviyyəsinə ardıcıl surətdə çatdırsın, həm də burada səhvlər buraxılmasın, mövcud
yaxşı işlər pozulmasın”.
Burada bir məqamı da xatırlatmaq istərdim. Təhsil islahatlarının sistemli aparılması, bu zaman bütün
gələcək nəticələrin təhlil edilib araşdırılması və nəzərə alınması da mühüm əhəmiyyət daşıyır. Təhsilimizin böyük
hamisinin qeyd etdiyi kimi: “Biz təhsil sahəsində yeniləşmənin tərəfdarıyıq, dünya təcrübəsindən səmərəli istifadə
eləməyi sizdən tələb edirik. Ancaq bu işlər gərək sistemli olsun. Bu işləri görərkən, qurarkən siz onların yaxın və
uzaq zamanda nəticələrini mütləq nəzərə almalısınız”.
Ulu öndərin tapşırığı əsasında Nazirlər Kabinetinin 26 aprel 1999-cu il tarixli qərarı ilə Azərbaycanda
ümumi orta təhsilin dövlət standartının təsdiq edilməsi və buna uyğun olaraq həyata keçirilən islahatlar təhsil
sistemində mühüm yeniləşməyə rəvac vermişdir. Ümummilli liderin “Azərbaycan Respublikasında təhsil
sahəsində islahatlar üzrə Dövlət Komissiyasının yaradılması haqqında” 30 mart 1998-ci il tarixli sərəncamına
uyğun olaraq, təhsil sektorunun bütün sahələrini əhatə edən islahatlar proqramı hazırlanmışdır. Bununla bərabər,
15 iyun 1999-cu il tarixli sərəncamla qəbul оlunmuş “Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat
Prоqramı” mövcud sahədə hərtərəfli inkişafa geniş şərait yaradan qiymətli dövlət konsepsiyası kimi mühüm önəm
daşımışdır.
Dahi şəxsiyyətin “Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında” 23 iyun
2000-ci il tarixli fərmanı da təhsil sektorunda müasir islahatlara, yenidənqurmaya geniş imkanlar açan mühüm
tarixi sənəddir. “Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi haqqında” 4 oktyabr 2002-ci il tarixli sərəncam isə müdrik rəhbərin təhsilə göstərdiyi
qayğının daha bir parlaq təzahürü kimi yadda qalmışdır.
Yeni təhsil müəssisələrinin yaradılması, məktəblərin müasir tədris vasitələri ilə təmin edilməsi, şagirdlərin
dövlət hesabına pulsuz dərsliklərlə təmin olunması, müəllim əməyinin yüksək qiymətləndirilməsi, onların maddi
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vəziyyətinin əsaslı şəkildə yaxşılaşdırılması, istedadlı gənclərə böyük dövlət qayğısının göstərilməsi, xaricdə
təhsilə göndərilməsi və s. sahələrdə də ümummilli liderimizin misilsiz xidmətləri müstəqil Azərbaycanda təhsilin
inkişafına mühüm təsir göstərmişdir. Təkcə bir faktı deyək ki, böyük dövlət qayğısı sayəsində 1993-2001-ci
illərdə təhsil işçilərinin əməkhaqları doqquz dəfə artırılmışdır.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin zəngin həyat yolu hər bir azərbaycanlı üçün örnəkdir. Onun xalqımızın
rifahı, dövlətimizin güclənməsi, ölkəmizin bütün sahələrdəki uğurlu inkişafı istiqamətindəki misilsiz xidmətləri
qədirbilən Azərbaycan xalqı tərəfindən hər zaman öyrənilir, xatirəsi ən yüksək hörmət və ehtiramla yad edilir.
Müasir müstəqil Azərbaycan Heydər Əliyevin şah əsəridir. Bu gün respublikadakı sağlam ictimai-siyasi
mühit, bütün sahələrdə uğurlu inkişaf, qazanılmış nailiyyətlər, ölkəmizin artan nüfuzu ulu öndərin uzaqgörən
siyasətinin onun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirilməsi nəticəsində
mümkün olmuşdur. Buna görə də hər bir azərbaycanlı ulu öndər Heydər Əliyevin bizə miras qoyduğu sürətlə
inkişaf edən Azərbaycan dövlətini qorumalı, Prezident İlham Əliyevin uğurla həyata keçirdiyi siyasəti
dəstəkləməlidir.
Xalq qəzeti.-2017.-9 dekabr.-№272.-S.2.
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İdeyaları əbədi yaşayan lider
Səttar Möhbalıyev,
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri, Milli Məclisin deputatı
Azərbaycanın taleyində ümummilli lider Heydər Əliyevin xidmətləri getdikcə daha aydın, parlaq
görünməkdədir. Zaman ötdükcə biz o müqəddəs şəxsiyyətin xatirəsi önündə ehtiramla baş əyir, onun həyata
keçirdiyi tədbirləri, islahatların yaratdığı xariqələrin nəhəngliyini bir daha dərk edirik.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra Heydər Əliyev ölkəmizi vahid azərbaycançılıq
ideologiyası ətrafında birləşdirməyi bacardı. Ulu öndər bununla da respubilkamızda müasir dövlətçilik
fəlsəfəsinin də əsaslarını qoydu. Heydər Əliyev tarixi keçmişimizi dürüst və dərindən təhlil edərərk, bir çox
mətləbləri bizə anlatdı və bu istiqamətdə mühüm addımlar atdı. Ulu öndər Heydər Əliyevin “fəxr edirəm ki, mən
azərbaycanlıyam” kəlamı respublikamızda yaşayan bütün xalqların vahid bir ideya, bir dövlət ətrafında birləşməsi
üçün stimula çevrildi. Bu gün əminliklə deyə bilərik ki, tolerantlıqda nümunəyə çevrilən müasir Azərbaycan
modeli bütün dünya ölkələri tərəfindən maraqla izlənilir və öyrənilir. Ölkəmizin tolerantlıq baxımından nümunə
göstərilməsi gerçəkliyinin kökündə məhz Heydər Əliyevin təməlini qoyduğu ideyalar dayanır.
Azərbaycan elə bir coğrafi məkanda yerləşir ki, ölkəmizdə mədəniyyətlərarası dialoqun yaranmasını zəruri
edir. Həmçinin Heydər Əliyev hər zaman Azərbaycanın istər Şərq, istərsə də Qərb mədəniyyətinə və dəyərlərinə
inteqrasiyasının zəruriliyini gündəmə gətirirdi. Heydər Əliyev mühüm bir məsələni də tövsiyə və tələb edirdi ki,
hər bir azərbycanlı öz milli simasını itirməməlidir. Adət -ənənəsini bilməklə yanaşı, dünyəvi dəyərlərə də malik
olmalıdır.
Bəlli faktdır ki, 1993-cü ildə hakimiyyəti ələ keçirmiş səriştəsiz insanların xəyanətkar əməllərinin məntiqi
nəticəsi olan hakimiyyət böhranı həmin ilin iyununda kuliminasiya həddinə çatmışdı. Ölkədə xaos və anarxiya
vətəndaş müharibəsi dərəcəsinə yüksəlmiş, qarşıdurma baş alıb gedirdi. Məhz Heydər Əliyev bu dönəmdə bir
xilaskar kimi özünü xalqının, Vətəninin harayına yetirdi. Respubilkamızı parçalanmaqdan, dağılmaqdan xilas
etdi. Ancaq bu zaman baş verən ziddiyətli, təlatümlü vəziyyəti yalnız Heydər Əliyev kimi bir şəxsiyyət sahmana
sala bilərdi. Ümummilli liderin qayıdışı ilə hakimiyyətsizliyə son qoyuldu, separatçı qüvvələr zərərsizləşdirildi,
vətəndaş müharibəsi təhlükəsinin qarşısı alındı, ölkəmizin müstəqilliyinə və ərazi bütövlüyünə qəsdlər hazırlayan
cinayətkar ünsürlər cəmiyyətdən təcrid edildi, nizami silahlı qüvvələr yaradıldı. Həmçinin dövlətin və xalqın
maraqlarına cavab verən iqtisadi sistem quruldu. Milli liderin uzaqgörən siyasəti sayəsində Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyi faktiki təmin olundu.
Fenomen şəxsiyyət, fitri idarəçilik keyfiyyətlərinə malik Heydər Əliyev qarşıya qoyduğu böyük hədəflərə
doğru irəliləyərkən təkcə daxili inamına, iti fəhminə, yüksək intellektinə, parlaq zəkasına deyil, həm də ictimai
etimada əsaslanmış, ən böyük dəstəyi xalqdan almışdır. Xalqın taleyini düşünmək, onu bəlalardan xilas etmək
ideyası Heydər Əliyevin fəaliyyəti boyu əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri idi. Ən kiçik məsləhətindən
genişmiqyaslı işlərinə qədər bütün məramında Azərbaycanı qorumaq, onu daha da nüfuzlu, şöhrətli etmək üçün
yorulmaq bilmədən çalışmaq və bütün vətəndaşların da bu ideya uğrunda yumruq kimi birləşməsini təmin etmək.
Məhz bu qeyri-adi xüsusiyyəti sayəsində dahi şəxsiyyət həm də idarəçilikdə böyük uğurlara imza atmış,
cəmiyyətin həlledici hissəsini arxasınca apara bilmişdir. Bu çətin, amma şərəfli missiyanı ləyaqətlə yerinə
yetirməyi bacaran Heydər Əliyev canından artıq sevdiyi xalqının həm etimadını, sevgisini, həm də inamını
qazanmaqla ümummilli lider zirvəsinə yüksəldi. Beləliklə o, Azərbaycanda yaşayan xalqların yolgöstərəni,
istiqamətverəni, həqiqi rəhbəri oldu. Özünəməxsus liderlik keyfiyyətləri, siyasi prosesləri yönəltmək məharəti,
cəmiyyətin maraq və mənafelərini ümumi nöqtədə birləşdirmək bacarığı ilə bütün fəaliyyəti boyu sonsuz rəğbət
və ehtiram qazandı.
Böyük siyasi liderlər üçün səciyyəvi cəhətlərdən biri də siyasi intuisiya və uzaqgörənlik, hadisələrin
gedişinə təsir göstərmək və ya onu qabaqlamaq bacarığıdır. Heydər Əliyev bu cür mənəvi keyfiyyətlərə, dərin
zəkaya malik elə bir siyasət xadimi idi ki, məhz onun uzaqgörənliyi nəticəsində hələ sağlığında fenomen səxsiyyət
kimi şöhrətləndi. Xarizmatik liderə çevrilməsində həyatı üçün heç bir riskdən çəkinməməsi, sözünü məqamında
deməyi bacarması, milli ideallar uğrunda mübarizədə yüksək qətiyyət göstərməsi kimi xarakterik xüsusiyyətləri
mühüm rol oynamışdır. Ulu öndər harada olursa-olsun, hadisələrin fövqünə qalxmış, idarəçilik qabiliyyətini
reallaşdırmış, qalib lider imicini qorumuşdur. Liderlik onun xarakterindən, fitrətindən, dünyagörüşündən,
yaradıcılıq enerjisindən, qurub-yaratmaq həvəsindən mayalanmışdır.
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Heydər Əliyev çalışırdı ki, etimad göstərdiyi kadrlar məhz sadə , düzgün, vicdanlı, ləyaqətli, torpaqsevər,
fədakar, mərhəmətli, mərd və sədaqətli olsunlar. Öz təbiətində olan mənəvi keyfiyyətləri hər bir məmurda görmək
istəyən ulu öndər prinsipial, sərt, məsuliyyətli olduğu qədər də, humanist, haqqa, ədalətə böyük önəm verən, nəcib
və xeyirxah şəxsiyyət kimi milyonlarla azərbaycanlının qəlbində yaşayır, həmişə də ehtiramla anılır.
Heydər Əliyev həm də novator və praqmatik rəhbər idi. Bu səbəbdən də siyasi arenada nüfuzu getdikçə
artırdı. Ona bütün dünyada bənzərsiz lider kimi hörmət edirdilər. Yeniliyi sevirdi, amma klassikaya da məhəbbət
və hörmətlə yanaşırdı. “Dünəni bilmədən sabaha uğurla getmək mümkün deyil”– fikrini həmişə gənclərə
aşılayırdı. Ümummilli lider xalqın milli xüsusiyyətlərinin, özünəməxsusluğunun saxlanılması və gələcək nəsillərə
çatdırılması məsələsində nə qədər mühafizəkar idisə, elmi-texniki tərəqqiyə xidmət edən proqram və
konsepsiyaların həyata keçirilməsində, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının geniş tətbiqində bir o
qədər islahatçı olmuşdur.
Məlumdur ki, Heydər Əliyev gənc yaşlarında dövlət təhlükəsizlik orqanlarında çalışıb. Bu fakt onun
xarakterinin necə möhkəm, mətin və cəsarətli olduğunu təsdiqləyir. Şübhəsiz, şəxsiyyətə pərəstiş dövründə dövlət
təhlükəsizliyi orqanları əməkdaşlarının hansı diktə altında işləməsi məlumdur. Bir tərəfdən də, həyatlarının hansı
təhlükə altında olması bəllidir. Buna baxmayaraq, Heydər Əliyev həmişə öz cəsarəti ilə seçilmiş, hətta quruluşun
qadağalarına baxmayaraq, xalqının mənafeyi naminə çalışmış, milli ruhlu, vətənpərvər insanları həbslərdən,
zindanlara düşməkdən qorumuşdur. Heydər Əliyevin xeyirxahlıq etdiyi, daha doğrusu, qoruduğu şəxsiyyətlər
sonralar bunu öz etiraflarında da təsdiqləyirdilər. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə təkcə “Gülüstan” poemasına görə
repressiyanın hədəfinə tuş gəlirdi. Hətta onu partiyadan və işdən də çıxartmışdılar. Amma onu bu bəladan xilas
edən, daha da gözəl əsərlər yaratması üçün şərait yaradan məhz Heydər Əliyev oldu.
Heydər Əliyev siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra da ölkədə ictimai-siyasi sabitliyi tam təmin etdi.
Güclü iqtisadiyyat, müstəqil xarici siyasət, demokratik imic, mənəvi yüksəliş nəticəsində qüdrətli bir dövlət
quruldu. Bu gün fəxr ediyimiz müasir Azərbaycan dövləti!
Ulu öndər demokratik inkişafa məhz insanların daxili azadlığını, mənəvi ucalığını, qanunçuluğa riayət
etməsini şərtləndirən mühüm vasitə kimi yanaşaraq bildirirdi: “Yolumuz demokratiya yoludur. Müstəqil
Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dövlət qurulmalıdır. Azərbaycan dövləti demokratik prinsiplər əsasında
fəaliyyət göstərməlidir, öz tarixi ənənələrindən, milli ənənələrindən bəhrələnərək, dünya demokratiyasından,
ümumbəşəri dəyərlərdən səmərəli istifadə edərək demokratik dövlət quruculuğu yolu ilə getməlidir.”
Heydər Əliyev hakimiyyətdə olduğu müddətdə Azərbaycan cəmiyyətinin vahidliyinin, bütövlüyünün təmin
olunmasını da özünün strateji vəzifəsi saymışdır. Azərbaycanda bütün xalqların birliyini təmin edərək, onun
müxtəlif istiqamətlər – sosial bərabərsizlik, regional faktor, dini və milli mənsubiyyət amili baxımından
parçalanmasına imkan verməmişdir. Həmin seçimin Azərbaycan dövlətçiliyinin yaşaması, inkişaf etməsi
baxımından düzgün olduğunu illər də təsdiqlədi.
Ulu öndər çıxışlarında bir məsələni də diqqətə çatdırardı. Deyərdi ki , hər bir xalqın milli-mənəvi
dəyərlərinin qorunması müasir zamanın ən aktual məsələlərindən birinə çevrilib. Problemi aktuallaşdıran başlıca
amil də budur ki, qloballaşma prosesinin və çoxqütblü inteqrasiyanın diktələri bir çox hallarda milli-mənəvi
dəyərlərə, adət-ənənələrə qarşı yönəlir. Heydər Əliyev Vətəninə, xalqına, milli irs və ənənələrə bağlı və bu yolda
daim mübarizə aparan fədai idi. O sinəsini əsl sərkərdə kimi sipərə çevirərək, bütövlükdə millətimizin
mənəviyyatı keşiyində dayanırdı. Bu dahi şəxsiyyət Azərbaycanın min illərin sınağından çıxmış mədəniyyətinə,
tarixinə, ənənəsinə həddən artıq bağlı olmaqla yanaşı, onların olduğu kimi xalqa qaytarılması üçün müxtəlif
tədbirlərin keçirilməsini təmin edirdi.
Heydər Əliyevi bu gün həm də müstəqil Azərbaycanın milli sosial-iqtisadi inkişaf modelinin banisi kimi
ehtiramla yad edirik. Dahi siyasətçi iqtisadi islahatların sistemli şəkildə aparılması üçün ilk növbədə yeni
mərhələnin tələblərinə uyğun olaraq dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsini vacib saydı. Əlbəttə, bu prosesin təbii
olaraq keçid dövrü ilə bağlı müəyyən çətinlikləri oldu, amma milli liderin uzaqgörənliyi öz bəhrəsini verdi.
Nəhayət, keçid dövrü uğurla başa çatdırıldı. Heydər Əliyev yaxşı bilirdi ki, dövlət mülkiyyətinin xalqın
mənafeyinə uyğun formada özəlləşdirilməsi sərbəst bazar rəqabəti prinsiplərinin, xüsusi mülkiyyətçiliyin bərqərar
olması, eləcə də milli iqtisadiyyatın dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyası, insanların şüurunda, həyat tərzində
əsaslı dəyişiklik deməkdir. Beləliklə, respubilkada uğurla həyata keçirilmiş özəlləşdirmə prosesinin məqsədi də
məhz hər bir vətəndaşın marağını təmin etmək, əhalinin həyat tərzini yaxşılaşdırmaq, sağlam rəqabətə əsaslanan
istehsal üçün şərait yaratmaq olmuşdur. Nəticədə ölkənin xarici iqtisadi əlaqələrinin möhkəmlənməsində ciddi
dönüş yarandı. Respublikamızda iqtisadiyyatın bütün sahələrində sürətli inkişafa nail ötəri özəlləşdirmə prosesi
struktur islahatları ilə paralel həyata keçirildi. Yerli və xarici investisiyaların , müasir texnologiyaların , idarəetmə
təcrübəsini tətbiq etməklə infrastrukturun yeniləşməsinə, yeni iş yerlərinin açılmasına nail olundu. İqtisadiyyatın
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keyfiyyətcə yeni mərhələsində məhz özəl sektoru sosial-iqtisadi inkişafın başlıca təminatçısı kimi dəyərləndirmiş,
güclü sahibkarlar təbəqəsinin formalaşmasına, onların cəmiyyətdəki mövqelərinin güclənməsinə təkan verildi.
Etiraf edək ki, Azərbaycanın bütün sahələrində baş verən islahatlar, uğurlu nəticələr – bütün bunların hamısı
Azərbaycan vətəndaşların firavan yaşayışı üçün hesablanıb. Bütün bu iqtisadi islahatların, təkamülün yaradıcısı
və banisi məhz Heydər Əliyevdir.
Azərbaycanda elə bir inkişaf mərhələsi, insan həyatı üçün vacib olan maddi və mənəvi sahə yoxdur ki,
onun tərəqqisində ilkinliyə imza atan məhz Heydər Əliyev olmasın. Hərdən heyrətə gəlirsən, bir insan nə qədər
dərin düşüncəyə, məlumata, dürüst təklif vermək qabiliyyətinə malik ola bilər ki, hər bir sahənin dərin bilicisi
kimi iş görə bilsin. Heydər Əliyev siyasətçini, iqtisadçını, tarixçini, hətta mənəvi sahələrin rəhbərlərini də
təəccübləndirirdi. Onunla söhbət edəndə çalışırdın ki, sözünü, fikrini ehtiyatla dilə gətirəsən. Çünki qarşında bütün
sahələrdən xəbərdar olan nəhəng şəxsiyyət dayanmışdır. İctimai təşkilatların, partiyaların, xeyriyyə
cəmiyyətlərinin, yaradıcılıq birliklərinin, yardım komitələrinin, bir sözlə, insanın həyat səviyyəsinə müsbət
mənada təsir etmək üçün fəaliyyət qurumların işini mükəmməl bilən, yol göstərən Heydər Əliyev böyük ürək
sahibi idi.
Qürur və fərəhlə xatırlayıram ki, Azərbaycanda Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının (AHİK) müstəqil
qurum kimi formalaşması da məhz ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Onun şəxsi təşəbbüsü və nəzarəti
altında keçmiş postsovet məkanında ilk dəfə olaraq Azərbaycanda həmkarlar ittifaqları haqqında qanun qəbul
edildi. Bununla da təşkilatımızın normal fəaliyyətinə şərait yaradıldı. Mən bunu heç zaman unutmaram ki, 1993cü ilin yayında respublikada vəziyyət necə gərgin idi. 4 iyun hadisələri onsuz da bərbad olan vəziyyəti daha da
ağırlaşdırmışdı. Ölkəmiz parcalanmaq, dövlətimiz məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Belə bir qara bulud
həmkarlar ittifaqının da başının üstünü almışdı. Heydər Əliyev bu fəlakətin qarşısını məharətlə, daha dəqiq desək,
qan tökülmədən aldı.
Heydər Əliyevin respublikanın bütövlüyünü, dövlətçiliyini qorumaq sahəsində yeritdiyi siyasəti müdafiə
edən AHİK-in “Azərbaycan Respublikasının cənub regionunda yaranmış ictimai-siyasi vəziyyətlə əlaqədar
bəyanat”ında deyilirdi: “AHİK, bu çoxsaylı təşkilatın minlərlə üzvü respublikanın cənubunda gedən hadisələri
böyük təşviş və həyəcan hissi ilə izləyir. Qeyd edirik ki, son vaxtlar Azərbaycanda bir sıra qüvvələr öz siyasi
məqsədlərini həyata keçirmək üçün vətəndaşların sosial-iqtisadi hüquqlarını qorumaq bəhanəsi altında millətçi,
separatçı hərəkata başlamışlar. Azərbaycan həmkarlar ittifaqları birmənalı qeyd edir ki, bu cür hərəkat siyasi
avantüralardan başqa bir şey olmayıb, vətəndaşların sosial-iqtisadi hüquqlarının daha da pozulmasına,
Azərbaycanda həmkarlar ittifaqları qüvvələrinin parçalanmasına, zəhmətkeşləri öz haqlı tələblərini müdafiə
etmək yolundan yayındırmağa aparır.”
Ümumiyyətlə, həmkarlar ittifaqları hər zaman ümummilli liderin qayğısını öz üzərində hiss edib və bu
diqqəti də həmişə qədirbilənliklə qiymətləndirib. Ölkəmizdə ilk dəfə olaraq məhz həmkarlar ittifaqları özünün I
və II qurultaylarında ümummilli liderin prezidentliyə namizədliyini irəli sürmüşdü.
Heydər Əliyev 1994-cü il fevralın 24-də “Həmkarlar ittifaqları haqqında” Qanunu təsdiq etmişdir .
Qanunun qəbulu qurumun cəmiyyətimizdəki fəaliyyətinin yeni prinsiplər əsasında tənzimlənməsi və
vətəndaşlarımızın sosial-iqtisadi mənafelərinin qorunmasında fəal iştirakı üçün hüquqi baza yaratdı. Bu
qanundakı maddələrə görə, təkcə ölkə daxilində deyil, hətta MDB məkanında bir çoxlarına demokratiyanı sözdə
yox, işdə dəstəkləməyin parlaq nümunəsi oldu. Heydər Əliyevin prezidentliyi illərində əməkçilərin sosial
müdafiəsinə yönəlmiş çoxsaylı digər hüquqi-normativ aktlar qəbul olundu. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının əsas
konvensiyaları Milli Məclisdə ratifikasiya edildi. Heydər Əliyevin AHİK-in 1998-ci ildə keçirilmiş birinci
qurultayının iştirakçılarına müraciətində deyilirdi: “Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, həmkarlar təşkilatları
öz işini yeniləşən cəmiyyətimizin tələblərinə uyğun quracaq, Azərbaycanda müstəqil, demokratik, dünyəvi dövlət
quruculuğunda yaxından iştirak edəcəkdir”.
Ümummilli lider AHİK-in fəaliyyətini yüksək qiymətləndirərək respubilkada demokratik, azad cəmiyyətin,
insanların firavan həyatının bərqərar olması yolunda gələcəkdə də ön sıralarda addımlayacağını söyləyirdi.
Unudulmaz Heydər Əliyevin bizə göstərdiyi qayğının, inamın yeni təzahürünü bu gün cənab Prezdentimiz İlham
Əliyevin diqqətində hiss edirik. Prezidentimizin şəxsiyyət və lider kimi böyüklüyü onun ideyalarının inteqrativ
birləşdirici mahiyyətindən, ilk növbədə hər bir vətəndaşın maraqlarına hesablanmasından irəli gəlir. Ölkə
başçısının insana qayğı və hörmət prinsipinə əsaslanan siyasəti sayəsində bu gün hər bir vətəndaşın əmək hüququ
da yüksək səviyyədə qorunur.
Cəmiyyətin inkişafında həmişə təkamül yolunu vacib amil kimi dəyərləndirən Prezident İlham Əliyev
həmkarlar ittifaqı təşkilatlarının roluna yüksək önəm verir və milli iqtisadiyyatın sürətli yüksəliş mərhələsində
əmək münasibətlərinin hüquqi çərçivədə tənzimlənməsini vacib sayır. Həmkarlar ittifaqı təşkilatlarının
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cəmiyyətdəki rolunun artırılması məqsədilə verdiyi bir sıra mühüm fərman və sərəncamlar da bunu bir daha
təsdiqləyir. Müxtəlif illərdə əməkdaşlarımızın bir qisminin Azərbaycan Prezidenti tərəfindən təltif olunması da
yüksək diqqət və qayğının əyani təzahürüdür.
Bir önəmli məsələni də mütləq etiraf etmək lazımdır ki, hər bir liderin dövlət idarəçiliyində qazandığı uğur
və nailiyyətləri şərtləndirən başlıca amil siyasi varislik ənənələrinin qorunmasıdır. Söhbət ölkənin və dövlətin
sabit, dinamik inkişafının təkamül yolu ilə davam etdirilməsi xəttinin etibarlı şəkildə qorunmasından gedir. Bu
baxımdan ulu öndərin nəhəngliyi həm də ondadır ki, güclü dövlət yaratmaqla yanaşı, onu özündən sonra inamla
idarə edəcək, çoxşaxəli mütərəqqi islahatların varisliyini uğurla təmin edəcək peşəkar lider, layiqli davamçı
yetişdirmişdir. Xalqımızın xoşbəxtliyidir ki, ulu öndərdən sonra da dövlətimizin sükanı etibarlı əllərdədir. Bu gün
cənab İlham Əliyevin necə dövlət başçısı olması dünyanın diqqət mərkəzindədir.
Ötən ilin Aprel hadisələri bir daha ordumuzun və Ali Baş Komandan İlham Əliyevin şücaətini, dəyanətini,
məqsədini təsdiqlədi. Xalqa əyan oldu ki, ulu öndər Heydər Əliyevin torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi
yolundakı məramını İlham Əliyev yaşadır və bu müqəddəs missiyanı həyata keçirmək üçün qətiyyətlə çalışır. O
günün uzaqda olmamasına inanırıq. İdeyaları yaşayan Lider isə əbədidir!
Xalq qəzeti.-2017.-6 dekabr.-№269.-S.3.
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Azərbaycan neft sənayesinin tərəqqisi ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır
Azərbaycanın milli müstəqillik yolu, milli inkişafı məhz ötən əsrin 70-80-ci illərində ümummilli lider
Heydər Əliyevin respublikamıza birinci dəfə rəhbərlik etdiyi dövrdə başlamışdı.
Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərdə mükəmməl inkişaf konsepsiyası
hazırlanmış, ənənəvi təsərrüfat sahələrinin şöhrəti bərpa edilmiş, bütün sahələrdə olduğu kimi neft emalı
sənayesində də dərin keyfiyyət dəyişiklikləri baş vermiş, neft-qaz sənayesinin bazası genişləndirilmiş və
müasirləşdirilmişdi. Ümummilli Liderin respublikaya rəhbərliyinin birinci dövrü (1969-1982-ci illər), eləcə də
Moskvada SSRİ-nin yüksək partiya və dövlət vəzifələrinə irəli çəkildiyi illər (1982-1987-ci illər) respublikamızın
sosial-iqtisadi və ictimai-mədəni həyatında yüksək inkişaf mərhələsi olmuş, müstəqilliyə doğru böyük dönüş
mərhələsi başlanmışdı.
Məhz bu dövrdə bütün sahələrdə olduğu kimi, görülən məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində neft sənayesi də
möhkəmlənmiş və onun geniş infrastrukturu yaranmışdır. Azərbaycanda dəniz yataqlarının işlənilməsi üçün
qazma qurğuları, dənizdə tikinti işlərini təmin etmək üçün xüsusi gəmilər, texnika və avadanlıq gətirilmiş, Bakı
Dərin Özüllər Zavodu kimi nəhəng strateji istehsalat qurğusu tikilmişdi.
Neft emalı, neft-kimya sənayesinin yenidən qurulması və modernləşdirilməsində əsaslı dönüş
mərhələsi
XX əsrin 70-80-ci illərində Azərbaycan nefti dünyada neftçıxarma və neft emalı sənayesinin inkişafında,
SSRİ kimi nəhəng ölkənin sənayeləşməsində həlledici rol oynamışdır. Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana
birinci rəhbərliyi dövründə respublikamızda neft emalı, neft kimya sənayesinin müxtəlif inkişaf mərhələlərində
çox mühüm qərarlar qəbul edilmişdir. 1970-1980-ci illər məhz Azərbaycanın neft emalı, neft-kimya sənayesinin
yenidən qurulması və modernləşdirilməsində əsaslı dönüş mərhələsi kimi dəyərləndirilir. Məhz o dövrdə, neft
emalı, neft-qaz, neft kimya sənayesində geridə qalmış texnoloji proseslər, mənəvi və fiziki baxımdan köhnəlmiş
avadanlıqlar milyonlarla vəsait hesabına texnoloji üstünlüklərə malik yeniləri ilə əvəz olundu. 1969-cu ildən
başlayaraq Azərbaycanın xalq təsərrüfatının bütün sahələri kimi neft və qaz sənayesi də yüksək dinamik inkişaf
mərhələsinə qədəm qoyması ilə səciyyələnir və bu da ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycana
rəhbərliyinin birinci dövrünə təsadüf edir. Bu dövrdə Azərbaycanın neft və qaz sənayesinin xüsusilə dəniz neftinin
hasilatının inkişaf tarixində yeni mərhələ başlayır. 1970-ci ildə “Xəzərdənizneft” İstehsalat Birliyi (İB) yarandı
və SSRİ Neft Sənayesi Nazirliyi Xəzərdə Azərbaycan neftçilərinin dəniz şəraitində iş aparmaq təcrübəsini nəzərə
alaraq Xəzərin bütün sektorlarında (həmin ildən Xəzər sektorlara bölündü) geoloji-kəşfiyyat, qazma, işlənmə,
istismar və digər işlərin aparılmasını Azərbaycan neftçilərinə həvalə etdi.
Bu tarixə kimi Xəzər dənizində istifadə olunan texniki vəsait yalnız dənizin dərinlikləri 40 m-ə qədər olan
sahələrdə işləməyə imkan verirdi. Həmin dövrdə Xəzərin Azərbaycan sektorunda 40 m-dək dərinlikdəki
perspektivli sahələrdə demək olar ki, bütün neft-qaz yataqlarının hamısı aşkar olunmuşdu. Dənizdə neft və qazın
hasilatının artırılması daha böyük dərinliklərdə yatan neft və qaz yataqları ilə bağlı idi. Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü və səyi nəticəsində 70-80-ci illərdə Azərbaycana 75 növdə 400-dən
çox ağır yükqaldıran kran gəmisi, boruçəkən gəmilər, seysmik, sərnişin və s. gəmi növləri gətirildi. Xəzərdə 2500
ton gücündə “Azərbaycan” kran gəmisi işə başladı. Bundan başqa ilk vaxtlarda dənizin 70 m dərinliyində olan
sahələrdə geoloji-kəşfiyyat işləri aparmaq üçün “Xəzər” tipli özüqalxan, sonralar isə dənizin 200 m dərinliyindəki
sahələrdə işləməyə imkan verən “Şelf” tipli yarımdalma üzən qazma qurğularının alınması nəticəsində dənizin
daha dərin sahələrində zəngin neft və qaz yataqlarının kəşf olunmasına imkan yarandı. Nəticədə 60-cı illərin sonu
ilə müqayisədə yeni 8 neft və qaz yataqları kəşf edildi, neft ehtiyatları iki, qaz ehtiyatları isə üç dəfə artırıldı.
1975-ci ildə neft və qazın ümumi hasilatı 27,1 mln. tona (şərti yanacaq) çatdırıldı. 80-ci illərdə üzən qazma
qurğularının sayı 11-ə çatdı və onlardan istifadə nəticəsində indi Azərbaycan neftinin əsas hissəsini təşkil edən
dənizin 80-350 m dərinlikdə yatan zəngin neft ehtiyatlarına malik olan yataqlar kəşf olundu.
Məhz Ulu Öndərin bilavasitə iştirakı ilə dənizdə perspektivli neft yataqlarının kəşfiyyat işləri xeyli
genişlənərək sürətləndi. Xəzərin Azərbaycan sektorunda yeni dəniz neft-qaz kondensat yataqları - “Bahar” (1968),
“Səngəçal-Duvannı-dəniz” (1969), “Bulla-dəniz” (1975-ci il) yataqlarının açılışı və istismara başlanması
reallaşdırıldı. 1970-ci ildə dəniz neftinin çıxarılması maksimum həddə yüksələrək 12,9 milyon tona çatdı.
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Milyardıncı ton Azərbaycan neftinin sevinci
1971-ci il martın 28-də Azərbaycanın yeraltı sərvətlərinin istismarının başlandığı andan milyardıncı ton
neft çıxarıldı. Bu, ölkəmizin neft sənayesinin tarixinə şanlı səhifə kimi yazıldı. Bu əlamətdar hadisə münasibətilə
aprelin 21-də M.F.Axundov adına Opera və Balet Teatrında ulu öndər Heydər Əliyevin iştirakı ilə təntənəli
yığıncaq keçirildi.
Məhz o dövrdə Sumqayıtda üzvi yarımməhsullar zavodunda ilk dəfə olaraq Bakı neftinin benzin
funksiyalarının ən mühüm kimya xammalı olan benzol almağa imkan verən platforminq prosesi həyata keçirildi.
1979-89-cu illərdə dənizdə, 200 metr dərinlikdə ümumi resurs ehtiyatı 700 milyon ton neft və 200 milyard
kubmetr qaz olan “Günəşli” (1979-cu il), “Çıraq” (1985-ci il), “Azəri” (1988-ci il) və “Kəpəz” (1989-cu il) kimi
4 yeni çoxlaylı neft yatağı açıldı. 1980-ci ildə Fransanın “Seret” firması tərəfindən düzəldilmiş “Ə.Əmirov adına
xüsusi gəmi 1” yeni struktur-kartirovka qazma gəmisi istismara verildi. Burada ilk dəfə olaraq şlanq-kabel
qazması və hidroloji tədqiqatlar üçün avadanlıq quraşdırıldı. 1981-ci ildə ilk dəfə olaraq yarısalınan qazma
qurğusunun köməyi ilə 200 metr dərinlikdə olan qazma həyata keçirildi. 1985-ci ildə ulu öndər Heydər Əliyevin
təşəbbüsü ilə tikilmiş Dərin sulu özüllər zavodu ilk məhsulunu buraxdı. 1989-cu il ildə “Xəzər Dəniz Neft
Donanması”nın tərkibinə texniki və naviqasiya məqsədləri, 300 metrədək sualtı dalğıc enmələri üçün ən müasir
avadanlıq və dinamik pozisiyalaşdırma sistemi ilə təchiz olunmuş “Akademik Tofiq İsmayılov” unikal dalğıc
gəmisi daxil oldu.
Yeni texnika və texnologiya Xəzərin sərvətlərini üzə çıxarır
Qeyd olunan dövrdə xarici texnologiyalar bazası əsasında inşa edilmiş “Xəzər”, “Xəzərdənizneft” üzən
qazma qurğularının alınması, xarici şirkətlərlə “Şelf” seriyalı dəniz qazma qurğularının quraşdırılması mümkün
oldu. Ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə “Şelf-2”, “Şelf-3”, “Şelf-4”, “Şelf-5” qazma qurğuları, habelə
onların işini təşkil etmək məqsədi ilə “Süleyman Vəzirov”, “İsrafil Hüseynov” kimi borudüzən gəmilər, 2500 ton
yük qaldıra bilən “Azərbaycan” kran gəmisi, geofiziki kəşfiyyat işləri aparan gəmilər və başqa texniki vasitələr
respublikaya gətirilmişdi.
Təbii ki, bütün bunların tətbiqi Xəzər zonası üzrə neft-qaz ehtiyatlarının kəşfində mühüm rol oynadı. Məhz
bu qurğuların sayəsində “Çıraq”, “Azəri”, “Günəşli”, “Kəpəz” və s. kimi iri yataqlar kəşf edildi. Ötən əsrin 70ci illərinin sonlarında SSRİ-də yeganə olan 400 milyon ABŞ dollarına alınmış Dərin Özüllər Zavodunun
tikintisinə başlanıldı. Sonralar bu kompleks Xəzər dənizində dərin neft və qaz yataqlarının kəşfi üçün müasir dərin
özüllər bloku istehsal etdi.
Görülən işlərin, həyata keçirilən tədbirlərin sayəsində o illərdə neft hasilatı getdikcə artırdı. 1970-ci illərin
əvvəli üçün ildə 17,3 milyon ton neft hasil edilməsi bunun əyani sübutu idi.
Bakıda neft emalı dünya səviyyəsinə yüksəlir
O dövrdə aparılan yenidənqurma işləri respublikamızın neft sənayesinin infrastrukturunun və neft emalının
inkişafına ciddi təkan verdi. Belə ki, 1976-cı ildə Yeni Bakı Neftayırma Zavodu, 1982-ci ildə Bakı Neftayırma
Zavodunda neftin ilkin emalı üçün ELOU-AVT qurğusu işə salındı. 1983-cü ildə Qroznı-Bakı neft kəmərinin
istifadəyə verilməsi ilə Azərbaycan Sovet İttifaqının vahid neft kəmərinə qoşuldu. Neft emalı sahəsinin yenidən
qurulması üçün irimiqyaslı layihələr həyata keçirildi. Yeni Bakı Neft Emalı Zavodunda (“Azərneftyanacaq”)
ELOU-AVT-6 qurğusu istismara verildi. Bu qurğu o dövr üçün ən müasir, yüksək istehsal gücünə malik kombinə
edilmiş atmosfer-vakuum qurğusu idi. 1979-cu ildə həmin zavodda Qərb texnologiyası üzrə müasir katalitik
riformiq qurğusu da quraşdırıldı. Qurğu yüksək oktanlı etilləşdirilməmiş avtomobil benzini buraxmağa imkan
verdi.1981-ci ildə Bakı Neft Emalı Zavodunda (hazırkı Heydər Əliyev adına Bakı Neft Emalı Zavodu
“Azərneftyağ”) ikinci analoji ELOU-AVT-6 kompleksi işə salındı. Məhz Ulu Öndərin əsaslı yenidənqurma
proqramının həyata keçirilməsi nəticəsində Bakı neft emalı zavodları texniki təchizatına görə o dövrdə dünyada
mövcud profilli müəssisələrin səviyyəsinə yüksəldi.
Quruda hasilat niyə azaldı?
1970-1975-ci illərdə quruda neft hasilatı 31,2%-dən 19,8%-ə düşdü. Neft sənayesində yaranmış ağır
vəziyyət 1969-1970-ci illərdə Azərbaycan Kommunist Partiyasının birinci katibi Heydər Əliyevin çıxışlarında
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ətraflı təhlil edildi və tam açıqlığı ilə qeyd edildi ki, quruda neft hasilatının bu cür qeyri-bərabər, kəskin surətdə
azalması onunla əlaqədar idi ki, əvvəlki dövrlərdə istismara verilən sənaye ehtiyatları üzrə tapşırıqlar müntəzəm
olaraq yerinə yetirilmirdi, perspektiv sahələrdə kəşfiyyat qazma işləri geri qalırdı. Qazmada təqvim vaxtının yarısı
qəza və boşdayanmalar üzündən itirdi. Quruda neftçıxarma istehsalının təşkilində çoxlu səhvlərə yol verilir, köhnə
yataqlarda geoloji-texniki tədbirlər yarıtmaz səviyyədə aparılırdı. 1970-ci ildə “Azərneft” üzrə istismara 487 quyu
verilmiş, 364 quyu isə sıradan çıxarılmış, mədənlərdə quyuların yeraltı və əsaslı təmiri pis təşkil olunmuşdu.
Sahədə texniki tərəqqi, əl əməyinin ixtisarı, iş şəraitinin yaxşılaşdırılması məsələləri zəif həll olunurdu.
Şübhəsiz ki, 60-cı illərdə neft sənayesinin inkişafının xeyli ləngiməsinin səbəbləri, təsiredici amilləri tam
şəkildə araşdırıldıqdan sonra bu sahənin qısa müddətdə kompleks şəkildə dirçəldilməsi üçün ulu öndər Heydər
Əliyev tərəfindən ciddi qərarlar qəbul edildi. Bir milyardıncı ton Azərbaycan neftinin çıxarılmasına həsr olunmuş
yığıncaqda da bildirilmişdi ki, neft sənayesinin hazırkı vəziyyəti respublika rəhbərliyinin ciddi narahatçılığına
səbəb olub. Orada qeyd olunurdu ki, Azərbaycan neftçilərinin qarşısında 1967-ci ildə aşağı düşməyə başlamış
neft hasilatı səviyyəsini yüksəltmək, “qara qızıl” çıxarılmasını artırmaq üçün möhkəm baza yaratmaq vəzifələri
durur. Ümummilli Lider respublikamıza rəhbərliyinin birinci dövrünün ilk illərində mühüm tədbir və
yığıncaqlarda çıxış edərək neft sənayesindəki vəziyyətin dərindən təhlili əsasında nöqsanların aradan qaldırılması
yollarını göstərmiş, məsələ ilə bağlı konkret vəzifələr müəyyənləşdirmişdir.
Ümummilli Lider neft-qaz sektorunda inqilabi dəyişikliklərin banisidir
Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə respublikamızın neft ehtiyatları iki, qaz ehtiyatları isə üç
dəfə artırıldı. 1975-ci ildə ümumi neft və qaz hasilatı şərti yanacaqla 27,1 milyon tona çatdırıldı. Sovet İttifaqı
dağılanadək dənizin Türkmənistan, Qazaxıstan və Rusiya sektorlarında da səmərəli kəşfiyyat işləri aparan
Azərbaycan neftçiləri dənizdə 350-dən çox struktur aşkar etdilər. Onlar Xəzərin Azərbaycan sektorunda yeni
yataqlarla yanaşı, dənizin Türkmənistan sektorunda “Şərqi Livanov”, İ.M.Qubkin adına, Barinov adına, LAM və
“Çələkənyanı günbəz”, Rusiya sektorunda “İnçixe-dəniz 1” və “İnçixe-dəniz 2” neft yataqlarını və Qazaxıstan
sektorunda bir neft yatağını kəşf etdilər.
Neftçilərə diqqət neft sənayesinə qayğı demək idi
Ümummilli lider Heydər Əliyevin respublikamıza rəhbərliyinin sovet dövrü təkcə istehsalat nailiyyətləri
ilə deyil, həm də Ulu Öndərimizin neftçilərə böyük qayğısı ilə xarakterizə edilir. Ulu Öndərin respublikaya
rəhbərliyi illərində neftçilər üçün tikilən mənzillərin sayı rekord həddə çatmışdı. 70-ci illərin sonlarında neftçilərin
mənzilə ehtiyacı 95 faizdən də çox ödənilmişdi.
1970-1988-ci illərdə Azərbaycan neftçiləri (“Xəzərdənizneftqaz” İstehsalat Birliyi) tərəfindən Xəzər
dənizinin bütün sektorlarında geoloji-kəşfiyyat işləri aparılmış, 350-yə qədər perspektivli struktur aşkar
edilmişdir.
1975-ci ildə “Bulla-dəniz” yatağının, 1980-ci ildə isə “Günəşli” yatağının dayazsulu hissəsinin
işlənilməsinə başlandı. 1984-cü ildə Bakıda Dərin Özüllər Zavodu tikilib istifadəyə verildi. 1985-ci ildə “Çıraq”,
1987-ci ildə “Azəri” yatağı kəşf edildi. 1988-ci ildə “8 Mart” yatağının işlənilməsinə başlanıldı, “Kəpəz” yatağı
aşkar edildi.
Neft sənayesində tənəzzül: günahkar kimdir?
1985-ci ildən sonra SSRİ-nin sosial-iqtisadi həyatında gedən proseslər, təsərrüfat mexanizminin, iqtisadi
həvəsləndirmənin təkmilləşdirilməsi, müəssisələrin müstəqilliyinin artırılması ilə bağlı həyata keçirilən məntiqi
ardıcıllığı tam olmayan tədbirlər neft sənayesinin inkişafında sabitliyi təmin etməmiş, əksinə, onun problemlərini
daha da dərinləşdirmişdi. Şübhəsiz, 80-ci illərin ikinci yarısında həm SSRİ, həm də Azərbaycan rəhbərliyinin
səriştəsizliyi, rəhbərlikdə təmsil olunan başsız “başçılar”ın avantürist qərarları respublikamızda neft sənayesinin
tənəzzülünə səbəb olmuşdu. Ötən əsrin 80-ci illərində quruda 4,8 milyon ton neft çıxarılmışdır ki, bu da 1950-ci
il səviyyəsindən 8,5 milyon ton az idi, dənizdə isə 1980-ci ildə 8,2 milyon ton çıxarılmışdı ki, bu da 1970-ci il
səviyyəsindən 0,5 milyon ton çox idi.
1990-cı ildə quruda 2,5 milyon, dənizdə 7,3 milyon ton neft istehsal edilmişdi ki, bu rəqəmlər də müvafiq
olaraq 1980-ci il səviyyəsindən 2,3 milyon ton və 0,9 milyon ton az idi. Ümumiyyətlə, neftçıxarma sənayesində
istər quruda, istərsə də dənizdə hasilatın orta illik artımının aşağı düşməsi çox qeyri-bərabər olmuşdur. XX əsrin
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sonuncu onilliyində respublikada neft istehsalının aşağı düşmə faizi 1990-cı ildə daha çox olmuşdur.
Mütəxəssislərin fikrincə, böyük potensiala malik Abşeron yataqlarında işlərin canlandırılması diqqət mərkəzində
olmalıdır. Üzdəniraq yenidənqurma illərində və müstəqillik dövrünə qədərki (1986-1991-ci) illərdə isə neft və
qaz hasilatının aşağı düşmə tempi səngiməmiş, əksinə bu proses daha da sürətlənmişdi. Belə ki, neft hasilatı
42,4%, qaz hasilatı 56% enmişdi. Bu illər təminat-təchizat bazasının yoxsulluq dövrü kimi də yadda qalmışdır.
Ulu Öndərin hakimiyyətə qayıdışı neft strategiyasına yeni nəfəs verdi
Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə yenidən hakimiyyətə qayıdışı
respublikamızın siyasi və iqtisadi həyatında taleyüklü dəyişikliklərin təməlini qoydu. 1994-cü il sentyabrın 20-də
Bakıda, “Gülüstan” sarayında “Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Azəri”, “Çıraq” və “Günəşli” (suyun
dərin hissəsi) yataqlarının birgə işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında” Qərbin neft şirkətləri ilə bağlanmış
Saziş Azərbaycan Respublikasının müstəqil tarixinin yeni səhifəsini açdı. Bu gün öz geosiyasi və iqtisadi
əhəmiyyəti ilə seçilən “Cənub Qaz Dəhlizi”nin seqmentləri olan TANAP, TAP kimi iri transmilli layihələrin
Azərbaycanın təşəbbüsü, siyasi iradəsi, əzmi ilə reallaşdırılması, “Şahdəniz-2” layihəsinin gerçəkləşdirilməsi də
məhz əsası “Əsrin müqaviləsi” ilə qoyulan böyük neft strategiyasının məntiqi davamıdır. Qətiyyətlə demək olar
ki, əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan milli neft strategiyasının Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə uğurla davam etdirilməsi bundan sonra da müstəqil Azərbaycanın güclənməsinə, respublkamızın sosialiqtisadi tərəqqisinə, xalqımızın rifah halının daha da yüksəlməsinə böyük töhfələr verəcək. Bu günlərdə
xalqımızın Azərbayan neft sənayesinin tarixində mühüm və əlamətdar hadisənin - respublikamızda iki milyardıncı
ton neftin çıxarılmasının sevincini yaşaması bunun bariz nümunəsidir.
İki sahil. - 2017.- 8 noyabr. - № 204. - S. 22-25.
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Cildlərə sığmayan ömürlər
Anar,
Xalq yazıçısı, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri
İş elə gətirdi ki, bu yay iki sanballı əsəri ard-arda oxumağa imkan tapdım. İki əsər deyəndə altı kitabı
nəzərdə tuturam: türk yazıçısı, tarixçi Şevkət Süreyya Aydəmirin Mustafa Kamal Atatürkə həsr olunmuş “Tək
adam” üçcildliyini və Azərbaycan yazıçısı, publisist Elmira Axundovanın Moskvada nəşr edilmiş “Qeydar Aliev.
Liçnost i epoxa” (Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və dövr) üçcildliyini...
Hər iki dəyərli tədqiqatda - onları sənədli roman da adlandırmaq olar - XX əsrin iki böyük dövlət xadiminin,
xalqlarının taleyində müstəsna rol oynamış siyasətçilərin ömür yolu ilbəil izlənməklə bərabər, eyni zamanda,
dövrün geniş mənzərəsi əks etdirdilər. Çünki hər iki şəxsiyyəti yaşadığı illərdən kənarda təsəvvür etmək mümkün
deyil. Hər iki şəxsiyyət Zamanın özünü müəyyənləşdirən, yönəldən, dəyişən dahi insanlardır.
Ş. S. Aydəmirin və Elmira xanımın kitablarını əlimdə qələmlə mütaliə edərkən düşünürdüm ki, məsafələr
və illər Atatürklə Heydər Əliyevi ayırsalar da, onların ömür yolu, taleləri, məmləkətlərinin tarixində yerləri birbirinə çox bənzəyir.
Atatürkə şamil edilən “tək adam” ifadəsi Heydər Əliyevi də səciyyələndirə bilər. Heydər Əliyev də çağdaş
tariximizdə zirvə kimi ucalan TƏK ADAM idi. Böyüklüyü, bənzərsizliyi, etibarıyla da, hakimiyyət Olimpində
tənhalığı ilə də...
Hər ikisi zəngin və gərgin, çətinliklərlə, təhlükələrlə, risklərlə, eniş-yoxuşlarla dolu, amma sonucda zəfərlə
nəticələnən, cildlərə sığmayan bir ömür yaşamışlar...
Hər ikisi fəaliyyətlərini bir siyasi rejimdə başlamış, tamamilə başqa, fərqli siyasi quruluşda davam
etdirmişlər.
Mustafa Kamal Osmanlı səltənətinin, Xəlifətin əsgəri, zabiti, paşası-generalı olmuş, bu quruluş devriləndən
sonra cümhuriyyət Türkiyəsini dağılmaq, parçalanmaq təhlükəsindən xilas etmiş, yeni bir dövlətin əsasını
qoymuşdur. Heydər Əliyev sovet sisteminin generalı, Sovet Azərbaycanının, sonra da SSRİ-nin ən yüksək siyasi
mərtəbəsinə yüksəlmiş siyasətçi, daha sonralar müstəqil Azərbaycanın ölkəni bəlalardan qurtaran rəhbəri və
qurucusu olmuşdur.
Atatürk dövlətin möhkəmliyinin, təhlükəsizliyinin, asayişinin qarantı olan ordunun əhəmiyyətini yetərincə
dəyərləndirirdi. Heydər Əliyev hələ sovet dövründə Azərbaycanda Hərbi məktəblər açmaqla, gəncləri hərbi
məktəblərə göndərməklə gələcək müstəqil Azərbaycanın güclü orduya ehtiyacını öncədən görürdü.
Mustafa Kamal vətən şairi Namik Kamalın poeziyasından təsirləndiyi, məclislərində şairlərlə, yazıçılarla
durub oturmağı xoşladığı kimi, Heydər Əliyev də ədəbiyyatımızın klassiklərinə dərin hörmətlə yanaşır, ədəbiyyat
və sənət adamlarıyla ünsiyyətdən zövq alırdı.
***
Nazım Hikmətin gənclik arkadaşı (sonralar yolları ayrılsa da), 20-ci illərdə Azərbaycanda da yaşamış və
bu barədə “Suyu arayan adam” adlı kitab yazmış Şevkət Süreyyanın “Tək adam” üçcildliyini neçə il qabaq
Türkiyədə almışdım, amma oxumağa macal tapmamışdım. Elmira isə Moskvada yenicə çıxmış kitabını mənə bu
yay hədiyyə etmişdi.
Şevkət Süreyya Aydəmir kitabının hər cildində Qazi ömrünün üç mərhələsini əks etdirir: Birinci cild doğum
günündən Türkiyənin xilası yolunda mücadilənin başlandığı zamana - Mustafa Kamalın Samsuna çıxışına qədər
olan dövrü əhatə edir (1881-1919). İkinci cild Qazinin rəhbərliyiylə Qüvveyi milliyənin Samsundan İzmirə qədəri
keçən zəfər yolunu canlandırır (1919-1922). Və nəhayət üçüncü cild Cümhüriyyət elan olunmasından Atatürkün
vəfatına qədər keçən dövrdən bəhs edir (1923-1937).
Mustafa Kamalın tarixdə rolunu tam dərk etmək üçün Osmanlı dövlətinin XIX əsr və XX əsrin
əvvəllərində nə vəziyyətə düşdüyünü dəqiq təsəvvür etmək gərəkdir. 1825-1855-ci illərdə hakimiyyətdə olan rus
çarı Birinci Nikolay Peterburq sarayında bir bal zamanı ingilis səfiri ser Hamilton Seymurla söhbətində Türkiyəni
“Avropanın xəstə adamı” adlandırır və bu təbir Türkiyənin durumunu səciyyələndirmək üçün uzun sürə Avropa
şüuruna hakim kəsilir. Türkiyəyə qarşı əsrlər boyu davam edən bu siyasətin son məqsədi Türkiyəni parçalamaq,
bölməkdir. Bu məqsədlə gah Balkan hadisələrindən, gah yunanların Bizansı bərpa etmək xəyallarından, gah
erməni xəyanətindən istifadə olunurdu. Çar Rusiyasının gözü də həmişə İstanbul-Konstantinopolda idi, ən böyük
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istəyi Boğazları ələ keçirmək idi. Boğazlara tək Rusiya yox, İngiltərə, başqa Avropa dövlətləri də tamah salırdı.
“Tək adam” kitabında bu siyasi məqsədlərlə bağlı konkret faktlar gətirilir. XIX əsrin siyasi ərazi iddiaları XX
əsrdə də davam etdirilir. 1918-ci ildə İngiltərənin məşhur siyasi xadimi Lord Kerzon bəyan edirdi: “Türkiyənin
Avropada yerləri Türkiyədən alınmalı, İstanbul və Boğazların idarəsi başqalarına verilməlidir”.
Bu məşum niyyət həyata keçirilməyə başlamışdı - İstanbul, Nazım Hikmətin ifadəsiylə desək, “qırx
həraminin” ingilislərin, fransızların, italyanların, yunanların əsiri idi.
Mustafa Kamal: “Bir millət əsirliyə düşürsə, o millətdən olan hər kəs heç olur. Mən bir yabançının evindən
çıxarkən arxamdan güldüklərini duyar kimi olurdum” - deyirdi.
Türk xalqı kimi məğrur xalq milli heysiyyətinin alçaldılmısına dözə bilməzdi.
İstanbulun bu zülmət gecəsində milli mücadiləyə həsr edilmiş “Atəşdən göynək” romanının müəllifi Xalidə
Ədib işğal olunmuş şəhərin balkonundan xalqa səslənirdi:
“Gecənin ən qaranlıq və əbədi kimi göründüyü zaman, gün işığının ən yaxın olduğu andır. Qardaşlarım,
mən görünməyən, fəqət yenilməz ruhlara xitab edirəm. Qardaşlar, evladlar, sizə dünyanın verdiyi hökmü
dinləyiniz: Avropa dövlətlərinin işğalçı siyasəti, xəyanətlə və haqsız olaraq Türkiyəyə qarşı çevrilmişdir. Əgər
ayda və ulduzlarda da türk və müsəlman olduğunu bilsələr, istila ordularını oralara da göndərərlər”.
Yazıçı sözünə dəstək əsgər silahı oldu. Kiçik bir dəstəylə Samsuna çıxan Mustafa Kamal bütün Anadolunu
bürüyücək zəfər yürüşünə başladı və bu yürüş İzmirdə qəsbkar yunan ordularının dənizə tökülməsiylə
tamamlandı.
Mustafa Kamalın böyüklüyü tək sərkərdə istedadında deyildi. O, həm də dünyaya, o cümlədən, öz mənəvi
dəyərləriylə öyünən Avropaya yalnız döyüşmək dərsi yox, həm də əxlaq dərsi verirdi. İşğaldan azad olunmuş
İzmirdə Kamal paşanın ayaqları altına yunan bayrağını atırlar. Paşa sərt baxışlarla: -bu nədir?* - deyə soruşur.
- Yunan bayrağıdır, paşam - deyirlər. - Bu evdə yerləşən yunan kralı Konstantin buraya gələrkən ayağının
altına türk bayrağı səribmişlər, o da bayrağı tapdalayaraq keçmişdir.
Mustafa Kamal: - Kral xəta etmiş -deyir - Mən bu xətanı təkrar edəmmərəm. Bayraq millətin şərəfidir, nə
olur olsun, yerlərə sərilməz və tapdanmaz. Qaldırın!
Paşa yunanlara başqa bir dərs də verir. Məğlub olub əsir düşmüş yunan generalı Trikopislə son dərəcədə
nəzakətli və nəcibliklə davranır. Şahidlərin etirafına görə, Trikopis Kamal paşaya açıq bir heyranlıqla baxırdı: Mən sizin bu qədər gənc olduğunuzu bilmirdim - deyir.
Mustafa Kamal isə ona hətta təsəlli verirmiş kimi: hər komandan yenilə bilər - deyir. Bundan çox illər
sonra general Trikopis Türkiyənin Cümhuriyyət bayramının hər ildönümündə Afinada Türk səfirliyinə gəlir,
Atatürkün şəkli qarşısında baş əyir və onu düşmən deyil, dünyanın ən fəzilətli, həm də ən qəhrəman insanı kimi
dəyərləndirirmiş. 1937-ci ildə, ölümünə az qalan zaman Atatürkün dediyi sözlər də bu geniş qəlbli insanı
səciyyələndirir:
“İnsan mənsub olduğu millətin varlığını və səadətini düşündüyü qədər, bütün cahan millətlərinin hüzur və
rifahını düşünməli və kəndi millətinin səadətinə nə qədər qiymət verirsə, bütün dünya millətlərinin səadətinə
xidmət etməyi də əlindən gəldiyi qədər çalışmalıdır”.
Atatürk rejimi müəyyən dərəcədə avtoritar sistem idi. Tək adam təbiri də elə bu statusu təsdiq edir. Amma
Müstafa Kamalı öz çağının başqa siyasi rəhbərlərindən fərqləndirən cəhət məhz dar çərçivədə deyil, dünya
miqyasında düşünmək və hərəkət etmək fəziləti idi.
Türk tarixinin ən şərəfli səhifələrindən biri Çanaqqala döyüşləridir. Çanaqqala döyüşlərindən qabaq
Mustafa Kamalın əsgərlərə dediyi məşhur sözlərini bilirdim: - Sizə mən təərüz (hücüm etmək) əmr etmirəm,
ölməyi əmr edirəm. Biz ölüncəyə qədər keçəcək zaman içində, yerimizi başqa qüvvələr və başqa komandanlar ala
bilir.
İngiltərənin baş naziri Uinston Çörçillin sözlərini isə Aydəmirin kitabından öyrəndim. Çörçil: - Türklər elə
döyüşürdülər ki, canlarını verir, amma vətən torpaqlarından bir qarış belə vermirdilər.
Çörçil Çanaqqala döyüşündə həlak olan işğalçıların 200 min nəfər olduğunu bildirir, Türklərdən isə 186869
şəhid, yaralı və itkin düşən olub.
Bir neçə il qabaq Çanaqqalanı ziyarət edərkən Atatürkün burda həkk olunmuş sözlərindən çox təsirləndim.
Vətən yolunda şəhid düşmüş türk “məhmədciklərinin” məzarlarıyla yanaşı, işğalçı ingilis, ANZAQ (Avstraliya,
Yeni Zelandiya) ordularının həlak olmuş əsgərləri də səliqəli qəbirlərdə yatırlar. Onların barəsində Atatürkün
dediyi sözlər bəlkə də tarixin ən şərəfli kəlamlarındandır. Qazi türk torpağına tapşırılmış yadellilələri hərbçi kimi
dəyərləndirir:
“Bu məmləkətin torpaqları üstündə qanlarını tökən qəhrəmanlar! Burada dost bir vətənin torpağındasınız.
Hüzur və sükut içində uyuyunuz. Sizlər məhmədciklərlə yan-yana, qucaq qucağasınız. Uzaq diyarlardan
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övladlarını müharibəyə göndərən analar! Göz yaşlarınızı ovudun. Övladlarınız bizim bağrımızdadır, hüzur
içindədirlər və hüzur içində rahat-rahat uyuyacaqlar. Onlar bu torpağa canlarını verdikdən sonra artıq bizim
övladlarımız olmuşlar”.
Bu sözlər tarixə düşmüş “Kim bizim üstümüzə qılıncla gəlsə, qılıncla da məhv olacaq” sözləriylə necə
böyük təzad təşkil edir. Bir yandan məğlub edilmiş düşmənə mərhəmət, alicənablıq, bir yandan lovğa qürrələnmə!
Atatürk həyatda daşıyacağı missiyanı çox gənc yaşlarından bilirdi və çox gənc yaşlarından dərk etmişdi
ki, ancaq hürr fikirli insanlar vətənləri üçün faydalı işlər görməyə qadirdilər. O, özü də azad düşüncəli insan idi.
Ordudan icazəsiz çıxıb anasının yanına gələn Mustafadan anası Zübeydə xanım: Nə cəsarətlə buraya gələ bildin,
oğlum? - deyə, həyəcanla soruşur - sakın, dövlətin və padişahımız əfəndimizin arzusuna müğayir bir şey yapmış
olmayasan?
Anasının bu təlaşına gənc Mustafanın cavabı çox ilgincdir:
- Padişah əfəndimizin nə olduğunu indi deyil, fəqət yaxın zamanda sənə göstərəcəm - deyir.
Türkiyənin başqa bir çox dəyərli siyasi və hərbi xadimi Ənvər paşa Mustafa Kamala müəyyən qısqanclıqla
yanaşırdı. Müdafiə naziri olarkən Mustafa Kamal haqqında növbəti rütbə təqdimatına Ənvər paşa belə münasibət
bildirib:
- O, heç bir şeylə məmnun olmaz. General olar, korgenerallıq (korpus generallığı) istər, Korgeneral olur,
orgenerallıq (ordu generalı) istər. Orgeneral olur, müşirlik (marşallıq) istər. Müşir yaparsınız bununla da yetinməz.
Padişahlıq istər.
Ənvər paşanın sözlərini Mustafa Kamala çatdıranda belə qarşılıq verib: Mən Enverin bu qədər zəki və irəli
görüşlü olduğunu bilməzdim.
Ənvər paşa yanılmayıbmış. Mustafa Kamal istəsə də, istəməsə də, Padişah yox, amma Türkiyə
Cümhuriyyətinin ilk Prezidenti oldu.
***
Elmira Axundovanın Heydər Əliyevə həsr olunmuş kitabı da xronoloji ardıcıllıqla üç bölümə ayrılır. 19231982-ci illəri əhatə edən Birinci cilddə doğumundan Moskvaya, yüksək vəzifəyə getdiyi ilə qədəri keçən dövrdən
söz açılır. İkinci cild Moskvada keçən illəri (1983-1989), SSRİ Nazirlər Sovetinin Birinci müavini vəzifəsində
çalışdığı məsuliyyətli və çətin dövrü əhatə edir. Üçüncü cilddə Bakıya risklərlə dolu qayıdışı, ömrünün Naxçıvan
dövrü, yenidən Bakıya dönüşünün önəmi, müstəqil Azərbaycanın Prezidenti kimi tarixi fəaliyyəti qələmə alınıb.
Ta ömrünün son günlərinə qədər.
Əgər Atatürkün həyatı və mübarizəsi haqqında bilgilərimizi kitablardan alırıqsa, Heydər Əliyev müasirimiz
idi, fəaliyyətinin mühüm bir hissəsi gözlərimiz önündə keçmişdi və şəxsən mənə dəfələrlə onunla ünsiyyətdə
olmaq, ətraflı söhbətlər etmək şərəfi qismət olmuşdu.
Bir neçə il bundan qabaq Ulu Öndərlə bağlı xatirələrim, düşüncələrim haqqında, təmaslarımız barəsində
“Unudulmaz görüşlər” adlı kitabım çıxdı. Bu böyük insanın həyatı və fəaliyyəti haqqına məlumatım az deyil.
Amma bununla belə, Elmira xanımın sənədli romanı gözlərim qarşısında tamamilə yeni, daha dolğun, daha əhatəli
və əzəmətli bir İnsan, Şəxsiyyət, Rəhbər obrazı yaratdı. Düşündüm ki, Heydər Əliyev haqqında nə qədər yazılıbsa,
deyilibsə də, onun varlığını bütövlüklə əks etdirə biləcək əsərlərə hələ çox ehtiyac duyacağıq. Elmira
Axundovanın publisist-yazıçı istedadını yetərincə qiymətləndirməklə bərabər onun ən böyük xidmətini onda
görürəm ki, vaxtı-vaxtında H. Əliyevi az, ya çox, yaxından, ya uzaqdan tanıyan ən müxtəlif adamlarla görüşmüş,
onların təəsüratlarını, xatirələrini qələmə almışdır.
Bunun prinsipal əhəmiyyəti də var. Elmira xanım cildləri üzərində işləyərkən inanılmaz dərəcədə çox
məxəzlərlə - siyasi kitablarla, sənədlərlə, memuar ədəbiyyatıyla tanış olub, Heydər Əiyevlə bir vaxtda Siyasi büro
üzvləri olmuş həmkarlarının çapdan çıxmış xatirələrini oxuyub və qeyd edir ki, bu kitablarda müəlliflərin
çoxundan daha yüksək və məsul vəzifədə çalışan Heydər Əliyevdən ya ötəri bir-iki cümləylə danışılır ya heç
danışılmır.
Mənimçün bunun səbəbi aydındır - qısqanclıq. Ən yüksək vəzifələr tutan, ya haçansa tutmuş adamlar da
bu qısqanclıq mərəzinə mübtəladırlar. Heydər Əliyevlə eyni vaxtda Siyasi büro üzvləri olmuş adamlar indi
hardadırlar? Ölən ölüb və unudulub, qalan qalıb və unudulub, heç kəsin diqqətini çəkməyən təqaüdçü həyatı
sürürlər. Heydər Əliyev isə müstəqil dövlətin Prezidentidir və dünyanın ən böyük siyasi liderləriylə görüşür, ən
yüksək beynəlxalq kürsülərdən çıxış edir, əsrin ən tanınmış adamlarıyla dostluq münasibətləri var...
Qısqanmasınlar neyləsinlər?
Siyasi büroda hökm sürən ab-hava haqqında kitabda Heydər Əliyevin bu sözləri gətirilir:
858

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

“Deməliyəm ki, Siyasi büroda heç kəs heç kimlə səmimi deyildi, Mən 5 il Moskvada işlədim, Nazirlər
Sovetinin Birinci müavini, Siyasi büro üzvü kimi, amma heç kimlə açıq söhbət edə bilmirdim. Görürdüm ki,
başqaları da elə. Siyasi büroda yığışırdıq, hansısa nöqsanlar barədə nə isə deyirdik, amma öz fikirlərini səmimi
sürətdə bəyan etmək qeyri-mümkün idi”.
Elmira Axundova böyük əzm və inad göstərərək, Moskvada bu “unudulmuş adamların” əksəriyyətiylə
görüşmüş, onların Heydər Əliyev haqqında fikirlərini almışdır. Hamısı, o cümlədən, Azərbaycan rəhbərinə o
qədər də xoş münasibət bəsləməyən Yakovlev kimi adamlar da Heydər Əliyevə yüksək qiymət verirlər. Qədim
bir kəlam var: “Əflatun dostumdur, amma həqiqət daha üstündür”. Bunu tərsinə çevirsək, bəzi həmkarları “Heydər
Əliyevlə aram yox idi, amma həqiqət daha üstündü” deyə bilərlər. Yenə də sağ olsunlar ki, obyektivlik hissini
tamam itirməyiblər və bu böyük siyasi xadimə layiq olduğu qiyməti boğazdan yuxarı olsa da, verə biliblər. Bu
sözləri onlardan tarix üçün qopartdığına görə Elmira da sağ olsun.
Elmira Axundovanın kitabını oxuyarkən və Heydər Əliyevin davranışları haqqında öz təəssüratlarımı
xatırlayarkən onu düşünürəm ki, bu böyük insan heç vaxt və heç yerdə, o cümlədən, Moskvada, superdövlətin ən
yüksək məqamında olanda belə, azərbaycanlılığını unutmur və unutdurmurdu. Axı nə gizlədək, bizim millətin
bəzi nümayəndələri istər Rusiyada, istər İranda, istər Qərb ölkələrində olsun, sənət, siyasət, ya biznes sahəsində
uğur qazanan kimi hansı xalqa mənsub olduqlarını ört- basdır etmək, ya ən azı nümayiş etdirməməyə çalışırlar.
Heydər Əliyev tam bunun əksinə hərəkət edirdi, hər yerdə, hər vaxt azərbaycanlı olmasıyla fəxr etdiyini deyirdi.
Bəlkə şovinist ruhlu sovet rəhbərlərinin ona müəyyən şübhəylə yanaşmalarının bir səbəbi də elə bu idi. Heydər
Əliyevin bir söhbətini də xatırlayıram. Deyirdi ki, Siyasi büro üzvü olarkən sovet rəhbərlərinin SSRİ-nin
müsəlman respublikalarına başqa gözlə baxmasının şahidi olmuşam. İndi də dünyanın aparıcı dövlətləri Şərq
ölkələrinə münasibətlərində ikili standarlarla hərəkət edirlər.
Mənimçün o da aydındır ki, Heydər Əliyev nəinki Moskvada yüksək vəzifədə qalsaydı, hətta Azərbaycanın
rəhbəri kimi fəaliyyət göstərsəydi belə, erməni separatçıları heç vaxt açıq şəkildə Qarabağ məsələsini qaldırmağa
cürət etməzdilər. Və mənə elə gəlir ki Heydər Əliyev sovet rəhbərliyindən uzaqlaşdırılmasaydı, SSRİ də bu
şəkildə dağılmazdı. SSR-nin süqutu labüd idi və Heydər Əliyev də bunu hamıdan yaxşı bilirdi, amma bu,
“boşanma” prosesi daha sivil yolla, respublikaların bir-birinə ərazi iddiaları olmadan, qan tökülmədən, ölümitimsiz, qonşu torpağına təcavüzsüz baş verə bilərdi.
Əlbəttə, məni Heydər Əliyevin Azərbaycanda Partiya rəhbəri və Prezident kimi Birinci və ikinci dövrdə
ziyalılarımızla münasibəti daha çox maraqlandırırdı. Bu baxımdan kitabda bəhs olunan hadisələrdən çoxunun
canlı şahidi olsam da, onlar barədə bir daha oxumaq məndə qəribə nostalji hissləri oyadırdı. Axı birinci katib
olanda da, Prezident kimi fəaliyyət göstərəndə də Heydər Əliyev klassik yazıçılarımızın və bir çox
çağdaşlarımızın yubileylərində mütləq iştirak edərdi, teatr və film tamaşalarına, konsert və sərgilərə gələrdi. Bu,
əlbəttə, çox əhəmiyyətli idi, amma bəlkə bundan da əhəmiyyətli o idi ki, hamımızı, xüsusiylə də ədəbiyyata, sənətə
təzə gəlmiş cavanları qoruyurdu.
Bir dəfə - Sizin ölkənizdə dissidentlər yoxmuydu? - sualına Heydər Əliyev: - Biz onları axtarmırdıq,
axtarsaydıq, tapmaq olardı - cavabını vermişdi, Doğrudan da o vaxt Azərbaycan ədəbiyyatında, teatrında,
kinosunda yaranan əsərlərə hansısa müttəfiq respublikada demirəm, Leninqrad, ya hətta Moskvada belə asanlıqla
dissetentlik damğası vurula bilərdi. Axı “Papadan çox katolik”, yaxud “kraldan çox kralçı” olan məmurlardan
betər ədəbi darğalar da var. O əsəri, bu əsəri iyləyib lazımi yerlərə danos verənlərin də kökü kəsilməyib. Hər
yerindən kal duran, ədəbiyyata heç oxucu kimi də dəxli olmayan adamlar yazıçılara Jdanov - Suslov sayağı nədən
yazmağı və necə yazmağı tövsiyyə edir.
Yazıçılar Birliyi Aqanbekyanlara, Sero Xanzadyanlara, Perç Zeytunsyanlara, Zori Balayanlara, Suren
Ayvazyanlara cavablar verəndə bəzi tarixçilərimiz əcdadlarımızı - Dədə Qorqud oğuzlarını basqınçılar kimi
qələmə verir, Bakı kommunasının “şərəfli” fəaliyyətindən dissertasiyalar müdafiə edib alim olurdular.
Heydər Əliyev hər kəsin yerini və kim olduğunu yaxşı bilirdi və onu da bilirdi ki, sovet vaxtı Moskvanın
hər növ təzyiqlərinə rəğmən Azərbaycan ziyalılarını bada vermək olmaz. Mən bu sözləri havadan demirəm. Elə
Elmira Axundovanın kitabıyla tanış olmaq kifayətdir ki, Heydər Əliyevin Azərbaycan ziyalılarına - yaşlısına da,
cavanına da necə qayğı və diqqətlə yanaşmasının şahidi olasan. Həm də bu diqqət, bu qayğı sovet dönəmindən
başlanmışdı. Yəni o illərdən ki, Mərkəzin bütün təhriklərinə və təzyiqlərinə baxmayaraq, millətçi kimi
damğalanan ziyalılarımızı Mərkəzin ayağına verməməklə MK-nın Birinci katibi özünü də riskə atırdı.
Qədirbilən yazıçılarımız bu böyük insanın xeyirxahlığını unutmur, ən çətin anlarında ona hörmət və
rəğbətlərini gizlətmirdilər. Heydər Əliyev ədalətsizcəsinə vəzifələrindən uzaqlaşdırılıb, haqqında mətbuatla
böhtanlar yazılan zamanlar, doğma Naxçıvana sığındığı günlərdə onun jurnalist Elmira Əhmədovaya verdiyi ilk
müsahibəsi Yazıçılar Birliyinin “Ulduz” jurnalında çap olunmuşdu. Elmira Axundova mərhum Elmira
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Əhmədovaya istinad edərək yazır ki, “Ulduz” jurnalının bu nömrəsini Heydər Əliyevə təqdim edəndə: Mən ki
bu Abbas Abdullaya (o vaxt jurnalın redaktoru) bir yaxşılıq eləməmişəm, - deyib - bu müsahibəni çap etməyə
necə cəsarəti çatıb”.
O uğursuz günlərdə, çoxları Heydər Əliyevdən üz döndərəndə onu Yazıçıların Qurultayına dəvət
etməyimiz, Qurultayda hörmətlə qarşılanması, sonra Prezident olduğu vaxt növbəti qurultayımızda iştirakı və o
hadisəni minnətdarlıqla xatırlaması haqqında dəfələrlə deyilib, yazılıb. Mən də yazmışam, Elmira xanım da
kitabında yazır. Təkrara ehtiyac yoxdur.
Elmira Axundovanın kitabının məziyyətlərindən biri də müəllifin tarixilik hissidir. O, heç yerdə tarixi
hadisələri, tarixdə öz yeri olan şəxsiyyətləri günün konyukturu mövqeyindən çıxdaş eləmir. Tarix saxtakarlığı
sevmir və hansısa hadisələrin, adların üstündən keçmək bir vaxt bu hadisələrin, adların başqa cür ifratla
şişirdilməsinə səbəb ola bilər. Hər kəsin tarixdə öz yeri var. Heydər Əliyevə gəldikdə isə həm tarixin çıxardığı
nəticə, həm də bu nəticənin Elmira xanımın kitabında real faktlara əsaslanan təsdiqi ondan ibarətdir ki, Heydər
Əliyev Azərbaycan taleyinin ən çətin dövrlərində xalqımızın bəxtinə düşmüş nadir şəxsiyyət, siyasi dahi idi.
Həmişə də tarixdə belə qalacaq.
Bu yazımda bəhs etdiyim böyük şəxsiyyətlərdən birini kitablardan öyrəndim, biriylə şəxsən tanış idim.
İndi cildliklər vasitəsiylə - Şevkət Süreyya Aydəmirin “Tək adam” və Elmira Axundovanın “Heydər Əliyev.
Şəxsiyyət və dövr” tədqiqatlarıyla - türk dünyasının və XX əsrin iki nəhəng siyasətçisiylə təmasda olmağım mənə
gələcəyə böyük ümidlər bəxş etdi.
Bu yazımı üç alıntıyla bitirmək istəyirəm.
Şövkət Süreyya Aydəmir Atatürk haqqında yazır:
Xalqdan biri olaraq doğuldu... Amma öldüyü gün ona: - Millətin ən böyük evladı - dedilər.
Elmira Axundova Heydər Əliyev haqqında yazır:
Bəzən məndən soruşurlar: Heydər Əliyev haqqında hələ nə qədər yazacaqsınız? Açıq deyirəm: Yəqin ki,
ömrüm boyu. O, elə bil unikal şəxsiyyət idi və elə bir unikal taleyi vardı ki, bunların publisistikada əks olunmasına
son dərəcə böyük məsuliyyətlə yanaşmaq lazımdır. Həm də böyük məhəbbətlə.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev:
Bu gün Heydər Əliyev bizimlə deyil, amma biz ruhdan düşməməliyik. Onun ideyaları yaşayır, fəlsəfəsi,
azərbaycançılıq fəlsəfəsi, ideologiyası yaşayır, onun yaratdığı və qurduğu Azərbaycan yaşayır və inkişaf edir. Biz
hamımız Vətənimizi onun göstərdiyi yolla irəli aparmalıyıq.
525-ci qəzet. - 2017.- 28 oktyabr. - № 197. - S. 10.
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Xalqın mənəvi dəyərlərinin qoruyucusu və hamisi - Ulu Öndər Heydər Əliyev
Sona Həmidova,
Sənətşünasliq üzrə fəlsəfə doktor
Xalqların, millətlərin taleyində, onların müqəddəratının həll olunmasında, bir milət olaraq özlərini
təstiqində azadlıq əsas rol oynayır. Bu baxımdan azadlıq, müstəqillik bir millətin ayrı-ayrılıqda
vətəndaşlarının belə ən müqəddəs nemətidir. Tarixi bir faktdır ki, xalqların, millətlərin taleyində, onun
beynəlxalq mövqeyinin formalaşmasında tarixi şəxsiyyətlərin müstəsna xidmətləri olmuşdur.
Bu baxımdan xalqımız həmişə öz uzaq və yaxın tarixi ilə qurur duyur. Daima müstəqillik arzusu ilə
çırpınan, bu yolda yorulmadan mübarizə aparan xalqımız yaxın keçmişimizdə bu arzusunu gerçəkləşdirdi.
Müstəqilliyinin əldə edilməsində bu yolda tökülən qanların yerdə qoymayan xalqın xilaskarı ümummilli lider ,
Ulu öndər Heydər Əliyevin əməyi danılmazdır. O, özünün yorulmaz əməyi, qəti qərarları ilə müstəqilliyimizin
formalaşmasında və inkişafında sabitliyə görə, dünya ölkələri arasında ölkəmizin nüfuzunun yüksəldilməsində
səyi əsirgəməmişdir və bu yolda yorulmadan mübarizə aparmışdır. Xalqımız haqlı olaraq Onu Azərbaycan
Dövlətinin qurucusu, banisi adlandırmışdır. O, bəşəriyyətin nadir dühaları tarix yaratmağa qadır şəxsiyyətlərdən
idi.
Həlledici məqam
1991-ci ilin oktyabrında Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkədə daxili vəziyyət və hakimiyyət
böhranı yarandı. İctimai həyatın bütün sahələrində xaos, hərc-mərclik baş alıb gedirdi. Orduda da vəziyyət
ağırlaşır, fərarilik artırdı. Erməni təcavüzü gündən-günə güclənirdi. Azərbaycanda hakimiyyət boşluğu
yaranmışdı. Gənc respublikada rəhbərliyə yiyələnmək üçün ayrı-ayrı şəxslər və qruplar arasında mübarizə gedirdi.
1993-cü ilin yayında isə Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi təhlükəsi yarandı. Vətənin belə ağır günündə xalq
Naxçıvandan Azərbaycanın görkəmli oğlu Heydər Əliyevi Bakıya dəvət etdi. Heydər Əliyev xalqın və
respublikanın hakim dairələrinin dəvətini qəbul edib, iyunun 9-da Bakıya gəldi. Heydər Əliyev çox qısa zamanda
Azərbaycanda vətəndaş müharibəsinin qarşısını ala bildi. 1993-cü il iyunun 15-də Heydər Əliyev Azərbaycan
Respublikası Ali Sovetinin sədri seçildi. Beləliklə, 15 iyun tariximizə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil oldu. Milli
Məclis 1997-ci ilin iyununda bu günü bayram elan etdi.
Ümummilli lider Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin siyasi, iqtisadi əsaslarını yaratmış,
xalqın müstəqil və güclü dövlətə sahib olmaq arzusunu reallığa çevirmiş fenomen şəxsiyyət kimi çağdaş
tariximizdə əbədiyaşarlıq qazanaraq hələ sağlığında canlı əfsanəyə çevrilmişdir. Məhz dünyamiqyaslı ictimaisiyasi xadim Heydər Əliyevin titanik əməyi, qətiyyəti, möhkəm siyasi iradəsi sayəsində müasir Azərbaycan
dövləti qurulmuş, ölkəmiz dünya məkanında öz layiqli yerini tutmuşdur.
Ulu öndərin vaxtilə söylədiyi "Heç kəsin şübhəsi olmasın ki, ömrümün bundan sonrakı hissəsini harada
olursa-olsun, yalnız və yalnız Azərbaycan Respublikasının müstəqil dövlət kimi inkişaf etməsinə həsr edəcəyəm"
kəlamı bu gün də xalqımız tərəfindən qürurla xatırlanır. Heydər Əliyevin 1993-cü ildə Azərbaycan rəhbərliyinə
qayıdışı ilə ölkənin ictimai-siyasi, sosial, iqtisadi, elmi-mədəni həyatında, beynəlxalq əlaqələrdə dönüş yaranmış,
elmi əsaslara, beynəlxalq norma və prinsiplərə uyğun müstəqil dövlət quruculuğu prosesi başlanmışdır.
Mənəvi dəyərlərin dirçəliş dövrü
Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə respublikamızın həyatında geniş vüsət alan ictimaisiyasi proseslər , iqtisadi islahatlar, mədəni hadisələr müsbətə doğru əsaslı dəyişikliklərə təkan verilmişdir. Qısa
zaman kəsiyində iqtisadiyyatda əldə edilən dəyişikliklər, mədəniyyətin yüksəlişi və mənəvi dəyərlərin dirçəlişinə
əsas olmuşdur. Mədəniyyətin inkişafında mühüm addımlar atılmışdır. Hələ 70-ci illərdə Heydər Əliyev özünü
milli dərk hissinin güclənməsinə yönəlmişdir. Bu baxımından da milli şüurun oyanışında, Azərbaycançılıq
ideyasının formalaşmasında onun xidmətləri əvəzsizdir. Müstəqil dövlətçiliyimizin formalaşmasında və mənəviideoloji əsası dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinin möhkəmlənməsində həlledici rol oynamışdır.
Azərbaycan dilinin və ədəbiyyatının dərindən öyrənilməsi, dövlət dili kimi mənimsənilməsi onun xalqına
olan hörmətindən irəli gəlirdi. Elm xadimlərinə olan qayğısı hələ sovet dönəmində gənc alimlərin elmi kəşflərinin
təsdiqində iradə nümaiş etdirməsi xalqımızı özünə inama səsləməsindən irəli gəlirdi. Hələ sovetlər dövründə
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Azərbaycanlı mədəniyyət xadimlərinin, teatr truppalarının, gülüş ustalarının, opera və balet ustalarının beynəlxalq
tədbirlərdə sovet dövlətini təmsil etməsinə imkan yaradan Heydər Əliyev bununlada Azərbaycan xalqının
patensial gücünü dünyaya sübut etmişdir.
Mədəniyyət işçiləri hər zaman Ulu Öndər Heydər Əliyevin diqqət və
qayğısı ilə əhatələnmişdir
Ədəbiyyatda, kino və teatr sənətinin qarşılarına çıxan hər hansı bir çətinliyin, xalqımızın tarixinin
saxtalaşdırılmasına, fikir, söz sahiblərinin kütləvi represiyasın qarşısında onun nüfuzu sipər olmuşdur. Bu gün elə
bir mədəniyyət işçisi, elə bir elm xadimi tapmaq mümkün olmaz ki, onun bu cəfakeşliyini unuda bilsin. Hətta
onların xatirələrini dinlədikcə insan riqqətə gəlir. Mədəniyətimizin elmimizin bu cür inkişafına diqqət ayırması
bugünkü müstəqil Azərbaycanın sütunlarının möhkəmlənməsinə yönəlmiş iradəli mətin, düşünülmüş addımlar
idi.
Ulu Öndər yaxşı başa düşürdü ki, incəsənət xalqın formlaşmasında, insanın mənəvi aləminin
zənginləşməsində, şəxsiyyətin ahəngdar inkişafında mühüm vasitədir. İncəsənət xadimləri isə bütün diqqətlərini
ideya və bədii səviyyənin yüksəldilməsinə, onların mövzu və janr rəngarəngliyinə veməlidirlər. Xalqın
düşüncəsində möhür vuran, onun mədəni dünyasını zənginləşdirən mədəniyyət işçiləri, şairlər və yazıçılar,
bəstəkarlar, rəssam və heykəltaraşların, teatr və kino xadimləri Ulu Öndər Heydər Əliyevin diqqət və qayğısı ilə
həmişə əhatələnmişlər. Təcə Xalq şairi Məmməd Arazla, Bəstəkar Emin Sabitoğlu ilə görüşü onun böyük ürək
sahibi, qayğıkeş ata, xalqına hörmət edən vətəndaş olmağın bir təcəssümünə çevrilmişdir. O sanki Azərbaycan
mədəniyyətini dizləri üstündən ayaqları üstünə qaldırdı.
Möhtərəm Prezidentimizin çox düzgün vurğuladığı ki: «Nə qədər ki, müstəqil Azərbaycan mövcuddur, bu
dövlətin qurucusu da tariximizdə daim yaşayacaq və əsl vətəndaş, böyük şəxsiyyət və qüdrətli lider örnəyi kimi
xatırlanacaqdır!».
Səs. - 2017.- 24 oktyabr. - № 193. - S. 5.
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Bakı Metropoliteninin inkişafında Heydər Əliyev dövrü
Bəxtiyar Əzizli
Ulu öndər Heydər Əliyevin 1969-cu ilin iyul ayından başlayan respublikaya rəhbərlik dövrünün ilk
illərindən Azərbaycanda böyük iqtisadi, sosial inkişafın təməli qoyuldu. Respublika cəmi bir neçə il ərzində
sənayedə, kənd təsərrüfatında, sosial quruculuq sahəsində, yeni infrastruktur layihələrin reallaşdırılması üzrə
əzəmətli planların yerinə yetirilməsi istiqamətində ölçüyə gəlməyən uğurlar əldə etdi.
1970-1980-ci illərdə respublika Sov.İKP MK-nın, SSRİ Nazirlər Soveti və Ümumittifaq Həmkarlar
İttifaqları Mərkəzi Şurasının keçici bayraqlarına layiq görüldü, paytaxt Bakı isə 2 dəfə “Lenin” ordeni ilə təltif
edildi.
Ötən əsrin 70-80-ci, eləcə də müstəqillik dövrünün ilk illərində Azərbaycanda iqtisadi quruculuğun elə bir
sahəsi yox idi ki, Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olmasın. Tikinti, nəqliyyat, rabitə və sənayenin digər sahələri,
kənd təsərrüfatı yüksək inkişaf mərhələsinə məhz ulu öndərin ölkəyə rəhbərlik etdiyi dövrdə qədəm qoyub.
Bakıda metro tikintisinin sürətlə inkişaf etdiyi ilk dövrlərdən başlayaraq bu sahə Heydər Əliyevin nəzarəti
altında olub. Ümummilli lider hələ Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində işlədiyi dövrdə metro
tikintisində baş verən bütün prosesləri dərindən izləyirdi, Bakıda metro tikintisinin əhəmiyyətini yaxşı başa düşür
və buna xüsusi diqqətlə yanaşırdı. Mərkəzi Komitənin birinci katibi kimi işə başladığı ilk günlərdə respublikanın
Bakı metrosunun tikintisi qarşısındakı öhdəlikləri müəyyən edildi. Həmin illərdə Bakı Tunel Tikintisi İdarəsinin
rəis müavini Dövran Muğanlinski o dövrü belə xatırlayırdı: “Heydər Əliyevin “Bakımetrotikinti”nin rəisi Əlövsət
Əbdülrəhimova tez-tez zəng etməsi bizi təəccübləndirirdi. Hər belə telefon söhbətlərindən sonra tikintiyə böyük
kömək hiss olunurdu”.
Metronun birinci növbəsinin ikinci buraxılış sahəsində - “28 May”dan “Nizami” stansiyası istiqamətində
işlər başlamışdı. Lakin bu sahədə qarşıya çıxan çətinliklər inşaatçıların planında dəyişikliklərə səbəb oldu. Əsas
qüvvələr “Nərimanov” stansiyasından sonra başlayan üçüncü buraxılış sahəsində cəmləşdirildi. İki ilə yaxın bir
müddətdə “Ulduz” stansiyası istifadəyə verildi. Bu, Heydər Əliyevin respublika rəhbəri kimi açılışında iştirak
etdiyi ilk stansiya idi. 1970-ci il aprelin 17-də keçirilən mitinqə toplaşan Bakı sakinlərini salamlayan Heydər
Əliyev inşaatçıların işinə böyük qiymət verdi, onlara minnətdarlığını bildirdi. Sonra o, metronun 7-ci stansiyasının
qırmızı lentini kəsdi.
Tikinti sahəsində işlər gündən-günə sürətini artırırdı. Metro xətti böyük sənaye rayonunun altında yerləşən
“Ulduz” stansiyasından “8-ci kilometr” qəsəbəsinə doğru irəliləyirdi. 1972-ci ilin noyabrın 6-da, Bakı
metropoliteni 5 yaşını qeyd etdiyi gün, metro inşaatçıları şəhər sakinlərinə daha 3 stansiya - “Məşədi Əzizbəyov”u
(“Koroğlu”), “Avrora”nı (“Qara Qarayev”), “Neftçilər”i hədiyyə etdilər. Bu münasibətlə keçirilən mitinqdə
“Bakımetrotuneltikinti” idarəsinin rəisi Ə.Əbdülrəhimov Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Heydər Əliyevə
tikintinin başa çatması barədə məlumat verdikdən sonra respublika rəhbəri “Neftçilər” stansiyasının girişi
qarşısında çəkilmiş qırmızı lenti kəsdi.
Ulu öndərin qayğı və diqqəti, inşaatçıların fədakar əməyi sayəsində Bakıda metro stansiyalarının sayı
artmaqda davam edirdi. 1976-cı ildə “Nizami”, 1979-cu ildə “Bakmil” stansiyaları onun xeyir-duası ilə işə başladı.
1982-ci ildə Heydər Əliyev Moskvada yüksək dövlət vəzifəsinə - SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci
müavini təyin olunduqdan sonra da Bakı metrosu onun diqqət və qayğısından kənarda qalmadı. Bu barədə Heydər
Əliyev özü belə deyib: “Azərbaycana 14 il rəhbərlik etdiyim zaman, sonra 5 il Moskvada Sovetlər İttifaqının
rəhbərliyində olduğum zaman mən Bakıda metro tikintisi ilə daim məşğul olmuşam və bu işə nail olmuşam. Buna
görə də özümü xoşbəxt hiss edirəm”.
Elə həmin dövrdə metro tikintisinin təchizatında kritik vəziyyət yaranmışdı. Tübinq, rels, şpalın qıtlığı
aktual mövzuya çevrilmişdi. Nə Əlövsət Əbdülrəhimov, nə də metro inşaatının təməlində dayananlardan biri,
Moskvadakı nazirliklərin qapısı üzünə açıq olan, “Bakıtuneltikinti”nin istehsalat-texniki komplektləşdirmə
idarəsinin rəisi Qəmbər İbrahimov heç nə edə bilmirdilər. Təchizat məsələləri ilə əlaqədar Moskvada ezamiyyətdə
olan Q.İbrahimov çıxış yolunu ancaq Heydər Əliyevə müraciət etməkdə görmüşdü.
Qəmbər müəllim Heydər Əliyevin hələ Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərdə metro ilə nə dərəcədə yaxından
maraqlandığının, metro tikintisinə göstərdiyi qayğının şahidi idi. O, Ə.Əbdülrəhimovla əlaqə saxlayıb, məsələni
yalnız Heydər Əliyevin həll edə biləcəyini dedi. Onun təkidi ilə Əlövsət Əbdülrəhimov Moskvaya gəlib Heydər
Əliyevin qəbuluna yazıldı. Oradan çıxanda, “Qəmbər, nə yaxşı ki, bu təklifi verdin, bundan sonra yolumuz
açıqdır” - dedi. Tunellərimizin təchizat məsələsi o görüşdən sonra qəti həll olundu.
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Moskvada işlədiyi illərdə Bakının yeraltı yollarının inkişafına ulu öndərin göstərdiyi qayğı öz əksini ikinci
növbənin 1985-ci ildə istifadəyə verilən “Elmlər Akademiyası”, “İnşaatçılar”, “20 Yanvar” (ovaxtkı “XI Ordu”),
“Memar Əcəmi”, 1989-cu ildə üçüncü növbənin şərq sahəsinin “Xalqlar dostluğu” və “Əhmədli” stansiyalarının,
1993-cü ildə “28 May-Cəfər Cabbarlı” keçid qovşağının istismara verilməsində tapdı. 2002-ci ildə “Həzi
Aslanov” stansiyasının yeraltı nəqliyyat konveyerinə qoşulması ilə Bakı Metropoliteni xətlərinin uzunluğu 31,5
km-ya çatdı. Müstəqilliyimizin ilk dövründəki bütün ölkəni bürüyən böhrandan metronun kiçik itkilərlə
çıxmasında Heydər Əliyevin rolu xüsusilə qeyd olunmalıdır. Metronun maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsinə, vaqon parkının yeniləşməsinə göstərdiyi yardım onun Moskvada yüksək vəzifədə işlədiyi
illərdə qazandığı nüfuz və hörmətin nəticəsi idi.
Moskva vilayətinin Mıtişşi “Metrovaqonmaş” Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyi Bakı Metropoliteni üçün
o vaxt qüvvədə olan qiymətlərdən aşağı qiymətə vaqon satmağa razı olmuşdu. Bundan əlavə, Moskva
metropolitençiləri metromuzu çətin vəziyyətdən çıxarmaq üçün bakılı həmkarlarına haqqı ödənilmədən saysızhesabsız ehtiyat hissələri göndərdilər.
1995-ci ilin oktyabr ayında vaqon parkında yaranmış bir sıra problemlərin həlli üçün metropoliten rəisi
Cəfər Yusifov Moskvaya yollandı. Mıtişşidə “Metrovaqonmaş”ın rəhbərliyi ilə görüşdə Cəfər müəllim Bakı
metropolitençilərinin problemlərindən söhbət açaraq dedi ki, Azərbaycan bu gün demokratik yolla inkişaf
etməkdə olan suveren respublikadır. Amma biz Rusiya ilə köhnə dostluq əlaqələrini də unutmamışıq. Vaqon
təmirçiləri adından çıxış edən “Metrovaqonmaş”ın baş direktoru A.Qulko dedi: “Prezident Heydər Əliyev sovet
hökumətində böyük vəzifədə çalışdığı vaxt bizim zavodda olarkən ildə108 vaqon istehsal edən köhnə seximizlə
tanış olduqdan sonra, səhəri böyük bir müşavirə keçirdi. Dedi ki, hazırda ölkənin 7 şəhərinin metropoliteni var, 5
şəhərdə yeraltı nəqliyyatın tikintisi başa çatmaq üzrədir. Eləcə də biz 3 xarici ölkəni metro vaqonları ilə təmin
edirik. Heydər Əliyev qarşımıza istehsal sahəsini genişləndirmək, metro vaqonlarının istehsal həcmini 500 vaqona
çatdırmaq vəzifəsini qoydu və tapşırığın icra müddətini təyin etdi. Sonralar o, sexin tikintisinə şəxsən nəzarət edir,
xaricdən avadanlığın alınmasına yardım göstərirdi. İndi biz Heydər Əliyevin o vaxt əsasını qoyduğu işin bəhrəsini
görürük. Sizin prezidentinizə minnətdarlıq və hörmət əlaməti olaraq, Moskva Metropoliteni üçün ayrılmış
vaqonlardan 5-ni sizə veririk”.
2002-ci ildə Heydər Əliyev Sarayında keçirilən Bakı Metropoliteninin 35 illik yubiley mərasimində çıxış
edən “Metrovaqonmaş” SC-nin direktoru Yuri Soldatov da bu məsələyə toxundu. Mıtişşi zavodunun yenidən
qurulmasında, istehsalat sahələrinin genişlənməsində Heydər Əliyevin əməyini qeyd edən Y.Soldatov
dediklərinin təsdiqi kimi mərasim iştirakçılarına SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini Heydər Əliyevin
yanında 1983-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş iclasın protokolunu nümayiş etdirdi. 16 bənddən ibarət sənədin 15
bəndi vaqon istehsalının artırılması, onların texniki səviyyəsinin yüksəldilməsi, bu sahədə çalışan elmi-tədqiqat
institutlarında yeni vaqon layihələrinin hazırlanması barədə göstərişlərdən ibarət idi.
Heydər Əliyevin respublika rəhbərliyinə qayıdışından sonra Mıtişşi vaqon istehsalçıları ilə Bakı
Metropoliteninin əməkdaşlığı daha da möhkəmləndi. Həmin dövrdən başlayaraq son illərə kimi, Moskva zavodu
Bakı Metropoliteni üçün münasib qiymətlərlə 136 vaqon hazırladı.
Heydər Əliyev Bakı Metropolitenini milli sərvət adlandırırdı: “Vətəndaşlarımız, ümumiyyətlə, xalqımız
bilməlidir ki, bizim millətimizin əlində nə kimi böyük və nadir bir sərvət var. Bu sərvət müstəqil Azərbaycan
dövlətinə yaxın keçmişimizdən miras qalıbdır. Ancaq eyni zamanda bu sərvət Azərbaycan xalqının zəhmətkeş
insanlarının böyük əməyi, əzmi nəticəsində yaranıbdır və belə bir möcüzəli şəkil alıbdır. Ona görə Bakı
Metropoliteni Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Deyə bilərəm ki, ən dəyərli sərvətlərindən biridir”.
Ulu öndərin Azərbaycan hakimiyyətinə ikinci qayıdışından sonrakı dövrdə də Bakı Metropoliteninə
göstərdiyi diqqət və qayğı hiss olunurdu. Belə ki, müəssisədə yeni texnika və qabaqcıl texnologiyaların tətbiqi,
hərəkətin idarə olunmasının avtomatlaşdırılması, kompüterləşdirilməsi, təmir-tikinti işlərindəki sürət gündəngünə artmağa başladı.
Avropa Birliyi tərəfindən 4 milyon avro ayrıldıqdan sonra “Həzi Aslanov” stansiyası və orada yarımçıq
qalmış işlər yekunlaşaraq, stansiya 2002-ci ilin dekabr ayında təhvil verildi.
Yeni əsrin ilk onilliyinin ortalarında Bakıda metro tikintisi özünün yeni bir mərhələsinə qədəm qoydu.
Azərbaycanın iqtisadi-siyasi, mədəni inkişafının Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilən istiqamətdə
yönləndirilməsi vəzifəsini öz üzərinə götürən ulu öndərin siyasi varisi, onun ideyalarının çiçəklənməsi sahəsində
böyük uğurlara nail olan Prezident İlham Əliyev metronun uzunmüddətli perspektiv inkişaf planının
hazırlanmasına və bu planın reallaşmasına nail oldu və həmin işlər bu gün də davam edir.
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Dövlət müstəqilliyimizin təminatçısı
Əlizadə Əlixan
Azərbaycan xalqı daim müstəqilliyini bərpa etmək arzusu ilə yaşasa da, 70 il sovet imperiyasının tərkibində
yaşamaq məcburiyyətində qalmış, obyektiv səbəblərdən bu niyyətini yalnız ötən əsrin sonlarına doğru
gerçəkləşdirmək imkanı qazanmışdır. 1991-ci il oktyabrın 18-də “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi
haqqında Konstitusiya Aktı” qəbul olundu. Konstitusiya Aktı respublikamızı rəsmi olaraq Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin varisi və müstəqil elan etmişdir. Həmin aktda, həmçinin Azərbaycan xalqının idarəetmə
formasını seçmək, başqa xalqlarla münasibətlərini müəyyənləşdirmək, siyasi, iqtisadi və mədəni həyatını tarixi
və milli ənənələrinə, ümumbəşəri dəyərlərə uyğun yaşamaq hüququ təsbit olunmuşdur.
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı”nın 12-ci maddəsində
Azərbaycan xalqının müstəqil, dünyəvi, demokratik, hüquqi və unitar dövlət yaratma yolunu tutması fikri əksini
tapmışdı. Konstitusiya Aktında hakimiyyətin və bütün təbii sərvətlərin xalqa mənsubluğu, mülkiyyətin bütün
formalarının bərabərliyi, vətəndaşların seçki hüququnun, çoxpartiyalı sistemin təminatı, habelə insan və vətəndaş
hüquq və azadlıqlarının ümumi prinsipləri də rəsmən elan edilmişdir. 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycanın
müstəqilliyini elan etməsinə baxmayaraq, respublika müstəqilliyi deklarativ xarakter daşıyırdı. Dövlətçiliyin
iqtisadi, siyasi, hüquqi və ideoloji əsaslarını sarsıdan bir çox sosial-mənəvi problemlər meydana çıxmışdı.
Respublikada qanunçuluğun, hüquq qaydalarının son dərəcə zəif olması, dövlət idarəçiliyinin iflic
vəziyyətə düşməsi, siyasətçilərin “könüllü döyüşçü” adı altında qanunsuz silahlı dəstələr yaratması nəticə etibarilə
hakimiyyətdə olan qüvvələrin iflasını daha da sürətləndirirdi. Bir tərəfdən məmur özbaşınalığı və dövlətin o
zamankı rəhbərinə tabe olmamaları nəticəsində hakimiyyət böhranının dərinləşməsi, digər tərəfdən isə ölkənin
cənubunda və şimalında separatçıların məkrli niyyətlərlə baş qaldırması ölkədə gərgin vəziyyət yaratmışdı.
Belə bir böhranlı və ağır vəziyyətdə xalqın çıxış yolunu yenə də müdrik rəhbərin — ulu öndər Heydər
Əliyevin hakimiyyət sükanı arxasına keçməsində görməsi obyektiv reallıqlarla şərtlənirdi. Xalq başa düşürdü ki,
yaranmış ekstremal şəraitdə ölkədə ictimai-siyasi gərginliyi aradan qaldırmaq, qanunsuz silahlı qüvvələri
zərərsizləşdirmək, dövlət təsisatlarının normal fəaliyyətini təmin etmək bacarığına malik yeganə, alternativsiz
lider məhz Heydər Əliyevdir! Həmin dövrdə xalqın ulu öndərə olan böyük sevgi və inamını dolayısı ilə etiraf
etmək məcburiyyətində qalan AXC-Müsavat cütlüyünün Heydər Əliyevi acizanə şəkildə Bakıya dəvət etməsi də
məhz bu reallıqla şərtlənirdi.
Ümummilli liderin 1993-cü il iyunun 9-da xalqın təkidli tələbinə səs verərək Bakıya qayıtması isə onun nə
qədər qətiyyətli, prinsipial, heç bir riskdən çəkinməyən, xalqının taleyinə biganə qalmayan fenomen şəxsiyyət
olduğunu bir daha təsdiqləyir. Respublikada hərc-mərcliyin, xaos və anarxiyanın hökm sürdüyü, qanunsuz silahlı
dəstələrin geniş fəaliyyəti, düşmənlə mübarizə apara biləcək nizami ordunun olmadığı, ərazilərimizin işğalının
gündən-günə genişləndiyi, bir çox xarici dövlətlərin Azərbaycanın süqutunu arzuladığı, beynəlxalq aləmdə
ölkəmizin təkləndiyi, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin real təhlükə qarşısında olduğu bir vaxtda hakimiyyətə
gəlib hadisələrin gedişini qısa zamanda dəyişərək normal məcraya salmaq böyük siyasi bacarıq və müdriklik tələb
edirdi. Ulu öndər müstəqilliyi kövrək, mövcudluğu isə real təhlükə qarşısında olan Azərbaycan dövlətini bir çox
daxili və xarici qəsdlərdən qorudu. Bir sıra xarici dövlətlərin maliyyə dəstəyi, diktəsi, habelə planlaşdırması ilə
hazırlanıb həyata keçirilən qəsdlərin qarşısı qətiyyətlə alındı.
Heydər Əliyev Azərbaycan separatçıların baş qaldırdıqları əraziləri hakimiyyətin yurisdiksiyasına qaytardı
və bu ərazilərdə qondarma dövlətlər və “nüfuz dairə”ləri yaratmış qüvvələri tam zərərsizləşdirdi. Bununla da
Azərbaycan xalqı vətəndaş müharibəsindən və dövlətimiz isə siyasi xəritədən silinmək təhlükəsindən xilas oldu.
Bugünkü prizmadan bir daha aydın görünür ki, Heydər Əliyevin qan içində çalxalanan paytaxta gəlməsinin özü
bir qəhrəmanlıq nümunəsi, liderlik örnəyi idi. Başıpozuq bir ölkədə, qardaş qardaşın qanını axıtdığı bir dövlətdə
ulu öndərin təhlükəsizliyinə heç kim zəmanət verə bilməzdi. Ölkəyə rəhbərlik edən bir qrup Gəncədə böyük
fəlakətlər törətdiklərinə, qanlar axıtdıqlarına baxmayaraq, günahsız olduqlarını, bu qarşıdurmaya sərəncam
vermədiklərində israr edir, canlarını qurtarmağa, “sığortalanmağa” çalışırdılar. Belə bir vəziyyətdə Bakıya gəlmək
və heç bir təhlükədən çəkinmədən Gəncəyə, hadisələrin cərəyan etdiyi bir bölgəyə səfər etməyi, hadisələrə düzgün
siyasi qiymət verməyi yalnız Heydər Əliyev kimi bir şəxsiyyət bacara bilərdi!
Böyük siyasi liderlər üçün səciyyəvi cəhətlərdən biri də onların tarixi milli irs və ənənə əsasında dövlətin
və xalqın bugünkü və gələcək inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirmələri, sabit və tarazlı iqtisadi tərəqqi üçün
zəmin hazırlamalarıdır. Bu mənada 1993-cü il iyunun 15-də xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə gəlmiş ulu öndər
866

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Heydər Əliyevin qarşısında ölkəni siyasi və iqtisadi tənəzzüldən, hərc-mərclikdən, müstəqilliyin itirilməsi
təhlükəsindən çıxarmaq, sabit və tarazlı inkişaf strategiyasının konseptual istiqamətlərini müəyyənləşdirmək,
bütün sahələrdə modernləşməni həyata keçirmək kimi taleyüklü vəzifələr dayanırdı. Şübhəsiz, kommunizm
ideologiyasının zehinlərdəki və sosial gerçəklikdəki yaşantılarını aradan qaldırmaq, sürətlə yeni ictimai-iqtisadi
münasibətlər sisteminə keçmək, cəmiyyət həyatının müxtəlif sahələrində demokratikləşməyə nail olmaq, yeni
mərhələnin tələblərinə uyğun mükəmməl hüquqi baza formalaşdırmaq, qanunun aliliyini bütün səviyyələrdə
təmin etmək ardıcıl və davamlı səylər göstərilməsini tələb edirdi. Ulu öndər müdrik siyasi addımları ilə ilk gündən
sübuta yetirdi ki, demokratiya heç də hüdudsuz azadlıq deyil, qanunların aliliyinə söykənən siyasi mədəniyyətdir.
Onun müəyyən qanunauyğunluqlarından kənara çıxdıqda demokratiya insanların, dövlətin inkişafına deyil,
demokratik idealların, prinsiplərin buxovlanmasına, məhvinə gətirib çıxarır.
Dövlət müstəqilliyini yenicə bərpa etmiş, Azərbaycan Ermənistanla müharibə şəraitində olduğu bir vaxtda
risk doğuran faktorlar böyük dövlətləri və şirkətləri Azərbaycana sərmayə yatırmaqda ehtiyatla davranmağa vadar
edirdi. Ulu öndərin beynəlxalq arenadakı şəxsi nüfuzu tərəddüdlərə son qoydu: 1994-cü il sentyabrın 20-də
Azərbaycanın ən yeni tarixində dönüş nöqtəsi olan neft kontraktları imzalandı. Sonradan “Əsrin müqaviləsi”
adlandırılan bu saziş ölkəmizin gələcək inkişafına və təhlükəsizliyinə etibarlı zəmin yaratdı, ölkənin dünya
xəritəsindəki mövqeyini möhkəmləndirdi. Bununla da Azərbaycan artıq bütün dünyada neft ölkəsi olaraq
tanınmağa başladı.
Azərbaycanın inkişafının sonrakı mərhələləri göstərir ki, ölkəmizi dünyanın vacib faktorları sırasına
Heydər Əliyevin şəxsi nüfuzu sayəsində qazanılan uğurlar çıxarıb.
Həyatının mənasını xalqına və dövlətinə xidmətdə görən Ulu öndərin müstəqil gənc respublikamıza
rəhbərlik etdiyi dövrdə gördüyü əvəzsiz işlər Azərbaycanı çox qısa müddətdə beynəlxalq arenada böyük nüfuza
və söz sahibinə malik bir ölkəyə çevirdi. Ulu öndər Azərbaycanın təbii ehtiyatlarından və əlverişli coğrafi-strateji
mövqeyinin üstünlüklərindən ölkənin milli mənafeyinə uyğun şəkildə istifadə edilməsinə yönəldilmiş irimiqyaslı,
beynəlxalq iqtisadi sazişlərin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi sahəsində çox gərgin fəaliyyət göstərdi.
Azərbaycan neftinin dünya bazarına nəqli sahəsində də uğurlu addımlar atıldı. “Bakı - Supsa” boru kəməri tikilib
istifadəyə verildi. Heydər Əliyevin uzaqgörənliyi və siyasi iradəsi sayəsində Bakı - Tibilisi - Ceyhan əsas ixrac
boru kəməri layihəsinin həyata keçirilməsinə başlanıldı.
Eyni zamanda, Gürcüstan, Ukrayna, Özbəkistan, Azərbaycan və Moldovanı (GUÖAM) əhatə edən birliyin
yaranmasında və beləliklə, böyük bir coğrafi məkanda region qüvvələrinin birləşməsində Heydər Əliyevin önəmli
xidməti oldu. Təsadüfi deyil ki, 1999-cu ilin aprelində GUÖAM ölkələri başçılarının Vaşinqtondakı görüşündə
Heydər Əliyev təşkilatın sədri seçildi.
Heydər Əliyevin genişmiqyaslı fəaliyyətində çoxşaxəli islahatlar, bazar iqtisadiyyatının bərqərar olması,
böhranın aradan qaldırılması və tərəqqinin təmin edilməsi, artım meyillərinin başlanması, özəlləşdirmə
proqramının, aqrar islahatların həyata keçirilməsi, dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya prioritet istiqamətlər idi.
Ulu öndər ilk gündən milli qanunvericiliyin yeni dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılması, cəmiyyət həyatı
üçün faydalı olan bir sıra yeni qanunların qəbulunu da diqqət mərkəzində saxlamışdır. Təsadüfi deyildir ki, Heydər
Əliyevin 1993-cü il iyunun 15-dən oktyabrın 3-dək Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinə rəhbərlik etdiyi dövr
Azərbaycan parlamentarizmi tarixində keyfiyyətcə yeni mərhələnin başlanğıcı kimi dəyərləndirilir. Ermənistanın
Azərbaycana qarşı təcavüzünün genişləndiyi, hərbi əməliyyatların şiddətləndiyi bir zamanda Heydər Əliyev
parlamentdə ilk növbədə müdafiə sisteminin hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsinə, nizami ordu quruculuğuna
xidmət edən qanunların hazırlanmasını və qəbulunu vacib saymışdır. Cəmi 4 ay müddətində 120-dək qanun və
qərarın qəbulu ulu öndərin parlamentin spikeri kimi səmərəli fəaliyyətini bir daha təsdiqləyir. 1993-cü il oktyabrın
10-da xalqın böyük dəstəyini qazanaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilən ulu öndər Heydər Əliyev
qanunvericilik təşəbbüsü hüququndan istifadə etməklə bu istiqamətdə əlavə tədbirlərin həyata keçirilməsini də
təmin etmişdir.
Azərbaycanda demokratikləşmə və modernləşmənin ilkin mərhələsi üçün xarakterik xüsusiyyətlərdən biri
də dünya təsərrüfat sisteminə və ümumilikdə Avratlantik məkana sürətli inteqrasiyanın təmin edilməsi olmuşdur.
1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması ilə Qərb şirkətlərinin Xəzər hövzəsinə külli miqdarda investisiya
yatırması Azərbaycana ən müasir innovasiya və informasiya texnologiyalarını gətirməklə yanaşı, demokratik
proseslərin, hüquqi-siyasi islahatların sürətlənməsinə, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasına, habelə Avropanın
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları ilə əməkdaşlıq xəttinin güclənməsinə ciddi təkan vermişdir. Avropa Şurası, ATƏT,
Avropa Birliyi kimi mühüm beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq təkcə siyasi-hüquqi deyil, ictimai həyatın digər
sahələrində də kardinal dəyişikliklərə yol açmış, respublikamıza xarici sərmayə qoyuluşlarının həcmi artmış,
iqtisadi modernləşmə və siyasi liberallaşma üçün əlverişli zəmin formalaşdırmışdır. Azərbaycan inanılmaz inkişaf
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yolu keçərək bir sıra Qərb dövlətlərinin onilliklər ərzində zərrə-zərrə əldə etdiyi iqtisadi tərəqqiyə nail olmuş,
demokratikləşmə, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu, insan hüquq və azadlıqlarının təminatı sahəsində böyük uğurlar
əldə etmişdir. Demokratiyanın davamlı milli inkişaf baxımından qaçılmazlığı və müstəsna əhəmiyyət daşıması
fikri ictimaiyyət tərəfindən də birmənalı qəbul olunmuşdur.
Son illərdə ölkədə həyata keçirilən effektiv iqtisadi islahatlar kursunu uğurla davam etdirərək dövrün
tələblərinə uyğun yeni çalarlarla zənginləşdirən ulu öndərin ən layiqli siyasi varisi, dövlət başçısı cənab İlham
Əliyev xalq qarşısında verdiyi bütün vədləri səylə, ardıcıl və sistemli surətdə yerinə yetirmişdir. Azərbaycanın
sosial-iqtisadi yüksəlişi bu gün ilk növbədə insanların gündəlik həyatında özünü qabarıq büruzə verir. Azərbaycan
Prezidentinin yürütdüyü siyasətin məqsədyönlüyü, ardıcıllığı, obyektiv gerçəkliyə adekvatlığı, bu siyasətin
ölkənin milli mənafelərini əks etdirməsi respublikanın hər bir vətəndaşında gələcəyə böyük inam və əminlik
yaradır. Cənab İlham Əliyev qısa dövr ərzində imzaladığı fərman və sərəncamlarla, qəbul etdiyi praqmatik
qərarlarla, habelə obyektiv reallıqdan irəli gələn addımları ilə ölkəmizin dinamik yüksəlişini təmin etmiş, dövrün
tələbi kimi qarşıda duran vəzifələri düzgün müəyyənləşdirmiş, həyata keçirdiyi islahatlarla inkişaf mexanizminin
daha da çevikliyinə, işləkliyinə nail olmuşdur.
Respublika.-2017.-18 oktyabr.-№227.-S.9.

868

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Heydər Əliyev kursu dövlət müstəqilliyinin təminatçısıdır
Azərbaycan dünyada tam müstəqil siyasət yürüdən ölkə kimi tanınır
Elnur HACALIYEV
XX əsrin sonlarında sosializm sisteminin süquta uğraması postsovet ölkələrində insan hüquq və
azadlıqlarının təmini sahəsində ciddi dönüş yaratmaqla bərabər, Azərbaycanın öz müstəqilliyini elan etməsinə,
habelə beynəlxalq birliyin bərabərhüquqlu subyekti kimi dünya dövlətləri sırasına qoşulmasına imkan verdi.
1991-ci il oktyabrın 18-də “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı” qəbul
olundu.
Konstitusiya Aktı respublikamızı rəsmi olaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi və müstəqil
respublika elan etmişdir. “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı”nın 12-ci
maddəsində Azərbaycan xalqının müstəqil, dünyəvi, demokratik, hüquqi və unitar dövlət yaratma yolunu tutması
fikri əksini tapmışdı. Konstitusiya Aktında hakimiyyətin və bütün təbii sərvətlərin xalqa mənsubluğu, mülkiyyətin
bütün formalarının bərabərliyi, vətəndaşların seçki hüququnun, çoxpartiyalı sistemin təminatı, habelə insan və
vətəndaş hüquq və azadlıqlarının ümumi prinsipləri də rəsmən elan edilmişdi.
1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycanın öz müstəqilliyini elan etməsinə baxmayaraq, bu, deklorativ xarakter
daşıyırdı. Dövlətçiliyin iqtisadi, siyasi, hüquqi və ideoloji əsaslarını sarsıdan bir çox sosial-mənəvi problemlər də
məhz müstəqilliyin bu səciyyəvi cəhəti üzündən meydana çıxmışdı. De-yure müstəqilliyini bəyan etmiş
Azərbaycanın de-fakto müstəqil dövlət kimi yaşamasında və müstəqil siyasət yeritməsində ciddi problemlər
mövcud idi. AXC-Müsavat rəhbərliyinin yarıtmaz fəaliyyəti ölkədə ictimai həyatın müxtəlif sahələrində hərcmərcliyin baş alıb getməsinə, cinayətkar ünsürlərin mütəşəkkil fəaliyyətinə, silahlı qruplaşmaların cövlan
etməsinə münbit şərait formalaşdırmış, daxildə qeyri-sabit və təhlükəli vəziyyətin yaranmasına səbəb olmuşdu.
Respublikada qanunçuluğun, hüquq qaydalarının son dərəcə zəif olması, dövlət idarəçiliyinin iflic vəziyyətə
düşməsi, ayrı-ayrı siyasətçilərin “könüllü döyüşçü” adı altında qanunsuz silahlı dəstələr yaratması nəticə eti-barilə
hakimiyyətdə olan qüvvələrin iflasını daha da sürətləndirirdi. Bir tərəfdən ayrı-ayrı məmurların özbaşınalıqları və
dövlətin o zamankı rəhbərinə tabe olmamaları nəticəsində hakimiyyət böhranının dərinləşməsi, digər tərəfdən isə
ölkənin cənubunda və şimalında separatçıların məkrli niyyətlərlə baş qaldırması ölkədə gərgin vəziyyət
yaratmışdı.
Azərbaycan xalqı belə ağır dönəmdə çıxış yolunu təcrübəli dövlət xadimi ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi
hakimiyyət sükanı arxasına keçməsində gördü. Yaranmış ekstremal şəraitdə ölkədə ictimai-siyasi gərginliyi
aradan qaldırmaq, qiyamı yatırmaq, qanunsuz silahlı qüvvələri zərərsizləşdirmək, dövlət təsisatlarının normal
fəaliyyətini təmin etmək bacarığına malik yeganə, alternativsiz lider məhz Heydər Əliyev idi. Həmin dövrdə
xalqın ulu öndərə olan böyük sevgi və inamını dolayısı ilə etiraf etmək məcburiyyətində qalan AXC-Müsavat
cütlüyünün Heydər Əliyevi acizanə şəkildə Bakıya dəvət etməsi də məhz bu reallıqla şərtlənirdi.
Ümummilli liderin 1993-cü il iyunun 9-da xalqın istəyinə səs verərək Bakıya qayıtması isə onun nə qədər
qətiyyətli, prinsipial, heç bir riskdən çəkinməyən, xalqının taleyinə biganə qalmayan fenomen şəxsiyyət olduğunu
bir daha təsdiqlədi. 1993-cü il oktyabrın 10-da xalqın böyük dəstəyini qazanaraq Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti seçilən Heydər Əliyev ölkəni siyasi və iqtisadi tənəzzüldən, hərc-mərclikdən, müstəqilliyin itirilməsi
təhlükəsindən çıxardı, sabit və tarazlı milli inkişaf strategiyasının konseptual istiqamətlərini müəyyənləşdirdi.
Ümummilli liderin milli dövlətçilik kursunu layiqincə davam etdirən Prezident İlham Əliyev ötən 14 ildə
özü də yeni bir idarəçilik məktəbinin banisinə çevrilmişdir. Dövlət başçısının fəaliyyəti onun Heydər Əliyev
ideyalarının sadəcə davamçısı deyil, eyni zamanda bu ideyaları yeni dövrün nəbzinə, zamanın ruhuna uyğun
davam etdirən, təkmilləşdirən qətiyyətli siyasi lider olduğunu təsdiqləyir. Ölkə rəhbərinin məqsədyönlü fəaliyyəti
sayəsində ilk növbədə, Azərbaycanın qüdrətli dövlətə çevrilməsi yolunda son dərəcə mühüm amil olan ictimaisiyasi sabitlik, vətəndaş sülhü və həmrəyliyi qorunub saxlanılmışdır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin müəllifliyi
ilə müəyyənləşdirilən müstəqil xarici siyasət kursunun davamlılığının təmin olunması nəticəsində ölkəmizin sivil
dünyanın siyasi-iqtisadi mənzərəsini müəyyən edən aparıcı dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlarla münasibətləri
yeni müstəvidə inkişaf etdirilmişdir.
Prezident İlham Əliyev cari ilin doqquz ayının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran
vəzifələrə həsr olunmuş iclasında bildirib: “Bu gün biz özümüzü dünya miqyasında müstəqil ölkə kimi təqdim
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edə bilmişik, müstəqil siyasət aparan ölkə kimi tanınırıq. Əlbəttə ki, bunun təməlində güclü siyasi iradə, xalqiqtidar birliyi, bir çox başqa amillər dayanır”.
Ölkə rəhbərinin ötən 14 ildə yürütdüyü siyasət deməyə əsas verir ki, respublikamız öz inkişafının Qərb
modelini müəyyənləşdirərək davamlı iqtisadi inkişafa və demokratiyaya doğru kor-koranə deyil, təkamül yolu ilə
irəliləməyə üstünlük vermişdir. Dövlət başçısının bəyan etdiyi kimi ölkəmizin sabit və tarazlı iqtisadi inkişafı
yalnız demokratik yeniliklərin geniş tətbiqindən keçir. Dövlət başçısı bu iki təmayülü bir-birindən ayırmadan
Azərbaycanın milli strateji inkişaf yolu kimi müəyyənləşdirmiş, iqtisadi tərəqqi və demokratikləşmə prosesinin
üzvi vəhdətinə nail olmağın vacibliyini dəfələrlə önə çəkmişdir.
Azərbaycan bu gün Şərqlə Qərbi birləşdirən bütün optimal nəqliyyat-kommunikasiya xətlərinin, habelə neftqaz boru kəmərlərinin keçdiyi əlverişli tranzit məkan kimi təkcə Avropa üçün deyil, həm də Uzaq Şərq üçün
strateji əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Qərbdə yalnız zəngin neft və qaz ehtiyatları ilə deyil, həm də
demokratiyaya, liberal dəyərlərə, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarına sadiqliyi ilə tanınmaq əzmini bir sıra
konkret addımları ilə tam sübuta yetirmişdir. Avropa Şurasının tamhüquqlu üzvü olan respublikamızın
avrostrukturlara inteqrasiya prosesində ATƏT, Avropa Birliyi, NATO kimi təşkilatlarla sıx əməkdaşlığı hüquqi
dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu prosesinin dönməzliyinə etibarlı təminat kimi qiymətləndirilir.
Respublikamız regional və beynəlxalq əhəmiyyətli layihələri də daxili imkanları hesabına maliyyələşdirmək
gücündə olduğunu sübut etmişdir. 2011-ci ildə respublikamızın sivil dünyanın hüquqi-siyasi atmosferinin
müəyyənləşməsində mühüm rolu olan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Təhlükəsizlik Şurasının qeyridaimi üzvü seçilməsi bütövlükdə müasir tariximizin ən əlamətdar, qürur doğuran hadisələrindən biri kimi yadda
qalmışdır. Qoşulmama hərəkatının XVII zirvə toplantısında quruma üzv dövlətlərin yekdil razılığı ilə 2019-2022ci illərdə sədrliyin Azərbaycana verilməsi və 2019-cu ildə bu hərəkatın XVIII zirvə toplantısının ölkəmizdə
keçirilməsi barədə qərar qəbul edilmişdir. Qısa müddət ərzində təsisata üzv olmağımıza baxmayaraq, yekdilliklə
ölkəmizin sədrliyinin dəstəklənməsi respublikamızın artan nüfuzunun göstəricisidir. Bu möhtəşəm hadisə ilk
növbədə rəsmi Bakının son dərəcə sabit və uğurlu, eyni zamanda sivil birgəyaşayış normalarına əsaslanan xarici
siyasət yürütdüyünü bir daha təsdiqləməklə yanaşı, müstəqil Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda artan nüfuzunun
parlaq təcəssümü kimi dəyərləndirilə bilər.
Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarlarına nəqli məqsədilə boru kəmərlərinin şaxələndirilməsi
respublikamızı bütövlükdə Avropa məkanının enerji təhlükəsizliyi sisteminin əsas təminatçılarından birinə
çevrilməsini təmin etmişdir. Bu gün Azərbaycan bütövlükdə MDB və Avropa məkanında heç bir ölkədən enerji
asılılığı olmayan, müstəqil siyasət yeridən azsaylı dövlətlərdən biridir. Ötən 14 il ilk növbədə dünya siyasətinə
təsir göstərən möhtəşəm layihələrin reallaşdırılması ilə səciyyəvidir. Ümummilli liderin yeni neft strategiyasının
tərkib hissəsi olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəmərinin, Bakı-Tbilisi Ərzurum qaz kəmərinin
istifadəyə verilməsi, “Ümid”, “Abşeron” kimi perspektivli yataqlar kəşf olunması bu baxımdan xüsusi qeyd
olunmalıdır. Cari ilin sentyabrında isə neft-qaz sektorunda çox əlamətdar hadisə baş verdi. “Azəri-Çıraq-Günəşli”
yatağının gələcəkdə işlənilməsi ilə bağlı yeni müqavilə imzalandı. “Əsrin müqaviləsi”nin müddəti 2050-ci ilə
qədər uzadıldı. Bu müqavilə ölkəmiz üçün daha da yaxşı şərtlərlə təmin edildi. Belə ki, Azərbaycanın iştirak payı
11 faizdən 25 faizə qaldırıldı, mənfəət neftinin 75 faizi Azərbaycan tərəfinə veriləcək. Dövlət Neft Şirkəti yeni
müqavilənin podratçısı kimi iştirak edəcək və ölkəmizə xarici neft şirkətləri tərəfindən 3,6 milyard dollar bonus
ödəniləcək.
Digər mühüm layihə isə “Cənub qaz dəhlizi”dir. Bu istiqamətdə də işlər uğurla həyata keçirilir. “Şahdəniz2” layihəsinin icrası 96 faiz, TANAP layihəsi 82 faiz, TAP layihəsi isə 53 faiz səviyyəsində icra edilib. BakıTbilisi-Qars dəmir yol xəttinin tikintisi isə artıq başa çatıb. Yaxın günlərdə bu tarixi yolun rəsmi açılış
mərasiminin keçirilməsi nəzərdə tutulub.
Mühüm beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi üçün Bakı şəhərinin seçilməsi də respublikamızın beynəlxalq
nüfuzunu daha da yüksəldir. Aşkar görünür ki, Azərbaycan sülh və əməkdaşlıq paytaxtı kimi tanınır və belə bir
müsbət imicin formalaşmasında son illər respublikada keçirilən beynəlxalq toplantıların əhəmiyyətini xüsusi
vurğulamaq lazımdır. Respublikada müşahidə olunan davamlı inkişaf ilə paralel şəkildə demokratik-hüquqi
islahatların da aparılması, bu iki təmayülün ümumi strateji inkişaf kursunun prioritet xətti kimi nəzərdən
keçirilməsi Azərbaycanı qlobal əhəmiyyətli tədbirlərin mərkəzinə çevirmişdir.
Ötən illərdə əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilmiş bütün konsepsiyalar uğurla davam
etdirilmişdir: “Mən bütün Azərbaycan xalqının, hər bir Azərbaycan vətəndaşının Prezidentiyəm. Mənim
borcumdur ki, imkan daxilində hər bir vətəndaş inkişafa, yaxşılığa doğru irəliləyişi görsün və onu hiss eləsin...” deyən cənab İlham Əliyev ulu öndərin dövlətçilik irsinə sədaqətini bir daha nümayiş etdirir.
870

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Azərbaycan.-2017.- 18 oktyabr.- № 228.- S.1,3.

871

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

993-cü il oktyabrın 3-də xalqımız öz gələcəyini ulu öndər Heydər Əliyevə etibar etmişdir
Müasir Azərbaycanın uğurları məhz həmin tarixi gündən başlanır
İttifaq Mirzəbəyli
Azərbaycan xalqı öz tarixinin ən mürəkkəb, faciəli dövrünü yaşayır. Məhz bu dövrdə mənim üzərimə
qoyulan bu vəzifənin məsuliyyətini dərindən dərk edirəm və əmin etmək istəyirəm ki, bütün fəaliyyətimi, bütün
həyatımı bu etibarı doğrultmaq, xalqın ümidlərini doğrultmaq işinə həsr edəcəyəm. Belə bir yüksək və
məsuliyyətli vəzifəni üzərimə götürərkən, birinci növbədə Azərbaycan xalqının zəkasına, müdrikliyinə,
qüdrətinə güvənirəm, arxalanıram.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü il oktyabrın 10-da
keçirilən andiçmə mərasimindəki nitqindən
Bəli, o, birinci növbədə öz xalqının zəkasına, müdrikliyinə, qüdrətinə güvənir, arxalanırdı. Çünki bu
xalqı onun kimi tanıya biləcək başqa bir lider yox idi. Elə onun özünü də xalqımız çoxdan və dərindən
tanıdığına görə öz taleyini, gələcəyini, məşəqqətlərdən qurtarmaq üçün yolların tapılmasını məhz ona
etibar edir, ona güvənir, ona arxalanırdı. Bu qarşılıqlı inam və etimadın nəticəsi idi ki, Heydər Əliyev
dühasına güvənən xalqımız 1969-82-ci illərdə heç zaman görünməyən siyasi, iqtisadi, elmi-texniki və
mədəni yüksəlişlərə imza atmışdı. Məhz həmin inam və etimadın nəticəsi idi ki, Azərbaycanda baş qaldıran
milli-azadlıq hərəkatını qan içində boğmaq istəyən sovet rəhbərləri Bakıya qoşun yeridib, günahsız
insanları qıranda xalqa dəstək verən ilk siyasətçi Heydər Əliyev olmuşdu.
Azərbaycan xalqının sınaqlardan dəfələrlə çıxmış liderinə olan etimadının göstəricisi idi ki, Heydər Əliyevin
yaratdığı Yeni Azərbaycan Partiyasına üz tutan soydaşlarımızın sayı nəinki günbəgün artmış və çox qısa
müddətdə Qafqazın ən qüdrətli siyasi təşkilatına çevrilmişdi. Xalqın ona olan inam və ümidindən söz düşəndə
dərhal göz önünə gələn faktlardan biri də vətəndaş müharibəsi, qardaş qırğını, milli dövlətçiliyin əldən getməsi
kimi təhlükələrlə üz-üzə qaldığımız günlərdə xalq xilaskar kimi məhz onu seçmiş və Naxçıvandan Bakıya dəvət
etmişdi. Xalq istəyirdi ki, düşmən mühasirəsində olan Naxçıvanı Türkiyədə, İranda və başqa ölkələrdə olan şəxsi
nüfuzundan istifadə edərək çoxsaylı bəlalardan xilas etmiş Heydər Əliyev indi də bütövlükdə Azərbaycana nicat,
qurtuluş gətirsin. Heydər Əliyev milli dövlətçiliyin qorunması və xalqın gələcəyinin təmin edilməsi məqsədi ilə
ona müraciət edənləri cavabsız qoya bilməzdi və qoymadı.
O, Naxçıvandan Bakıya gəldi və Azərbaycan xalqı cəmi bir neçə gündən sonra həmin möhtəşəm qayıdışın
nəticəsini gördü. Çünki iyunun 9-da Naxçıvandan Bakıya gələn ulu öndər ayın 13-də Bakıdan Gəncəyə — siyasət
naşılarının, diletant rəhbərlərin qardaş qırğınına rəvac verdiyi şəhərə getdi. Tarixçilərin fikrincə, ümumilli
liderimizin həmin səfəri təkcə qardaş qırğınının qarşısını almadı, həm də möhtəşəm qurtuluşun ola biləcəyinə
ümid, inam yaratdı. Məhz həmin inamın, ümidin təcəssümü olaraq Heydər Əliyev iyunun 15-də Azərbaycan
Respublikası Ali Sovetinin sədri seçildi. Çox qısa müddətdən sonra şahidi olduğumuz həqiqətləri dəqiq
qiymətləndirən parlamentarilər həmin günün Milli Qurtuluş Günü adlandırılması üçün müzakirələr açdılar və
tarixi bir qərar qəbul etdilər.
Yəni, bu yazıda haqqında söz açmaq istədiyimiz 3 oktyabr 1993-cü il prezident seçkilərinə gedən yolumuzda
Xalq – Heydər, Heydər – Xalq qarşılıqlı inam və etimadı dəfələrlə sınaqdan keçmişdi və ona görə də 3 oktyabr
seçkilərində ulu öndərin böyük səs çoxluğu ilə qalib gəlməsi nəinki ölkəmizdə, hətta beynəlxalq aləmdə də hamı
üçün gözlənilən idi.
Həmin tarixi günlərdə ölkəmizdə gedən ictimai-siyasi proseslər, yaşanan problemlər, diletant siyasətçilər
tərəfindən xalqın başına gətirilən müsibətlər barədə çox yazılıb, çox danışılıb. Amma elə səhifələr var ki, insanlar
onları bilavasitə ölkə rəhbərinin dilindən eşitmək istəyirlər. Məhz bu istəyi nəzərə alan Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev ötən əsrin doxsanıncı illərinin əvvəlində yaşadığımız məhrumiyyətlər barədə dəfələrlə ən müxtəlif
tribunalardan söz açıb. Məsələn, dövlət başçımız Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının 20 illiyinə həsr
olunmuş təntənəli mərasimdəki nitqində həmin günləri belə xarakterizə edir: “ Təsadüfi deyildir ki, 1993-cü ilin
yayında –Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi başlanan dövrdə cəmiyyətimizin bütün ümidləri yenə də Heydər
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Əliyevin dühası ilə bağlı idi. O vaxt xalqın tələbi ilə hakimiyyətə gələn ulu öndər qısa müddət ərzində vəziyyəti
sabitləşdirdi və bu, imkan verdi ki, ölkəmiz inkişaf yoluna qədəm qoysun. O ildən bu günə qədər Azərbaycan
yalnız və yalnız inkişaf yolu ilə gedir”.
Ulu öndərin siyasi hakimiyyətə qayıdışının nəticələrini yada salan Prezident İlham Əliyev qeyd edir ki, həmin
tarixdən sonra ölkəmizdə çox ciddi islahatlar aparıldı: “Bütün xoşagəlməz halların qarşısı alındı, sabitlik bərpa
edildi, vətəndaş müharibəsinə son qoyuldu. Azərbaycan dünya birliyinə inteqrasiya etməyə başladı. Bizim xarici
siyasətimiz nəhayət ki, məqsədyönlü siyasətə çevrildi və bu gün bu siyasət davam etdirilir. O illərdə vacib olan
islahatlar bu gün də ölkəmizin inkişafına xidmət göstərir. Həm demokratik, siyasi islahatların dərinləşməsi, eyni
zamanda, iqtisadi sahədə islahatlar demək olar ki, bugünkü Azərbaycan reallıqlarını şərtləndirir. Eyni zamanda,
onu da qeyd etməliyəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması Azərbaycanda əslində siyasi sistemin
yaradılması demək idi. Çünki o vaxta qədər bizdə siyasi sistem mövcud deyildi. Yeni Azərbaycan Partiyasının
siyasi mədəniyyəti, siyasi mübarizə qaydalarının təbliği, ümumiyyətlə, siyasətin sivil yollarla aparılması ideyaları
da cəmiyyətdə böyük əks-səda yaratdı və cəmiyyət tərəfindən dərhal dəstəkləndi. Biz bu ideyalara bu gün də
sadiqik. Bütün siyasi mübarizələri sivil qaydalarla aparırıq və bütün siyasi məsələlərdə daim qələbə qazanırıq”.
Yeri gəlmişkən, ötən ilin aprelində BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının Bakıda keçirilən VII Qlobal
Forumunun rəsmi açılışında geniş nitq söyləyən Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, bu gün Azərbaycan
beynəlxalq ictimaiyyətin nüfuzlu üzvünə çevrilmişdir. Azərbaycan BMT, ATƏT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı,
Avropa Şurası, Qoşulmama Hərəkatı və bir sıra digər beynəlxalq qurumların üzvüdür. Biz güclü beynəlxalq
dəstəyə malikik. 2011-ci ildə 155 dövlətin dəstəyi ilə Azərbaycanın ilk dəfə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyridaimi üzvlüyünə seçilməsi məhz bunun təzahürü oldu. Bu, ölkəmizin böyük qələbəsi və Azərbaycana böyük
ehtiramın əlaməti oldu. “Olduqca qısa zamanda, 25 il içərisində biz özümüzü etibarlı beynəlxalq tərəfdaş, müstəqil
xarici siyasətə malik, regional inkişafa, təhlükəsizliyə, sabitliyə və multikulturalizmə töhfə verən ölkə kimi təqdim
etməyə müvəffəq olmuşuq ,” – deyən Prezident əlavə etdi ki, müstəqillik illəri bizim siyasi sistemimizin
transformasiyası, demokratik təsisatların yaradılması illəri olmuşdur. Biz buna nail olmuşuq, Azərbaycanda bütün
azadlıqlar təmin edilir, o cümlədən media və internet azadlığı. Ölkə əhalisinin 70 faizdən çoxu internet
istifadəçisidir. Toplaşma və din azadlığı, yəni, bütün azadlıqlar təmin edilir. Bu isə öz növbəsində sürətli iqtisadi
inkişaf üçün yaxşı zəmin yaradır. Azərbaycanda həyata keçirilən iqtisadi islahatlar siyasi islahatlarla paralel
şəkildə aparılmışdır.
Ümumiyyətlə, Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın istənilən sahədəki uğuru barədə danışarkən, mütləq ulu
öndərin həmin sahədəki xidmətlərini, fəaliyyətini yada salır. Məsələn, ötən ayın 14-də Bakıda “Azəri”, “Çıraq”
və “Günəşli” yataqları üzrə yeni sazişin imzalanması mərasimində nitq söyləyən Prezident İlham Əliyev müasir
Azərbaycanın neft sahəsindəki uğurlarının təməlində bilavasitə ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi
uzaqgörənliyinin dayandığını yada salaraq demişdir ki, iyirmi üç il bundan əvvəl ölkəmizin tarixində çox
əlamətdar hadisə baş vermişdir. Bakının Gülüstan sarayında ulu öndər Heydər Əliyevin sədrliyi ilə “Əsrin
kontraktı”nın imzalanması mərasimi keçirilmişdir və bununla da ölkəmizin uğurlu inkişafına təkan verildi. O günü
mən çox yaxşı xatırlayıram, o gün mənim gözümün qabağındadır: “Doğrudan da, Azərbaycan öz tarixində ən
önəmli addımlarından birini atırdı. “Əsrin kontraktı”nın imzalanması ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Çünki Azərbaycan 1991-ci ildə müstəqilliyə qovuşanda çox ağır problemlərlə üzləşmişdi. Xüsusilə 1992-ci ildə
dövlət çevrilişindən sonra hakimiyyəti qanunsuz zəbt etmiş AXC-Müsavat cütlüyünün yarıtmaz fəaliyyəti
nəticəsində ölkəmiz uçurum kənarına qoyulmuşdu. İqtisadi tənəzzül, sənaye potensialının azalması, inflyasiya
min faizlərlə ölçülürdü, ölkəmizdə iqtisadi perspektivlər, demək olar ki, yox idi, siyasi, hərbi, iqtisadi böhran,
anarxiya, xaos yaşanırdı. Laxlayan hakimiyyəti saxlamaq üçün o vaxtkı hakimiyyəti qanunsuz zəbt etmiş
hakimiyyət silaha əl atdı, Azərbaycanda vətəndaş müharibəsinə start verdi, qardaş qanı axıdıldı. Ölkəmizin ikinci
böyük şəhəri – Gəncə AXC-Müsavat hakimiyyəti tərəfindən bombalandı. Azərbaycan böyük faciə ilə üz-üzə idi”.
Prezident xatırlatdı ki, “Əsrin kontraktı” ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında misilsiz
xidmətlərindən biridir. Bu gün bütün Azərbaycan xalqı bu kontraktın gözəl nəticələrini öz həyatında görür:
“Hesab edirəm ki, bugünkü mərasimin ulu öndərin adını daşıyan Heydər Əliyev Mərkəzində keçirilməsi də rəmzi
xarakter daşıyır. 1994-cü il sentyabrın 20-də Gülüstan sarayında o tarixi gündə ulu öndər Heydər Əliyev öz
çıxışında kontraktın əhəmiyyətini qeyd etmişdir. Qeyd etmişdir ki, bu kontraktın Azərbaycana çox böyük xeyri,
faydası olacaq. 23 ildən sonra biz bunun əyani sübutunu görürük. 23 ildən sonra ulu öndərin adını daşıyan bu
möhtəşəm, dünya miqyasında ən gözəl memarlıq abidələrindən biri olan Heydər Əliyev Mərkəzində imzalanma
mərasimi keçirilir. Yenə də “Azəri-Çıraq-Günəşli” yatağı üzrə. Bu, eyni zamanda, onu göstərir ki, bu gün
Azərbaycanda Heydər Əliyev siyasəti yaşayır və yaşayacaq.”
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Ulu Öndər multikulturalizm siyasətini demokratik inkişafın ayrılmaz tərkib hissəsi
hesab edirdi
Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin mövcudluğu dönəmində “Etnikazlıqların ana dilində təhsil
almaq hüquqları” haqqında qanunun qəbul edib
Bu, hamıya məlum bir həqiqətdir ki, tariximizin bütün mərhələlərində Azərbaycan dövləti və cəmiyyəti
ölkənin rəngarəng mədəniyyətini və çoxkonfessiyalılığını qorumağa çalışıb və heç vaxt etnik və dini azlıqların
nümayəndələrini assimilyasiya etmək məqsədini qarşısına qoymayıb. Əksini, onların hüquqlarının qorunması
istiqamətində mühüm addımlar atıb. Məsələn, Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin İstiqlal Bəyannaməsində
qeyd olunub ki, etnik, dini, gender mənsubiyyətindən, sosial vəziyyətindən asılı olmayaraq bütün ölkə
vətəndaşlarının siyasi hüquqlarının qorunması vacib məsələlərdən biridir.
Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin bu maddəyə əməl etməsinin bariz nümunəsi isə hökumətin
tərkibində nazir, parlamentin tərkibində deputat kimi müxtəlif xalqların nümayəndələrinin olmasını göstərmək
olar. Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin mövcudluğu dönəmində “Etnik azlıqların ana dilində təhsil almaq
hüquqları” haqqında qanunun qəbulu da, dövlətin ölkədə yaşayan etnik azlıqlara münasibətinin təzahürüdür.
Bu proses 18 oktyabr 1991-ci ildə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpa olunması, ələlxüsus da
ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışı ilə daha yüksək səviyyəyə qalxdı və ölkədə mövcud
olan tarixi tolerantlıq ənənələrinin qorunması və inkişafı üçün real şərait yarandı. Ümummilli lider Heydər Əliyev
həyatımızın bütün sahələrində olduğu kimi, ölkəmizdə tolerantlıq və multikulturalizm siyasətinin də əsasını
qoydu, multikulturalizmin hüquqi və siyasi müstəvidə yerini müəyyən etdi, eyni zamanda Azərbaycanın gələcək
uğurlu inkişafı üçün dəqiq ideoloji hədəf seçərək öz uzaqgörən, müdrik siyasəti ilə əsrlər boyu formalaşan
Azərbaycan çoxmədəniyyətlilik ənənəsini inkişaf etdirərək onu keyfiAyyətcə yeni mərhələyə qaldırdı. Ulu
öndərin rəhbərliyi ilə 12 noyabr 1995-ci ildə qəbul olunan Konstitusiyada Azərbaaycan Respublikasının
multikulturalizm siyasətinin əsas müddəaları aydın şəkildə 4 maddədə göstərildi:
“Dövlət dili” Maddə 21, bənd 2;
- “Bərabərlik hüququ” Maddə 25, bənd 3;
- “Milli mənsubiyyət hüququ” Maddə 44, bəndlər 1, 2;
- “Ana dilindən istifadə hüququ” Maddə 45, bəndlər 1, 2.a
Azərbaycan Respublikasının multikulturalizm və tolerantlıq ənənələrinə sadiqliyi digər hüquqi-normativ
sənədlərdə də öz əksini tapıb. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasının
dünyanın ən tolerant ölkələrindən birinə çevilməsində dövlətin rolu, təkcə hüquqi-normativ sənədlərin qəbul
olunması ilə məhdudlaşmır. Bu istiqamətdə dövlət digər mühüm işləri də uğurla həyata keçirir ki, qarşıya qoyduğu
məqsədinə çata bilsin. Belə işlər sırasında milli azlıqların siyasi hakimiyyətin bütün qollarında təmsil
olunmalarını, yüksək vəzifə tutmalarını, onların ana dillərində məktəblərin fəaliyyət göstərməsini, qəzet və
jurnalların nəşr olunmasını, radio verilişlərinin təşkil olunmasını və s. göstərmək olar.
Dövlətin tolerant və qeyri-ayrıseçkilik münasibətini milli azlıqlarla yanaşı, müxtəlik dini icmaların
nümayəndələrinə münasibətdə də görmək olar. Azərbaycan Respublikasının din siyasətinin əsas
xüsusiyyətlərindən, o cümlədən üstünlüklərindən biri də, ölkədə rəsmi qeydiyyatdan keçən dini icmalara dövlət
tərəfindən eyni münasibətin göstərilməsidir. Bu icmalara dövlət hərtərəfli yardım, o cümlədən maliyyə yardımı
göstərir.
Bakıda və bir çox regionlarda dini məbədlər dövlətin dəstəyi ilə tikilir və ya bərpa edilir. Azərbaycan
hökumətinin dini icmalara eyni münasibəti dinlərarası münasibətlərin inkişafına, müxtəlif dini icmaların bir-biri
ilə əməkdaşlıq etmələrinə səbəb olan əsas amillərdən biridir. Bu gün Azərbaycanda müşahidə olunan dinlərarası
münasibət dünyanın əksər ölkələrində yoxdur. Bu da müasir dövrdə ölkəmizin dünyanın ən tolerant ölkələrindən
biri olmasına daha bir əyani sübutdur.
Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Azərbaycanda tolerantlıq və
multikulturalizm ənənələri, məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasi gücü hesabına bərpa olundu.
Heydər Əliyev multikulturalizm siyasətini ölkənin demokratik inkişafının ayrılmaz tərkib hissəsi hesab edirdi və
etnik azlıqların hüquq və azadlıqlarının, onların etnomədəni və dini dəyərlərinin qorunmasını insan hüquqları və
əsas azadlıqları çərçivəsində nəzərdən keçirilməsinin vacibliyini xüsusi qeyd edirdi.
Bildiyiniz kimi, müstəqilliyimizin ilk illərində ölkədə yaranan xaosdan dövləti xilas edən və xalqın istəyi ilə
hakimiyyətə gələn ulu öndər Heydər Əliyev respublikamızda dini etiqad azadlığının təminatçısı, milli-mənəvi
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dəyərlərin qoruyucusu kimi də xalqın yaddaşında və dövlətimizin tarixində silinməz iz qoyub. O, hər zaman
Azərbaycanda yaşayan dini icmalara qarşı hörmət və ehtiramla yanaşıb, onların dini bayramlarını təbrik edib,
adət-ənənələrinə daim qayğı göstərib. İştirak etdiyi bütün beynəlxalq tədbirlərdə tolerantlıqla bağlı fikirlərini
bildirən, ümummilli lider indiki qloballaşma dövründə də dinlərarası, mədəniyyətlərarası dialoqa üstünlük verib,
onun inkişaf etdirilməsi üçün lazım olan bütün tədbirləri görüb.
Məhz, Heydər Əliyevin siyasi iradəsi nəticəsində Azərbaycan gələcək uğurlu inkişafı üçün dəqiq ideoloji
hədəflərini seçib, əsrlər boyu formalaşan çoxmədəniyyətlilik ənənəsini inkişaf etdirərək onu keyfiyyətcə yeni
mərhələyə qaldırıb. Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə Azərbaycan xalqının multikultural ənənələrinin qorunması
sahəsində həyata keçirilən siyasi istiqamət, bu gün möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilir. Bunun nəticəsidir ki, hazırda Azərbaycan və dünya multikulturalizm modellərinin və azərbaycançılıq
ideologiyasının elmi əsaslarla öyrənilməsi, bu istiqamətdə yazılan əsərlərin aprobasiyasının həyata keçirilməsi
istiqamətində müntəzəm işlər aparılır.
Azərbaycan xalqı və dövləti yaxşı bilir ki, tolerantlıq və multikulturalizm eyni zamanda demokratiyanın
təməl prinsiplərindən olan vicdan azadlığının təmin edilməsi və qanunun aliliyinə söykənən bir birgəyaşayış
modelidir. Vicdan azadlığı, təhsil və elmə əlçatanlığın olması, insanların sosial və iqtisadi rifahının yüksəlməsi,
qanunun aliliyi, demokratiyanın əsas göstəriciləridir. Bir sözlə, sosial bir hadisə olan multikulturalizm, tolerantlıq
həm də cəhalətin, irqçiliyin, ksenofobiyanın süqutu, nəticə etibarilə isə cəmiyyətdə əmin-amanlıq, bəşəriyyətdə
isə sülh deməkdir.
Buna görə də, dünyada sivilizasiyalararası dialoqda ciddi problemlərin yaşanması, bu fonda yaranan
qarşıdurmaların artması tendensiyasının müşayət olunması, xüsusilə də islamafobiya kimi təhlükəli meyllərin bir
sıra dövlətlərin və digər subyektlərin siyasətində özünə geniş yer alması reallığında Azərbaycanın
mədəniyyətlərarası dialoq məkanına çevrilməsi faktı, qlobal əhəmiyyət kəsb edir. Bu məsələlərin həlli
istiqamətində Azərbaycanın multikulturalizm modeli digər ölkələr üçün də perspektivlər açır.
Prezident İlham Əliyev son 10 ildə tarixi-mədəni irsin, milli-mənəvi dəyərlərin dirçəldilməsi, xüsusən də,
dini ziyarətgahların əsaslı təmiri və yenidən qurulmasına xüsusi diqqət ayırması, cəmiyyətdə böyük ruh yüksəkliyi
ilə qarşılanır, insanların prezidentə inamını artırır. Azərbaycan Prezidentinin islam mədəniyyəti nümunələri olan
tarixi-memarlıq abidələrinin, məscidlərin, ziyarətgahların, müqəddəs dini sitayiş və inanc yerlərinin təmiri,
bərpası ilə bağlı xüsusi sərəncamlar imzalaması və bu işi şəxsi nəzarətinə götürməsi, deyilənləri bir daha
təsdiqləyir. Ötən müddətdə Bibiheybət, Təzəpir, Nardaran, Mir Möhsün ağa və digər məscid və ziyarətgahlar
əsaslı təmir olunub, onların təchizatına lazımi diqqət ayrılıb. Bütövlükdə, müstəqillik dövründə Azərbaycanda 2
minə yaxın məscid tikilib. Son 10 il ərzində isə 140-a yaxın məscid tikilib, 80 məscid isə əsaslı təmir olunub.
Azərbaycan Prezidentinin cəmiyyətin mühüm təbəqəsi olan dindarlarla mütəmadi görüşləri, onların dinimənəvi ehtiyaclarına həssaslıqla yanaşması, dini bayram və mərasimlərdə şəxsən iştirak etməsi, xalq arasında
böyük razılıq və minnətdarlıqla qarşılanır, cəmiyyətdə etnik-dini dözümlülüyün təbliğinə və təşviqinə mühüm
stimul verir. Dövlətin bu sahəyə diqqət və qayğısı Azərbaycandakı bütün mövcud milli-etnik qrupları, dini-mənəvi
təşkilatları əhatə edir. Bu gün Azərbaycanda dünya dinləri ənənəvi olaraq qarşılıqlı etimad və əmin-amanlıq
şəraitində fəaliyyət göstərir, yüzlərlə islam və qeyri-islam dini icmaları öz etiqadlarını azad və sərbəst şəkildə icra
edirlər. Son illərdə ölkədə 500-dən artıq dini icmanın dövlət qeydiyyatından keçməsi də, tolerantlığın bariz
təcəssümüdür.
Bunu da xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizin dünyada tolerant bir ölkə kimi təbliğində və təqdim
olunmasında qeyri-hökuməi təşkilatlarının da mühüm rolu var. Bu baxımdan, Azərbaycanın dini-etnik
sivilizasiyaların qovuşduğu bir məkan kimi tanınmasında ictimai statusla fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev
Fondunun yaxından iştirak etməsi də, çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 2008-ci ildə Bakıda Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü, UNESCO-nun və İSESCOnun dəstəyi ilə keçirilən “Mədəniyyətlərarası dialoqda qadınların rolunun genişləndirilməsi” mövzusunda
Beynəlxalq Bakı Forumu da sivilizasiyalararası dialoq, fərqli mədəniyyətlər arasında ortaq təmas nöqtələrinin
tapılması, ümumbəşəri konsolidasiya prosesində konkret fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi
baxımından vacib əhəmiyyət kəsb edib.
Heydər Əliyev Fondu ilə yanaşı, Prezident İlham Əliyevin 2014-cu il 15 may tarixli Fərmanı ilə təsis edilən
Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi (BBMM) də, ölkəmizin dünyada təbliği, eyni zamanda ölkəmizdə
tolerantlığın və multikulturalizmin inkişafı baxımından mühüm işlər görür. Bu Mərkəzi təsis etməklə Prezident
İlham Əliyev Azərbaycanda multikulturalizm ənənələrinin qorunmasına yönəlik siyasətin uğurla inkişaf
etdirildiyini bir daha ortaya qoydu.
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Multikulturalizmin bizim dövlət siyasəti və həyat tərzimiz olduğunu nəzərə alaraq, İlham Əliyev bu sahədə
beynəlxalq əməkdaşlığa xüsusi önəm verir: “Heydər Əliyev Fondu multikulturalizm və tolerantlıq ənənələrimizin
beynəlxalq arenada təbliğinə böyük töhfələr bəxş edir. Özünün çoxəsrlik tolerantlıq və multikulturalizm ənənələri
olan Azərbaycan uğurlu multikulturalizm siyasətinin aparılmasına parlaq nümunədir və biz öz təcrübəmizi dünya
ictimaiyyəti ilə bölüşməyə həmişə hazırıq”.
Paralel.– 2017.- 9-11 sentyabr. – № 157. – S. 10.
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Müstəqil Azərbaycanın sərhəd mühafizəsinin təşkili, yaradılması və inkişafı ulu öndər Heydər
Əliyevin adi ilə bağlıdır
Hümmət Musayev
Sərhəd xidmətinin formalaşması işində ulu öndər Heydər Əliyevin müstəsna xidmətləri vardır.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa edəndən sonra, demək olar ki, sərhədlərimiz açıq idi. Sərhəd
infrastrukturu mövcud deyildi. Əvvəlki illərdə yaradılmış sərhəd infrastrukturu isə dağıdılmışdı. Bizim
demək olar ki, bütün sərhədlərdə heç bir infrastruktur yox idi. Ulu öndərin rəhbərliyi altında qısa müddət
ərzində bütün sərhədlərimizdə tikinti-quruculuq işləri başlamışdır, sərhəd mühafizə infrastrukturu
yaradılmışdır və bu proses bu gün uğurla davam etdirilir.
İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı.
Azərbaycanın sərhəd mühafizəsinin fəaliyyətinin keyfiyyətcə yenidən təşkili, formalaşdırılması və
inkişafı müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, bu dövlətin müstəqilliyini əbədi və dönməz edən, öz
xalqını çox çətin və mürəkkəb vəziyyətlərdən qurtararaq tərəqqi yoluna çıxaran ulu öndər Heydər Əliyevin
adı ilə bağlıdır. Ümummilli lider sərhəd mühafizəsinə daim yüksək diqqət və qayğı göstərmiş, ölkəmizin
müstəqilliyinin, suverenliyinin əsas amillərindən biri olan sərhədlərimizin toxunulmazlığının təmin
edilməsini dövlətimizin çox mühüm və başlıca vəzifələrindən biri olaraq dəyərləndirmişdir. Böyük dövlət
xadimi sərhəd mühafizəsinin qarşısında duran vəzifələri, aparıcı istiqamətləri, sərhəd siyasətinin yaxın və
uzaq perspektivi üçün konseptual müddəaları müəyyənləşdirmiş, milli sərhəd strategiyasını yaratmışdır.
Ulu Öndər eyni zamanda bu strategiyanın əməli surətdə həyata keçirilməsini təmin edən konkret fəaliyyət
istiqamətlərini dəqiq göstərmişdir. Ulu Öndərin sərhədlərimizin qorunması istiqamətində müəyyən etdiyi
strateji xətt Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir,
müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq zənginləşdirilir.
Böyük dövlətçilik, idarəçilik təcrübəsinə malik olan ulu öndər hələ sovet hakimiyyəti illərində doğma
Azərbaycanımızın sərhədlərinin qorunması işinə daim milli maraqlarımız çərçivəsində yanaşmışdır. Dövlət
sərhədinin mühafizəsi məsələləri, sərhədçilərin yerli əhali ilə, qarşılıqlı əlaqədə olan sovet və partiya orqanları ilə
dostluq münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi prosesləri ulu öndərin Sovet İttifaqı dövründəki fəaliyyətində
mühüm yer tutub. Sovet dönəmində sərhədlərin mühafizəsi işini sərhədyanı rayonların inkişafı ilə, həmin
rayonların sakinlərinin rifah halının yaxşılaşdırılması işi ilə bacarıqla uzlaşdıran uzaqgörən siyasətçi dəfələrlə
sərhədçilərlə görüşlər keçirir, həmin ərazilərdə iqtisadiyyatın, rabitənin, yol şəbəkəsinin inkişaf etdirilməsinə dair
xüsusi qərarlar verirdi. Soyuq müharibənin qızğın dövründə, kapitalist ölkələri ilə hər hansı ünsiyyətin ciddi
şəkildə qadağan edildiyi zamanda Azərbaycan sərhədlərində tamamilə fərqli işlər görülürdü. Məsələn, həmsərhəd
kapitalist ölkəsi olan İranla nəinki ünsiyyət yaradılmışdı, hətta Naxçıvanda sərhəd çayı olan Arazın üzərində iki
su elektrik stansiyası, Horadizdə bir su anbarı tikilmişdi. Həmin tikintilər nəinki o zaman yerli əhalinin
güzəranının yaxşılaşmasında, ölkəmizin iqtisadiyyatında mühüm rol oynadı, hətta müstəqillik dövrümüzdə də
böyük əhəmiyyət daşımaqdadır.
Heydər Əliyev ötən əsrin 70-ci illərində sərhəd dəstələrinə mütəmadi səfərlər etmiş, sərhədçilərin
problemləri ilə yaxından maraqlanmışdır. Onun göstərişi ilə partiya-sovet, hüquq-mühafizə orqanlarının və
Sərhəd Qoşunlarının rəhbərliyinin zona müşavirələrinin keçirilməsi və sərhədçilərin problemlərinin ən yüksək
səviyyədə həll edilməsi təşkil olunmuşdur. Sərhəd Qoşunlarının Moskvadan maliyyələşdirilməsinə baxmayaraq,
respublika büdcəsi hesabına Göytəpə, Lənkəran sərhəd dəstələrinin ərazisinin abadlaşdırılması, yaşayış evlərinin
tikilməsi, maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi həyata keçirilmişdir. 70-ci illərin əvvəllərində Göytəpə
Sərhəd Dəstəsində yeni binalar, Lənkəran Sərhəd Dəstəsinin “Qobustan” sərhəd zastavası, cənub sərhəd xətti
boyu zastavalar, sərhəd komissarlarının görüş evləri, sərhəd gözətçi gəmilər dəstəsində yeni tədris korpusları,
Sərhəd Qoşunlarının hərbi hospitalı əsasən, respublika büdcəsi hesabına tikilmişdir.
1972-ci il iyunun 13-də Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Bürosunda “Zaqafqaziya
Sərhəd Dairəsinin yaradılmasının 50 illiyi münasibəti ilə keçiriləcək tədbirlər haqqında” qərar qəbul edilmiş və
bu qərarda Azərbaycan SSR Ali Sovetinin fərmanı ilə Lənkəran sərhəd dəstəsi və Zaqafqaziya Sərhəd Dairəsinin
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gözətçi gəmilər briqadası fəxri fərmanla təltif edilmişlər. 70-ci illərdə keçmiş SSRİ-nin heç bir müttəfiq
respublikasında Azərbaycanda olduğu qədər (Sədərəkdən Bakıya qədər olan sərhəd xəttində) respublika vəsaiti
hesabına çoxsaylı hərbi obyektlər tikilməyib. Sərhədçilər üçün keçmiş SSRİ DTK-sı tərəfindən yalnız yeni sərhəd
məntəqələrinin tikilməsinə vəsait ayrılır, amma yaşayış obyektlərinin tikilməsindən bir qayda olaraq imtina
edilirdi. Lakin 70-ci illərdə Heydər Əliyevin bilavasitə təşəbbüsü ilə sərhədçilər üçün Sədərəkdə böyük bir
şəhərcik, Göytəpə şəhərində 50 mənzilli yaşayış binası, Lənkəran şəhərində 2 ədəd 70 mənzilli bina tikilib
istifadəyə verilmiş, Mərdəkanda sərhədçi rabitəçilər üçün böyük bir şəhərcik tikilmişdi.
Həmin illərdə digər bir mühüm məsələ sərhədyanı ərazilərdə yaşayan əhalinin ölkənin başqa yerlərindən
öz evlərinə qayıdarkən onların sənədlərinin sərhədçilər tərəfindən bir neçə dəfə yoxlanılması idi. Sərhədyanı
zonada yaşayan yerli əhalinin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün onların yalnız bir dəfə yoxlanılması Heydər Əliyev
tərəfindən mərkəzi hökumətlə razılaşdırılmışdır.
SSRİ dövründə milli sərhədçi kadrların yetişdirilməsi və irəli çəkilməsi işlərində Heydər Əliyevin böyük
rolu olub. Həmin dövrdə Sərhəd Qoşunlarında azərbaycanlıların sayının az olması uzaqgörən dövlət xadiminin
diqqətindən kənarda qalmayıb. Heydər Əliyevin Azərbaycan Kommunist Partiyasının birinci katibi işlədiyi
dövrdə də, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini olanda da azərbaycanlı kadrların yetişdirilməsi prosesini
ciddi nəzarətdə saxlayıb. Sovet hakimiyyətinin 50 illiyi ərəfəsində Azərbaycanda yerləşən Sərhəd Qoşunlarının
hərbi hissələrində cəmi bir nəfər azərbaycanlı baş zabit olduğu halda, on il sonra vəziyyət xeyli dəyişdi. Heydər
Əliyevin xüsusi diqqəti nəticəsində Sovet hakimiyyətinin 60 illiyi ərəfəsində Sərhəd Qoşunlarında artıq onlarla
azərbaycanlı zabit zastava rəisi, sərhəd komendantı, hərbi hissə komandiri, sərhəd-buraxılış məntəqəsinin rəisi
kimi komandir vəzifələrində xidmət edirdi.
S ərhəd Qoşunlarında o zaman bir deyil, 10-a yaxın polkovnik rütbəli azərbaycanlı zabit var idi. Həmin
illəri xatırlayan, 1974-cü ildə Heydər Əliyevin ciddi qayğısı nəticəsində general-mayor rütbəsi alan və bununla
da Azərbaycanın ilk sərhədçi generalı olan Mustafa Nəsirov demişdir: “Heydər Əliyev Azərbaycanda birinci dəfə
hakimiyyətə gələndə mən Sərhəd Qoşunlarında xidmət edirdim. Heydər Əliyev olmasaydı, mən general ola
bilməyəcəkdim. O, nəinki milli sərhədçi kadrların hazırlanması üçün çalışırdı, həm də həmin kadrların qayğısına
qalırdı. Bu qayğı və diqqətdən ruhlanan sərhədçi zabitlər daha nümunəvi xidmət göstərirdilər. Yadımdadı ki,
1982-ci ildə iyulun 16-da bir gün ərzində Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti 4 fərman
imzaladı. Həmin fərmanlara əsasən Sərhəd Qoşunlarının 19 zabiti təltif olunmuşdu. Həmin zabitlərin 10 nəfəri
azərbaycanlı idi.”
Ulu öndərin gələcəyə ünvanlanmış qərarlarından biri də SSRİ Sərhəd Qoşunlarının Zaqafqaziyada ayrıca
əməliyyat-qoşun hissəsinin Bakıda yaradılması idi. Həmin əməliyyat-qoşun hissəsinin rəisi vəzifəsinə
M.Nəsirovun təyin edilməsi o vaxtlar üçün əsl nailiyyət sayılırdı. Artıq 70-ci illərdə azərbaycanlı polkovniklərdən
Sədrəddin Müştəidzadənin, Məmmədnağı Qasımovun, Abbasəli Novruzovun, İnayət Xəlilovun, İsgəndər
Allahverdiyevin, Cahangir Qulamovun, Əli Şəfiyevin, Əli Bağırovun, Əkrəm Novruzovun məsul rəhbər
vəzifələrə təyin olunması bu istiqamətdə aparılan məqsədyönlü işlərin nəticəsi idi. Bundan əlavə, azərbaycanlı
zabit kadrların hazırlanması üçün keçmiş SSRİ DTK-nın xətti ilə Azərbaycandan digər respublikalara gənclər
göndərilir və hər il bu məqsədlə 10-12 yer ayrılırdı.
Onlar Moskva, Almatı (Alma-Ata), Kiyev, Sankt-Peterburq (Leninqrad) və digər şəhərlərdə yerləşən xüsusi
ali təhsil ocaqlarında təhsil alırdılar. Bütün bunların hamısı Azərbaycan xalqı öz müstəqilliyini bərpa etdikdən
sonra onun sərhədlərinin qorunması və möhkəmləndirilməsi işində xüsusi rol oynadı.
Silahlı Qüvvələrin, o cümlədən Sərhəd Mühafizəsinin peşəkar milli zabit heyəti ilə komplektləşdirilməsinə
yönəlmiş müstəsna əhəmiyyətli addımlardan biri də 1971-ci ildə Bakıda Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi
məktəbin yaradılması olub. Azərbaycanlıların hərbi peşələrə yiyələnməsini təmin etmək, milli hərbi kadrlar
yetişdirmək məqsədi ilə təsis edilmiş, yaradıldığı gündən minlərlə hərbçi hazırlamış, SSRİ dövründə ittifaqın hər
yerində qeyri-rəsmi olaraq “Heydər Əliyev məktəbi” adlandırılan bu təhsil ocağının milli ordu quruculuğu
sahəsində danılmaz xidmətləri var. Bütün bunlar açıq şəkildə göstərir ki, Heydər Əliyev hələ o vaxt xalqımızın
müstəqilliyini düşünmüş, ona göstərilən təzyiqlərə baxmayaraq, bu hərbi məktəbin özülünü qoymaqla tarixdə ilk
dəfə azərbaycanlıların öz vətənində hərbi təhsil alması üçün şərait yaratmışdır.
Müstəqilliyimizin bərpasından sonra böyük bəlalara düçar edilən xalqımızın xoşbəxtliyi onda oldu ki, dahi
siyasi xadim, qeyri-adi zəka, qətiyyət və iradə sahibi olan Heydər Əliyev yenidən ölkə rəhbərliyinə qayıtdı.
Ölkədə formalaşmağa başlayan yeni siyasi kurs həyata keçirildikcə vətəndaş müharibəsi və ölkəmizin
parçalanması təhlükəsi aradan qaldırıldı. Ulu Öndər dövlətin mövcudluğunu təhdid edən bütün təhlükələri
bacarıqla dəf etdi və Azərbaycanı bir dövlət olaraq yenidən qurmağa başladı.
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Sovet dövründə Azərbaycanın müstəqilliyinə hesablanmış çoxsaylı strateji tədbirləri bacarıqla həyata
keçirən Ulu Öndər müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurulması işinə hələ Naxçıvanda ikən başlamış və bir sıra
uğurlu addımlar atmışdı. Təcrübəli dövlət xadimi Naxçıvan Ali Məclisinin sədri seçildikdən cəmi üç gün sonra,
1991-ci ilin sentyabr ayının 6-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Milli Müdafiə Komitəsinin yaradılması
barədə qərar verdi. Bu qərarla uzaqgörən sərkərdə Azərbaycanın ilk peşəkar, vahid rəhbərliyə tabe olan milli
ordusunun əsasını qoydu. Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə Milli Müdafiə Komitəsinin statusu, strukturu, təşkili
haqqında qanunvericilik bazası yaradıldı, fəaliyyət istiqamətləri müəyyənləşdirildi və Naxçıvandakı sovet hərbi
hissələrinin milliləşdirilməsi prosesinə başlanıldı.
Z aqafqaziyada sərhədlərin qorunması işinə incəliklərinə qədər bələd olan görkəmli dövlət xadimi bilirdi
ki, Sədərək və Ordubad rayonları ərazisində ermənilərlə həmsərhəd olan sərhəd məntəqələri Naxçıvandakı 41-ci
sərhəd dəstəsinə deyil, Ermənistan ərazisində fəaliyyət göstərən müxtəlif sərhəd dəstələrinə tabedir. Sovetlər
dönəmində Naxçıvan ərazisindəki sərhəd zastavaları düşünülmüş şəkildə bu cür parçalanmışdı. O zaman Şərurdan
Ermənistana gedərkən nəzarət məntəqəsi sərhəd xəttinə yaxın yerdə deyil, xeyli aralıda yaradılmışdı. Sədərək
nəzarət məntəqəsi Vəlidağla Dəhnə dağının birləşdiyi yerdə, “Qurd Qapısı” deyilən ərazidə təşkil olunmuşdu və
Sədərək qəsəbəsi nəzarət-buraxılış məntəqəsindən o tərəfdə qalmışdı. Ordubad rayonu ərazisində isə vəziyyət
daha anlaşılmaz idi. Bu rayonun ərazisindəki bütün sərhəd zastavaları Ermənistan ərazisində süni şəkildə
yaradılan Mehri Sərhəd Dəstəsinə tabe edilmişdi. Belə bir vəziyyət müstəqilliyimizin ilk illərində ermənilərin
ekstremist və işğalçı hərəkətlərinə rəvac verir, sərhədçilərlə yerli hakimiyyət orqanları arasında ciddi problemlər
yaradır, yerli əhalini narazı salırdı. Ulu Öndər bu vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün Sərhəd Qoşunları Zaqafqaziya
Dairəsinin və 41-ci sərhəd dəstəsinin rəhbərliyindən tələb etdi ki, muxtar respublikanın ərazisindəki sərhəd
məntəqələrinin hamısı bir dəstədə cəmlənsin və 41-ci sərhəd dəstəsinə tabe edilsin. Bu məsələ 3 gün ərzində —
30 oktyabr 1991-ci ildə həll edildi.
N axçıvan Sərhəd Dəstəsinin əmlakının, silah-sursatının tamamilə milli sərhədçilərimizə təhvil verilməsi
işi də uzaqgörən sərkərdənin qətiyyəti sayəsində ölkəmizin milli maraqlarına uyğun şəkildə həll olundu. 1992-ci
ilin avqust ayının 22-də 41-ci sərhəd dəstəsi Azərbaycanın tabeliyinə keçdi və sərhəd dəstəsində müstəqil
Azərbaycanın milli bayrağı dalğalandı. Beləliklə, ölkəmizdə müəyyən xidməti ərazidə sərhədlərimizi tam
mühafizə altına götürən ilk milli sərhəd dəstəsi yaradıldı. Təxminən bir ay sonra, sentyabrın 29-da Naxçıvan
Sərhəd Dəstəsində sovet zabitləri ilə təhvil-təslim prosesinin rəsmi imzalanma mərasimi oldu.
Hərbi hissənin texnikası və hərbi əmlakı heç bir şərt qoyulmadan xalqımızın ixtiyarına verildi və sovet
sərhədçiləri Naxçıvandan yola salındı. Bir neçə gün sonra, oktyabr ayının 18-də Naxçıvan Sərhəd Dəstəsində gənc
əsgərlərin andiçmə mərasimi keçirildi. Bu, Azərbaycan Respublikasının milli sərhədçilərinin ilk andiçmə
mərasimi idi. Andiçmə mərasimində iştirak edən Ulu Öndər sərhədçiləri təbrik edərkən demişdir: “Siz müstəqil
Azərbaycanın sərhədlərinin toxunulmazlığını, respublikamızın ərazi bütövlüyünü təmin edən Sərhəd
Qoşunlarının sıralarında xidmət etməyə başlayırsınız. Siz indi müstəqil Azərbaycan dövlətinə sədaqətlə xidmət
etmək andı içdiniz. Bu and müqəddəs anddır. Azərbaycan xalqının son 70 ildə xidmətə gedən oğulları daim Sovet
Ordusuna, Sovet dövlətinə sədaqətlə xidmət edəcəklərinə and içərdilər. Bu, o dövrün xarakterik cəhəti idi. İndi
isə bizim üçün ən şərəfli, ən xoşbəxt an ondan ibarətdir ki, Azərbaycan müstəqil dövlət olub, Azərbaycan xalqı
öz milli azadlığına nail olub və indi müstəqil dövlətin atributlarını yaratmaqla məşğuldur. Bu baxımdan ən mühüm
sahə olan Sərhəd Qoşunlarının yaradılması prosesi gedir...
Biz bu gün çox böyük məmnuniyyət hissi ilə müstəqil Azərbaycan dövlətində Sərhəd Qoşunlarının
yaranmasını məhz buradan, Naxçıvandan, Azərbaycanın bu qədim diyarından başlandığını qeyd edirik”.
1993-cü ilin iyununda Azərbaycanda hakimiyyətə qayıdan Ulu Öndərin müdrikliyi sayəsində ictimai
həyatın bütün sahələrində olduğu kimi, dövlət sərhədinin mühafizəsində də yeni mərhələ başlandı. Dövlət
sərhədlərinin mühafizəsi məsələlərinə göstərilən diqqət və qayğı sayəsində cənub sərhədlərində dağıdılmış sərhəd
infrastrukturunun bərpası, ölkənin şimal və şimal-qərb sərhədlərində sərhəd məntəqələrinin yaradılması və madditexniki bazanın möhkəmləndirilməsi istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər görüldü. XX əsrin 60-cı illərinin 2-ci
yarısından etibarən həyata keçirilən kadr siyasəti sayəsində SSRİ-nin Sərhəd Qoşunlarında məsul vəzifələrə
yüksəlmiş milli sərhədçi kadrlar xidmətə cəlb edildi və peşəkar sərhədçilərin təcrübəsindən geniş istifadə
olunmağa başlanıldı.
Milli sərhəd mühafizəsinin formalaşdığı 1993-2002-ci illərdə dövlət sərhədlərinin etibarlı mühafizəsinin
təşkili sahəsində böyük irəliləyişlərə nail olundu. Sərhəd mühafizəsinin maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nizamlanması, yeni yaradılmış sərhəd dəstələrində və
sərhəd zastavalarında müasir tələblərə uyğun xidməti və yaşayış binalarının tikilib istifadəyə verilməsi prosesləri
uğurla davam etdirildi. İqtisadi çətinliklərə baxmayaraq, sərhəd mühafizəsinin nəqliyyat vasitələri, eləcə də rabitə
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avadanlıqları və xüsusi texniki vasitələrlə təminatı yaxşılaşdırıldı. Sərhəddə mühəndis-texniki qurğuların bərpası,
qaçaqmalçılıqla mübarizə, şəxsi heyətin döyüş və mənəvi-psixoloji hazırlığının yüksəldilməsi ilə yanaşı, şimal və
şimal-qərb sərhədlərimizin mühafizəsinin təşkili istiqamətində də mühüm tədbirlər həyata keçirildi. AzərbaycanRusiya sərhədində Xudat Sərhəd Dəstəsi və Şəki Əlahiddə Sərhəd Komendantlığı, Azərbaycan-Gürcüstan
sərhədində Zaqatala və Şəmkir sərhəd dəstələri xidmətə başladı, sərhəd mühafizəsinin formalaşması prosesi yeni
vüsət almağa başladı.
Bu proseslər asanlıqla getmirdi. İxtisaslı kadrların çatışmaması qarşıya çıxan əsas problemlərdən biri idi.
Keçmiş SSRİ Silahlı Qüvvələri sıralarında xidmət edən azərbaycanlı zabitlərin başqa millətlərlə müqayisədə azlıq
təşkil etməsi yeni yaradılmış sərhəd mühafizəsinin sərhədçi zabitlərlə komplektləşdirilməsində çox böyük
problemə çevrilmişdi. Bu işdə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi internat məktəbinin yetirmələri köməyə çatdı.
Bunlarla bərabər, SSRİ Sərhəd Qoşunlarında xidmət edən azərbaycanlı zabit və gizirlərin, demək olar ki, hamısı
könüllü olaraq Azərbaycan sərhəd mühafizəsində xidmətə daxil oldular. Lakin bu, mövcud tələbatı tam ödəmirdi.
Odur ki, ehtiyatda olan zabitlər, eləcə də digər hərbi mükəlləfiyyətli vətəndaşlar könüllü olaraq xidmət etmək
üçün sərhəd mühafizəsində həqiqi hərbi xidmətə qəbul edildilər.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ilin noyabr ayının 2-də radio və televiziya ilə xalqa tarixi müraciəti
sərhəd mühafizəsinin də möhkəmlənməsi yolunda dövlət proqramına çevrildi. Xalqın vətənpərvər oğulları
müstəqil respublikamızın sərhədlərini qorumaq üçün müraciət etdilər. Əlbəttə, ilk vaxtlar təcrübəsizlik, ixtisaslı
zabitlərin çatışmaması müəyyən çətinliklər törədirdi. Lakin mülki həyatdan gəlmiş zabit və gizirlər qısa müddət
ərzində sərhədçi peşəsinə yiyələnə bildilər. Tədricən qoşunların kadr potensialı yaranmağa başladı. Vicdanla,
namusla, nümunəvi xidməti ilə fərqlənən zabit, gizir və əsgərlərin sayı artdı.
Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan Bakı Ali Ümumqoşun Komandanlıq Məktəbində 1992-ci ildən
sərhədçi zabitlərin hazırlanmasına başlanıldı və Sərhəd Qoşunları həmin məktəbin məzunları ilə
komplektləşdirildi. Məktəbin tədris prosesində sərhəd mühafizəsinin spesifik xüsusiyyətlərinin tam nəzərə
alınmaması, sərhədçi zabitlərin peşə və mənəvi-psixoloji hazırlıqlarının lazımi səviyyədə olmaması, son nəticədə
dövlət sərhədinin etibarlı mühafizə edilməsi işinə mənfi təsir göstərirdi. Bunları nəzərə alaraq, 1998-ci ilin dekabr
ayının 1-də Ulu Öndər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Akademiyasının yaradılması haqqında fərman verdi.
Sərhədçi zabit və gizirlərin, xüsusilə ehtiyatdan xidmətə qəbul olunanların bilik və peşə bacarığını artırmaq
məsələsi də unudulmadı. Bu məqsədlə sərhəd mühafizəsinin tərkibində 1994-cü ilin avqust ayının 12-də Kadrların
Hazırlanması və Təkmilləşdirilməsi Kursları yaradıldı.
D övlət sərhədinin etibarlı mühafizəsinin təşkil edilməsi istiqamətində vəzifələr yerinə yetirilərkən gözətçi
gəmilər briqadasının döyüş hazırlığının yüksəldilməsinə xüsusi diqqət yetirildi. Ulu öndərin diqqət və qayğısı
sayəsində yüksək üzmə qabiliyyətinə malik 3 gəmi sərhədçilərin ixtiyarına verildi. Briqadanın xidməti-döyüş
fəaliyyətinin yüksəldilməsi məqsədi ilə müvafiq tədbirlər hazırlandı, Lənkəran rayonunun Nərimanabad və
Xaçmaz rayonunun Niyazoba qəsəbələrində gəmilər üçün sahil məntəqələrinin yaradılması işlərinə başlanıldı.
Sərhəd gözətçi gəmiləri müasir tipli naviqasiya cihazları ilə, radiostansiyalarla, kiçik müasir qayıqlarla, digər
avadanlıqlarla təmin edildi.
2002-ci ilin iyul ayının 31-də ulu öndərin fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd
Xidmətinin yaradılması və ona mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı statusunun verilməsi Azərbaycan sərhədçilərinin
fəaliyyətini keyfiyyətcə yeni mərhələyə qaldırdı. Dövlət Sərhəd Xidməti qarşısında müasir dövrün tələblərinə
uyğun olaraq yeni vəzifələr qoyuldu və sərhəd təhlükəsizliyinin təminatı məsələlərinin ən yüksək səviyyədə həll
olunmasına başlanıldı.
Dövlət Sərhəd Xidmətinin yaradılması çoxsaylı səbəblər üzündən zərurətə çevrilmişdi və ulu öndər bu
səbəbləri zərgər dəqiqliyi ilə ölçüb-biçmişdi. Belə ki, Azərbaycanın sərhədləri yaxınlığında gedən mürəkkəb və
ziddiyyətli proseslər dövlət təhlükəsizliyimiz üçün ciddi təhdidlərə çevrilmişdi və Əfqanıstanda, İraqda,
Gürcüstanda, Dağıstanda ciddi gərginlik ocaqlarının mövcudluğu, rəqib xüsusi xidmət orqanlarının bu
vəziyyətdən istifadə etmək cəhdləri ilə xarakterizə olunan əməliyyat şəraiti ölkəmizin sərhədlərinin daha etibarlı
şəkildə qorunmasını tələb edirdi. Digər tərəfdən İpək yolu və Şimal-Cənub kimi transkontinental nəqliyyat
dəhlizlərinin, Şərqdən Qərbə doğru narkotrafik və qanunsuz miqrasiya kanallarının fəaliyyəti üçün ən əlverişli
yolların ölkəmizin ərazisindən keçməsi müxtəlif transmilli kriminal təşkilatları mövcud şəraitdən öz məqsədləri
üçün istifadə etməyə şirnikləndirirdi. Ölkəmizin sərhədlərinin mühafizəsinin gücləndirilməsini vacib edən
səbəblər sırasında ABŞ-da 11 sentyabr hadisələrindən sonra antiterror koalisiyasına üzv olmağımızı, Xəzər
dənizində karbohidrogen ehtiyatlarının hasilatının və ixrac infrastrukturunun təhlükəsizliyinin yüksək səviyyədə
təmin edilməsi zərurətinin mövcudluğunu, dövlətin gündən-günə artan iqtisadi qüdrətinin mühafizəsi və daxili
bazarın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə qaçaqmalçılığa qarşı qətiyyətli mübarizə aparılmasının
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mühüm əhəmiyyət kəsb etməsini, ölkə sərhədlərinin tam mühafizə altına alınması məqsədilə zəruri maddi-texniki
bazanın yaradılmasını xüsusi qeyd etmək olar.
2002-ci il dekabr ayının 12-də Dövlət Sərhəd Xidməti haqqında Əsasnamənin, Dövlət Sərhəd Xidmətinin
strukturunun, hərbi qulluqçularının və işçilərinin ümumi say tərkibinin təsdiq edilməsi, eləcə də Dövlət Sərhəd
Xidmətinə 2003-cü il üçün büdcə ayırmalarının artırılması, Səngəçal aerodromunun Dövlət Sərhəd Xidmətinə
verilməsi sayəsində sərhəd aviasiyasının formalaşdırılmasına başlanılması dövlət sərhədlərinin mühafizəsinə Ulu
Öndərin xüsusi qayğısının təcəssümü olmuşdur. Ümummilli Liderin qərarı ilə Dövlət Sərhəd Xidmətinin
balansına verilmiş təyyarə və vertolyotlar əsaslı təmir edilərək xidmətə cəlb olundu, sərhədin mühafizəsinin
havadan təşkili, dövlət sərhədində baş verən hadisələrə çevik reaksiya verilməsi və şəxsi heyətin təyinat yerinə
vaxtında çatdırılması, dağlıq ərazilərdə və dənizdə xilasetmə əməliyyatlarının aparılması üçün sərhəd
aviasiyasının istifadəsinə başlanıldı.
Heydər Əliyevin Azərbaycan sərhədçiləri ilə görüşləri sərhəd mühafizəsinin inkişafı üçün xüsusilə
əhəmiyyətli olmuşdur. Onun 1996-cı ilin oktyabr ayının 30-da Naxçıvan Sərhəd Dəstəsinin əsgər və zabitləri ilə
görüşdə, 1996-cı ilin dekabr ayının 17-də, 2001-ci ilin avqust ayının 16-da, 2002-ci ilin mart ayının 6-da
sərhədçilərlə görüşlərdə söylədiyi nitqlər, sərhəd mühafizəsinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi
üçün verdiyi göstərişlər ölkəmizin sərhədlərinin mühafizəsi işinin təşkilində mühüm əhəmiyyət kəsb etdi. 2001ci ildə Sərhəd Qoşunlarının xidməti hesabatını qəbul edərkən Ulu Öndər qarşıya beynəlxalq terrorçuluğa,
qanunsuz miqrasiyaya, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə, qaçaqmalçılığa qarşı mübarizə aparılması, dənizdə
neft-qaz hasilatı infrastrukturunun mühafizəsi kimi mühüm vəzifələr qoydu. Sərhədçilər birmənalı şəkildə Heydər
Əliyevə, dövlətçiliyə, xalqa sədaqət nümayiş etdirdilər. Təsadüfi deyil ki, Sərhəd Qoşunlarının 82-ci ildönümünə
həsr olunmuş təntənəli yığıncaqdakı nitqində Ulu Öndər demişdir: “Mən bu gün böyük məmnuniyyət hissi ilə
bəyan edirəm ki, artıq bizim formalaşmış Sərhəd Qoşunlarımız var...”
2003-cü ilin fevral ayının 6-da Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbər heyəti və sərhəd dəstələrinin rəisləri ilə
görüşündə dediyi “Bir də qeyd edirəm ki, bu görüş mənim üçün əhəmiyyətlidir, amma sizin üçün daha çox
əhəmiyyətli olmalıdır. Özüm üçün ona görə əhəmiyyətli hesab edirəm ki, mən fikirlərimi bilavasitə sizə çatdırdım.
Tələblərimi sizin qarşınızda qoydum. Sizin üçün də bu əhəmiyyətlidir ona görə ki, bu, sizin üçün ilk görüşdür və
güman edirəm, burada çox işgüzar söhbət getdi... hər biriniz Ali Baş Komandanın göstərişlərini aldınız. Əgər
bundan səmərəli istifadə edə bilsəniz, bu, 2003-cü ildə sizin qarşınızda duran vəzifələrin yerinə yetirilməsini təmin
edəcəkdir” istiqamətverici fikirlər sərhədçilərin yaddaşında əbədi həkk olunub. Dövlət Sərhəd Xidmətinin tarixinə
çox mühüm hadisə kimi yazılmış bu görüşlər gələcək uğurların ilkin zəmini olmuş, sərhəd mühafizəsinin gələcək
inkişafının istiqamətlərini müəyyənləşdirmişdir.
B öyük dövlət xadimi keçirdiyi görüşlərində sərhədçilərin qarşısında konkret vəzifələr qoymaqla, müqabil
dövlətlərlə sərhədlərimizin delimitasiyası, dost həmsərhəd ölkələrlə, eləcə də dünyanın digər ölkələrinin sərhəd
mühafizəsi qurumları ilə münasibətlərin qurulması, sərhədlərimizin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində
gördüyü mühüm işlərlə Azərbaycanın dövlət sərhədlərinin mühafizəsi konsepsiyasını yaratdı, milli sərhəd
siyasətimizi formalaşdırdı. Bu konsepsiyada hətta gələcək onilliklər, yüzilliklər dəqiqliklə hesablanmışdır:
“Müstəqil dövlətimiz əsrlər boyu yaşayacaqdır. Nə qədər yaşayacaqsa, o qədər də onun sərhədləri olacaq və o
qədər də o sərhədləri qorumaq lazım olacaqdır. Şübhəsiz, dünyada elə bir əmin-amanlıq dövrü gələcək ki, bəlkə
də sərhədləri qorumaq lazım olmayacaqdır. İnsanlar elə bir səviyyəyə gəlib çatacaqlar, dövlətlərarası münasibətlər
elə bir yüksək, sivilizasiyalı səviyyəyə gəlib çatacaqdır ki, bəlkə bunlara ehtiyac olmayacaqdır. Ancaq o səviyyəyə
çatmaq üçün də nizam-intizamı möhkəmləndirmək, sərhədlərimizi hər yerdə həkk etmək, nümayiş etdirmək,
tanıtmaq, qorumaq lazımdır”.
Bu gün Vətən sərhədlərinin etibarlı qorunması istiqamətində qazanılan uğurlar açıq şəkildə göstərir ki, ulu
öndər dövlətimizin sərhədlərinin mühafizəsi perspektivlərini böyük uzaqgörənliklə müəyyənləşdirmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin qeyd etdiyi
kimi, bütövlükdə Sərhəd Xidmətinin müasir quruma çevrilməsi istiqamətində çox böyük işlər görülüb.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Ali Baş Komandanlığı altında ardıcıl həyata
keçirilən islahatlar, yeni sərhəd mühafizə infrastrukturunun yaradılması, hərbi texnikanın və xüsusi texniki
avadanlıqların yeniləşdirilməsi, uğurla aparılan mükəmməlləşdirmə və təkmilləşdirmə prosesləri nəticəsində
Azərbaycan Sərhəd Mühafizəsi böyük inkişaf yolu keçərək qarşıya qoyulmuş vəzifələri tam və layiqincə yerinə
yetirməyə qadir olan çevik, mütəşəkkil, güclü qurum səviyyəsinə yüksəlmişdir. Ölkəmizin sərhədlərinin,
dövlətimizin müstəqilliyinin keşiyində şərəflə dayanan Azərbaycan sərhədçiləri Heydər Əliyev ideyalarına,
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə və xalqına sədaqət nümunəsi göstərir və bundan böyük qürur hissi
keçirirlər.
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Milli dövlətçilik tariximizdə möhtəşəm Qayıdış
Cavanşir Feyziyev,
Milli Məclisin deputatı, fəlsəfə doktoru
Mənə bu gün böyük etimad göstərdiyinə görə Milli Məclisin üzvlərinə, Azərbaycanın Ali Sovetinə
minnətdarlığımı bildirirəm və sizi əmin edirəm ki, bütün imkanlardan istifadə edib bu böyük vəzifəni, ağır bir
yükü aparmağa çalışacağam və bu vəzifənin ləyaqətlə yerinə yetirilməsinə səy edəcəyəm. Bildirmək istəyirəm
ki, Azərbaycan Respublikasının bugünkü ağır, mürəkkəb və gərgin vəziyyətini tam məsuliyyətlə dərk edirəm.
Bu vəzifəni üzərimə götürərək öz məsuliyyətimi anlayıram və bunların hamısını rəhbər tutaraq əlimdən gələni
edəcəyəm.
Ulu öndər Heydər Əliyevin
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
15 iyun 1993-cü il tarixli iclasındakı çıxışından
Dövrümüzün ictimai-siyasi reallıqları, geopolitik məkanda baş verən dəyişikliklər bütün bu
təlatümlərin fövqündə dayanan müasir milli dövlətçiliyimizin mükəmməl bir məntiqdən – Heydər Əliyev
zəkasından yoğrulduğunu bir daha sübut edir. Ötən hər il Heydər Əliyev dühasının böyüklüyünü,
möhtəşəmliyini bir daha təsdiqləyir. Zaman Heydər Əliyevin siyasi baxışlarına daha dərin məna
qazandırır, onun Vətənimizin indisinə və gələcəyinə çox möhkəm tellərlə bağlı olduğunu aydın göstərir.
Dünya tarixinin ən həyəcanlı epizodlarını göz önünə gətirərək Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışını təbii
və qanunauyğun hal kimi dəyərləndirmək olar. Çünki bütün xalqların tarixində ən ağır sınaq qarşısında birləşmək
və təhlükəyə qarşı özünün ən böyük gücünü ortaya qoymaq instinkti vardır. Bir qayda olaraq, qarşısının alınması
mümkün görünməyən real təhlükə ərəfəsində bu instinkt siyasi baxışlarından asılı olmayaraq cəmiyyətin bütün
təbəqələrini yeganə ümid və dayaq ətrafında birləşmək üçün sonuncu cəhdə səfərbər edir. Yenə də bir qayda
olaraq, yeganə inam və ümid rolunda toplumun ən müdrik şəxsiyyəti çıxış edir və cəmiyyətin bir müdrik şəxs
ətrafında kütləvi səfərbərliyi həlledici gücə çevrilir.
Belə bir monolit güc o zamanadək qeyri-mümkün görünən bütün sədləri aşır, çıxış yolları tapır, cəmiyyətin
və dövlətin varlığını təhdid edən ən böyük təhlükəni bir an içində böyük məsafəyə uzaqlaşdıra bilir. Dünya
tarixində buna bənzər bir sıra ibrətamiz hadisələr var. Məsələn, birinci dünya müharibəsində didilib parçalanmış
və tamamilə məhv olmaq təhlükəsi qarşısında dayanan Türkiyə ən çətin sınaq məqamında öz ümidini türk
dünyasının böyük şəxsiyyəti Mustafa Kamal Atatürkün zəkasına və məharətinə bağladı və məhz onun şəxsiyyəti
ətrafında səfərbər olan ümummilli mübarizə əzmi Türkiyəni qələbəyə apardı.
İkinci dünya müharibəsində ingilis xalqının alman faşizminə qarşı mübarizə ruhu Uinston Çörçilin
şəxsiyyəti timsalında öz təcəssümünü tapdı. Yenə də İkinci dünya müharibəsində işğal altında olan Fransada
fransız xalqının azadlıq mübarizəsinin nüvəsində Şarl de Qoll şəxsiyyəti dayandı.
1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda yaranmış hərbi- siyasi vəziyyət sadaladığım hadisələrdən daha
gərgin və daha təhlükəli idi. Zaman da dəyişmişdi. Mürəkkəb siyasi texnologiyaların təşəkkül tapdığı, ifrat
dərəcədə differensiallaşmış çoxqütblü qlobal siyasi məkanda hadisələrin axarını istənilən səmtə yönəltmək artıq
o qədər də asan deyildi. Belə bir mürəkkəb vəziyyətdə ölkəmizdə xalqın azadlığını və dövlətin müstəqilliyini
qoruyub saxlamaq missiyası Heydər Əliyevə nəsib oldu. Bu dövrün mürəkkəbliyi ondan ibarət idi ki, dünyanın
təşkil olunduğu ikiqütblü qlobal siyasi sistem özü dağılmışdı. Bu dağıntılar içərisində xalqların öz azadlığına
qovuşmaq və öz dövlət müstəqilliyini əldə etmək arzularıyla o zamanadək dünya siyasətində aparıcı rol oynayan
güc sahiblərinin məqsədləri bir-birinə tərs mütənasib idi.
Böyük güc sahibləri üçün dünya siyasi xəritəsində çoxsaylı xırda dövlətlərin meydana gəlməsi və onlarla
ayrı-ayrılıqda işbirliyi qurmaq və ya mübarizə aparmaq məcburiyyətində qalması böyük dövlətlərin marağında
deyildi. Bir tərəfdən, xalqların azadlıq ideallarını, müstəqilliyə qovuşmaq arzularını təqdir edərək onların
demokratik dünya birliyinə can atmasını alqışlasalar da, digər tərəfdən gündən-günə sayı çoxalan milli dövlətləri
öz təsir dairələrində saxlamağın çətin olacağını bilərək böyük dövlətlər bu prosesləri dəstəkləməyə o qədər də
tələsmirdilər. Başqa bir tərəfdən, sovet imperiyası hələ dağılma prosesinin içində ikən özündən qopan milli
dövlətin yenidən hansı yolla itaət altına salınmasının yollarını düşünürdülər.
Bu məqsədini heç olmasa gələcəkdə həyata keçirmək üçün son nəfəsində olan imperiya müstəqilliyə
qovuşmaq arzusunda və ərəfəsində olan gənc milli dövlətlər arasında süni ziddiyyətlər yaradır, onları imperiyadan
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asılı saxlaya biləcək bütün ipləri əlində saxlamağa çalışırdı. Bu ziddiyyətlər özünü SSRİ-nin bütün periferiyasında
baş verən lokal müharibələr şəklində göstərirdi. Sovet imperiyasının perifieriyasında yenicə yaranmaqda olan
milli dövlətlərdə imperiya siyasətinin bütün bu incəliklərini anlayacaq qədər zəngin təcrübə, dərin siyasi düşüncə
və iradə sahibləri isə çox az idi.
Moldovada, Gürcüstanda, Qazaxıstanda və Baltikyanı ölkələrdə baş verən hadisələrlə yanaşı,
Azərbaycanda cərəyan edən dərin hərbi- siyasi böhran daha mürəkkəb, daha çoxgedişli və müstəqilliyimizi
önləmək baxımından daha təhlükəli idi. Dağlıq Qarabağ ərazisinin tamamilə itirilməsi, ətraf rayonların mühasirə
şəraitində hər cür kömək göstərilməkdən məhrum olduğu bir şəraitdə, xarici qüvvələr tərəfindən ölkənin müxtəlif
hissələrində separatçılıq fəaliyyətinin qızışdırılması və dəstəklənməsi, qeyri-müəyyənlik məngənəsində imperiya
casuslarının ölkəni vətəndaş müharibəsinə sürükləməsi Azərbaycan dövlətçiliyinin mövcudluğunu ciddi sual
altına qoymuşdu.
Məhz belə bir təhlükə qarşısında bütün xalq və eləcə də bir-birinə kəskin müxalifətdə dayanan siyasi
qüvvələr nəzərlərini xalqın yetişdirdiyi ən müdrik şəxsiyyətə – Heydər Əliyevə yönəltdilər. Xaosun miqyasından
dəhşətə gələn və xalqın yekdil tələbi qarşısında başqa çıxış yolu qalmayan o zamankı hakimiyyət israrla Heydər
Əliyevi hakimiyyətə dəvət edərək daşıya bilmədikləri yükün məsuliyyətindən yaxalarını qurtarmaq üçün
hakimiyyəti buraxıb qaçdılar.
Beləliklə, möhtəşəm Qayıdış baş verdi. Əslində, 1993-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin ikinci dəfə
hakimiyyətə gəlməsi bir qədər gecikmiş qayıdış oldu. İdeal vəziyyət o ola bilərdi ki, Heydər Əliyev sovet
hökumətində tutduğu yüksək vəzifədən istefa verdiyi an Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən milli siyasətə –
müstəqil Azərbaycan dövlətinin quruculuq proseslərinə cəlb olunaydı. Təəssüf ki, o zamankı Azərbaycan
hakimiyyəti həmin dövrdə dünya siyasətinin nəhəng simalarından biri hesab olunan, xalqımızın qəlbində millət
atası kimi yaşayan Heydər Əliyevin hadisələrə lap başlanğıcında ikən müdaxilə etməsinə şərait yaratmadılar.
Əksinə, siyasət nəhəngi Heydər Əliyevin Azərbaycanda aktiv siyasətə qayıtmasına əngəllər törətmək fikrinə
düşdülər.
Lakin hadisələrin sonrakı gedişi onu göstərdi ki, belə bir mürəkkəb hərbi-siyasi şəraitdə hadisələri idarə
etmək və ən başlıcası, Azərbaycanın yenicə bərpa olunmuş müstəqilliyini qoruyub saxlamaq xalqı birləşdirəcək
yeganə şəxsiyyət Heydər Əliyevsiz mümkün olmayacaq. Məhz bunun dərk olunduğu bir zamanda ölkənin
müxtəlif hissələrə parçalanaraq öz dövlətçiliyini itirmək təhlükəsi qarşısında Azərbaycan xalqı yekdil şəkildə
Heydər Əliyev şəxsiyyəti ətrafında birləşdi. O zamankı hakimiyyətin Heydər Əliyevi Bakıya dəvət edib siyasi
hakimiyyəti ona təhvil verməkdən başqa yolu qalmadı.
Bu prosesin özü də rahat keçmədi. Heydər Əliyevin qayıdışından sonra onun hakimiyyətinə qarşı xarici və
daxili qüvvələr tərəfindən törədilən təxribatlar, planlaşdırılan sui-qəsdlər diqqəti yayındırır, gərginlik vəziyyətini
aradan qaldırmağa və ölkəni kritik vəziyyətə salan səbəblərin çözülməsinə ciddi maneə yaradırdı. Bütün bunlara
baxmayaraq, Heydər Əliyev zəkası Azərbaycanın müstəqilliyinə qarşı yönəlmiş xarici və daxili təzyiqlərin, hərbi
müdaxilənin qarşısını ala bildi. Xalq da məhz bunu gözləyirdi və buna inanırdı.
Bu inamı yaradan Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqının gözləri qarşısında keçən həyatı və fəaliyyəti
olmuşdu. Hələ 1969-cu ildə Heydər Əliyev Azərbaycanda hakimiyyətə gələnə qədər Azərbaycan Sovet İttifaqının
tənəzzül içində boğulan geridə qalmış əyalətlərindən biri idi. Həmin ildən başlayaraq Azərbaycana rəhbərlik edən
Heydər Əliyevin fəaliyyəti nəticəsində cəmi on il ərzində ölkə iqtisadi, mədəni, sosial inkişafına görə ittifaq
daxilində ən yüksək pilləyə qalxa bildi. Məhz o dövrdə İttifaq çərçivəsində olsa da Azərbaycanın milli dövlətçilik
strukturlarının təşəkkül tapması, onun vətəndaşının sovetlər birliyi çərçivəsində yüksək mədəni, intellektual
potensiala yiyələnməsi baş tuturdu.
Bütün bunları zamanında həyata keçirən Heydər Əliyevin siyasi təcrübəsi yeni və çox mürəkkəb bir şəraitdə
Azərbaycanı sonrakı inkişaf yoluna düzgün istiqamətləndirmək üçün kifayət qədər zəngin potensial yaratmışdı.
Həmin dövrdə Azərbaycan xalqının və dövlətinin mövqeyini doğru-düzgün müəyyənləşdirib ortaya qoymaq və
bunu lazımi şəkildə dünya birliyinin diqqətinə təqdim etmək və dünya dövlətlərinin yaranmaqda olan Azərbaycan
dövlətçiliyinə dəstəyini təmin etmək başlıca vəzifə idi.
Belə bir vəzifənin öhdəsindən ancaq Heydər Əliyev gələ bilərdi və 1993-cü ildə Heydər Əliyevin
hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycan xalqına bu nadir fürsəti verdi. Bu imkandan məharətlə, zərgər dəqiqliyi ilə
istifadə edən Heydər Əliyev bu vəzifənin öhdəsindən layiqincə gəldi. O, qısa bir müddət ərzində atəşkəsin əldə
olunmasına, qüvvələrin səfərbər edilməsi üçün zəruri olan təşkilatlanma fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə,
iqtisadi tənəzzülün dayandırılmasına və ölkənin davamlı inkişafına yol açan sabitliyin təmin edilməsinə nail oldu.
Böyük siyasi mütəfəkkir kimi, Heydər Əliyevin keçdiyi həyat yolu və bütöv bir xalqın gələcəyini müəyyən
edən uğurlu siyasi kursunun kökündə dayanan səbəblər haqqında çoxsaylı dəyərli əsərlər yazılır. Bu
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araşdırmalarda Heydər Əliyev yeni tarixdə xalqımızın yetişdirdiyi ən böyük düha sahibi kimi xarakterizə
olunur və bu, şəksizdir. Lakin Heydər Əliyev şəxsiyyətinə təkcə Azərbaycan kontekstində deyil, daha geniş
miqyasda – XX əsrin qlobal siyasi aynasında baxmaq, dünya siyasətinin formalaşmasında mühüm rol oynamış
siyasi xadimlərlə bir sırada nəzər salmaq onun siyasi portretini daha önəmli cizgilərlə zənginləşdirmiş olar.
Məhz bu rakursda biz Heydər Əliyevi bütün ömrü boyu müasir dünya siyasətinin qaynar məkanında, onun
yaradıcıları və yönləndiricilərinin ön sıralarında görürük. Xüsusən, sovet dövrünün son illərində, kommunist
ideologiyasının tənəzzülü fonunda yürüdülən Qorbaçov siyasətinə qarşı çıxması və heç kim tərəfindən
anlaşılmayan qeyri-müəyyən bir siyasəti dəstəkləməkdən imtina etməsi onu dövrün pozitiv siyasi perspektivlərini
düzgün müəyyən edə bilən yeganə sovet siyasətçisi kimi tanıdır.
Hadisələrin sonrakı inkişafı da göstərdi ki, sovet liderləri arasında postsovet məkanında müstəqilləşmə
epoxasının zərurətlərini duyan və siyasətdə yeni yolun trayektoriyasını dəqiqliklə cıza bilən, yeni dövrün qüsursuz
siyasi-ideoloji kursunu ərsəyə gətirən yeganə siyasətçi məhz Heydər Əliyev oldu. Məhz bu baxımdan, öz
dövrünün ən xarizmatik dövlət xadimi və ən praqmatik siyasətçisi kimi tanınan Heydər Əliyev ümumbəşəri
dəyərlərin daşıyıcısı missiyasına yüksələn universal şəxsiyyət kimi regionun coğrafi sərhədlərinə sığmayaraq
ümumdünya kontekstinə çıxır.
Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyəti, əsasən, XX əsrin ikinci yarısı ilə bağlıdır. Bütövlükdə, XX əsr bəşər
tarixində bir çox təlatümlü hadisələrin baş verdiyi, iki dünya müharibəsinin od ələdiyi, çoxsaylı milli dövlətlərin
meydana gəldiyi, siyasi və iqtisadi böhranların qaçılmaz olduğu və eyni zamanda, dünya inkişafına təkan verən
proseslərin yaşandığı qlobal ziddiyyətlərlə dolu dramatik yüzillik kimi tarixə düşdü. Baş verən bütün bu proseslər
dünyanın bugünkü mənzərəsini ərsəyə gətirməklə yanaşı həm də siyasətdə aparıcı şəxsiyyətlərin dövlətlərin və
bütövlükdə bəşəriyyətin taleyində nə qədər önəmli rol oynadığını göstərdi.
Məhz buna görə Azərbaycanın üzləşdiyi təcavüz və ermənilər tərəfindən milli ayrı-seçkilik zəminində etnik
təmizləmə siyasəti artıq, sadəcə, milli təhlükəsizliyimizi deyil, eyni zamanda, bəşəri dəyərləri təhdid edən,
beynəlxalq hüquqa zidd olan təhlükəli tendensiya xarakteri almışdı. Belə bir məqamda erməni faşizminə qarşı
ümummilli cəbhəni formalaşdıra bilməsi məhz Heydər Əliyev şəxsiyyətinin qüdrəti idi. Xüsusilə, 1994-cü ilin
aprelində düşmən hücumlarının kəskinləşdiyi məqamda Heydər Əliyevin xalqa müraciətini xatırlamaq yerinə
düşər. Ağdam, Tərtər, Füzuli rayonları istiqamətində erməni qoşun birləşmələrinin aramsız hücumlarını dəf etmək
ümummilli səfərbərliyin ən yüksək şəkildə təşkili zərurətini yaratmışdı.
Belə bir anda Heydər Əliyevin soyuqqanlı və bir o qədər də qətiyyətli, xalqın vətənpərvərlik hisslərini
alovlandıran müraciətindən sonra qısa zaman ərzində cəbhədə əhəmiyyətli dönüş yarandı, düşmən tapdağında
olan bir neçə qəsəbə və kəndlərimiz işğaldan azad olundu. Cəbhədə yaranan dönüş tez bir zamanda düşməni
atəşkəs sazişi imzalamağa məcbur etdi. Məhz bu tarixdən başlayaraq, Azərbaycanda daha sistemli və vahid
mərkəzdən idarə olunan ordu quruculuğuna start verildi.
Zaman-zaman Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı qəsdlərin, dövlət çevrilişi cəhdlərinin müstəqilliyimizin və
gənc dövlətimizin məhv olması təhlükəsini ortaya çıxardığı anlarda Heydər Əliyevin fövqəladə çevikliklə öz
qətiyyətli mövqeyini birbaşa xalqa ünvanlaması və bir anda bütün xalqı təhlükəyə qarşı birləşdirməyə nail ola
bilməsi də onun siyasi cəsarətinin və xalqla rəhbər arasında qarşılıqlı inamın nadir nümunəsidir.
Heydər Əliyev şəxsiyyətinin özünəməxsusluğu da xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. O, bir çox siyasətçi
müasirlərindən fərqli olaraq təkcə öz dövrünün deyil, daha geniş zaman çərçivəsində baş verən ictimai-siyasi
proseslərin axarını müəyyən edə bilən güclü siyasi iradə sahibi, yeni dünya tarixinin rasional siyasətçisi,
uzaqgörən bir dövlət xadimidir. Heydər Əliyev təkcə gələcəyi görmür, həm də onu yaradırdı: sabaha doğru gedən
yolu açır və insanları o yolla getməyə səfərbər edirdi.
Bütün siyasi karyerası boyunca Heydər Əliyevə qarşı qısqanc münasibətin, zaman-zaman edilən
xəyanətlərin kökündə də məhz onun öz zəhməti ilə qazandığı böyük nüfuzun “təhlükəsi” dayanırdı. SSRİ-nin
sonuncu rəhbəri olmuş Mixail Qorbaçovun Heydər Əliyevə qarşı qərəzli münasibəti bunun bariz nümunəsidir.
Malik olduğu keyfiyyətlərlə tutduğu siyasi vəzifənin məsuliyyəti arasında dərin uçurum olan bu şəxsin parlaq
zəkaya malik bir şəxsiyyətə – Heydər Əliyevə qarşı qərəzli münasibəti də məhz o “təhlükə” duyğusundan
qaynaqlanırdı.
Nahaq yerə deyilmir ki, zaman tarix boyunca əsl həqiqətləri üzə çıxaran, kimin kim olduğunu tam çılpaqlığı
ilə göstərən ən dürüst mizan-tərəzidir. Tarixin üzə çıxardığı ədalət və reallıq isə bundan ibarətdir: Qorbaçov öz
adını tarixə böyük bir dövləti dağıdan, əli qana bulaşmış cinayətkar bir şəxs kimi, Heydər Əliyev isə Azərbaycan
adlı məmləkəti yenidən quran, onun müstəqilliyini əbədi və sarsılmaz edən şəxsiyyət kimi yazdırdı. Bu da tarixin
mizan-tərəzisi!
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Sovet İttifaqının süqutundan sonra müstəqilliyini bərpa edən dövlətlərin bugünkü siyasi-iqtisadi durumu,
regional və qlobal miqyasda tutduqları yer həmin dövlətlərə rəhbərlik etmiş şəxslərin seçdikləri siyasi xətlə
birbaşa bağlıdır. Bunu post-sovet ölkələrinin keçmiş rəhbərlərinin fəaliyyətinə və həmin ölkələrin bugünkü siyasiiqtisadi durumuna nəzər saldıqda daha aydın görmək mümkündür. Belə bir müqayisədə də Heydər Əliyev siyasəti
öz möhtəşəmliyi ilə üzə çıxır. Həm də bir faktı nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, Azərbaycanın yerləşdiyi geopolitik
məkan digər postsovet ölkələrindən öz mürəkkəbliyi və həssaslığı ilə fərqlənir.
Heydər Əliyevdən başqa vaxtilə “Sovet Politbürosu”nun tərkibində olmuş bütün siyasətçilərin adlarını
əlahəzrət tarix qısa müddət ərzində yaddaşlardan sildi. Onlardan heç birinin siyasi irsi və siyasi kursu yeni,
müstəqil bir dövlətin həyat yoluna çevrilmədi. Dünya inkişafının perspektivini aydın görən, ona doğru addımlayan
və ölkəsini, xalqını ona doğru istiqamətləndirən Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti isə müasir Azərbaycanın
dünya birliyinə təbii inteqrasiyasını təmin edərək onun müstəqilliyini əbədi və dönməz etdi.
Bu siyasət, hər şeydən əvvəl, uzunmüddətli sabitliyin bərqərar olunmasına yönəlmişdir. Bu siyasət zaman
çərçivəsi ilə məhdudlaşmır – gələcəyə hədəflənmişdir. Bu siyasət geopolitik maraqları toqquşdurmur, əksinə,
həmin maraqların Azərbaycanın milli mənafeləri ilə uzlaşan ideal harmoniyasını yaradır. Məhz bu siyasət hələ
uzun illər Azərbaycanın daxili və xarici siyasət doktrinasının özəyini, milli inkişafımızın təməlini təşkil edəcəkdir.
Məhz bu cəhətləri Heydər Əliyev siyasətini qlobal siyasət səviyyəsinə yüksəldir və onun özünü isə dünya miqyaslı
şəxsiyyətə çevirir.
Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının rifahını, milli dövlətçiliyimizin daha da güclənməsini hər şeydən üstün
tutan vətənpərvər lider idi. Xüsusilə, ömrünün son on ilində ulu öndərin fəaliyyəti hətta bir insan ömrünə
sığmayacaq qədər zəngin oldu. Xarici ölkələrə etdiyi davamlı səfərlərlə, daxili və xarici siyasətimizin dayaqlarını
yaratmaqla, ümumən, bütün ölkənin yenidən qurulmasına rəhbərlik etməklə, Heydər Əliyev Yeni Azərbaycanın
əsasını qoydu. İstənilən xarakterli böhrandan sabitliyə keçidin uzunmüddətli və ağrılı proses olduğu şübhəsizdir.
Heydər Əliyevin siyasi dühasının böyüklüyü isə onda idi ki, uzaqgörən siyasi gedişləri ilə bugünkü sürətli
inkişafımızın kökündə dayanan sabitliyi qısa zaman kəsiyində bərqərar etməyə nail oldu.
Gərgin iş rejiminin səhhətində problemlər yaratmasına baxmayaraq, böyük rəhbər Azərbaycan uğrunda
yorulmaz fəaliyyətini bir an belə dayandırmadı. Yalnız Heydər Əliyevin güclü qətiyyəti, ölkəmizin maraqlarına
xələl gətirə biləcək məsələlərdə tutduğu prinsipial mövqeyi Azərbaycana beynəlxalq miqyasda yanaşmanı
dəyişdi. Məhz onun yorulmaz səyləri nəticəsində Azərbaycan konservativ, tipik postsovet ölkəsi kimi deyil,
beynəlxalq və regional müstəvidə sabit və davamlı inkişaf vəd edən bərabərhüquqlu tərəfdaş kimi tanınmağa
başladı.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında xidmətləri, regionda sabitliyin bərqərar
olunmasında oynadığı rol bir çox tanınmış dövlət adamları tərəfindən də aydın şəkildə ifadə olunmuş və yüksək
qiymətləndirilmişdir. ABŞ-ın keçmiş Prezidenti Corc Buş onun haqqında deymişdir: “Heydər Əliyev Cənubi
Qafqazda uzun müddət ərzində ən əsas şəxsiyyət olmuşdur. Onun mövqeyi və göstərdiyi səylər Azərbaycanın
iqtisadi inkişafını möhkəmləndirən böyük həcmli xarici sərmayələrin cəlb olunmasında əsas rol oynamışdır. Bu
nailiyyətlər milyonlarla azərbaycanlının həyatını yaxşılaşdırmış və Azərbaycanın XXI əsrə müasir dövlət kimi
daxil olmasına şərait yaratmışdır”. Bu fikirlər Heydər Əliyev tərəfindən yürüdülən siyasətin ölkə daxilində
sabitliyə və iqtisadi inkişafa təkan verdiyini ifadə etməklə yanaşı, həm də onun bütövlükdə regional müstəvidə
sülhyaradıcı və qlobal inteqrasiyaya yol açan fəaliyyətinin əhəmiyyətini bir daha təsdiqləyir.
Böyük Britaniyanın keçmiş Baş naziri Toni Bleyer də Heydər Əliyev haqqında fikirlərini bölüşərkən
sabitlik faktorunu belə vurğulamışdır: “Heydər Əliyev Azərbaycanın böyük lideri idi. O, böhranlar dövründə öz
ölkəsinə sabitlik gətirdi. Azərbaycan xalqı onun qoyduğu irs ilə fəxr edə bilər”.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Heydər Əliyev şəxsiyyətinə Azərbaycan, region və ümumdünya
kontekstində yanaşaraq bildirmişdir: “Heydər Əliyev Azərbaycanın xoşbəxtliyi və firavanlığı, bölgədə və
dünyada sülh naminə göstərdiyi fövqəladə xidmətlərlə türk və dünya tarixində şərəfli yer tutmuşdur”. Doğrudan
da, Heydər Əliyev öz xalqının tarixi köklərinə bağlı olan elə bir şəxsiyyətdir ki, o, bütün siyasi fəaliyyəti ərzində
türk dünyasının birliyinə, bütövləşməsinə və vahid güc mərkəzinə çevrilməsinə böyük inam bəsləmiş və bu
prosesin davamlı inkişafına çalışmışdır.
Son 25 il ərzində Azərbaycanın həm beynəlxalq siyasətdə, həm də ölkənin iqtisadi, mədəni, sosial və
humanitar inkişafında əldə etdiyi nailiyyətlər həmin dövrdə Heydər Əliyev tərəfindən atılan addımların yeganə
düzgün çıxış yolu və bu xəttin də ən uğurlu yol olduğunu göstərir. Bu gün Azərbaycan qlobal siyasətdə öz müstəqil
siyasətini yeridən, bütün istiqamətlərdə öz xalqının milli maraqlarını təmin edə bilən müasir tipli mükəmməl bir
dövlətdir. Bu dövlətin izlədiyi siyasi kurs məhz 1993-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən təməli qoyulmuş
siyasi kursun – dövlət müstəqilliyimizin əbədiliyi və dönməzliyi kursunun davamıdır.
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Heydər Əliyev şəxsiyyəti o qədər zəngindir ki, istənilən aspektdən yanaşdıqda onun intəhasız fəaliyyətinin
geniş okeanına çıxa bilirsən. Öyrənildikcə öyrənilən, heç zaman tükənməyən Heydər Əliyev irsi, onu müasiri
olduğu digər dünya siyasətçilərindən fərqləndirən siyasi dühası, onun yaradıcı zəkası hələ uzun illər çoxtərəfli
araşdırmaların mövzusu olacaq. Bu şəxsiyyətin tarixdə oynadığı əhəmiyyətli rol həmişə daha dərin və geniş
məzmunda, konseptual şəkildə açılacaq. Amma bir həqiqət heç zaman dəyişməyəcək: Fenomen insan Heydər
Əliyev müasir Azərbaycanın qurucusu olmaqla yanaşı, tərəqqi və ədalət, sülhpərvərlik və humanizm ideyalarına,
bəşəri dəyərlərə əsaslanan geniş spektrli fəaliyyəti ilə bəşər tarixinin yetişdirdiyi nadir şəxsiyyətlərdəndir.
Qüdrətli lider Heydər Əliyevin adı qələbə simvoludur. O, özünün bütün yaş dövrlərində öz zəkası və
əməksevərliyi ilə içərisində olduğu cəmiyyətin ön sıralarında addımlayan, həmin cəmiyyətin qayğı və
ehtiyaclarına həssaslıqla yanaşıb, cəmiyyət qarşısına çıxan problemlərin həllini öz üzərinə götürən fədakar bir
Lider idi. Bu fədakarlıq onun öz xalqına olan məhəbbətindən, öz dövlətini həmişə qaliblər sırasında görmək
arzusundan irəli gəlirdi. Onun həyat missiyası məhz bu qalibiyyəti təmin etməkdən ibarət idi.
Zamanın sınaq anında Heydər Əliyev bu missiyanı şərəflə və ləyaqətlə yerinə yetirdi. Məhz onun sayəsində
bu gün dövlətimizin müstəqilliyi dönməz və sarsılmazdır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin parlaq obrazı isə
Azərbaycanın əbədi Qələbə simvoludur.
Xalq qəzeti.-2017.-15 iyun.-№128.-S.5.
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Azərbaycanın simvolu
Abel Məhərrəmov,
Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, akademik
XX əsrin sonlarına doğru dünyada cərəyan edən qlobal proseslərin və milli azadlıq hərəkatının nəticəsi
kimi dövlət müstəqilliyinə qovuşmuş Azərbaycan 1991-ci il 18 oktyabr tarixli “Azərbaycan Respublikasının
dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı”nda demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət olduğunu bəyan etsə
də, qarşıya qoyduğu strateji hədəflərə doğru irəliləmək imkanı qazanmamışdı. Azərbaycanda hüquqi dövlət
quruculuğu, insan hüquq və azadlıqlarının təminatı sahəsində ciddi problemlər hökm sürürdü.
Demokratiya və azad bazar iqtisadiyyatı prinsiplərini gələcək inkişaf modeli kimi seçmiş respublikamızda
hakimiyyətin və bütün təbii sərvətlərin xalqa mənsubluğu, mülkiyyətin bütün formalarının bərabərliyi,
vətəndaşların seçki hüququnun, çoxpartiyalı sistemin təminatı, habelə insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının
ümumi prinsipləri elan edilsə də, 1991-1993-cü illərdə rəhbərlikdə xalqın etimad göstərdiyi siyasi qüvvənin
olmaması zəminində baş qaldırmış xaotik və ziddiyyətli proseslər - qanunçuluğun, hüquq qaydalarının zəifləməsi,
ictimai-siyasi sabitliyin təminatında ciddi problemlərin yaranması, vətəndaşların təhlükəsizliyi üçün real
təhdidlərin meydana çıxması, sosial-iqtisadi tənəzzülün dərinləşməsi bu istəyin reallaşmasında ciddi maneəyə
çevrilmişdi. Bir tərəfdən Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətinin genişlənməsi, digər tərəfdənsə
hakimiyyətdə olan diletant qüvvələrə qarşı ictimai inamsızlığın dərinləşməsi, sosial-iqtisadi tənəzzül, vətəndaş
qarşıdurması, xaos və özbaşınalıq, habelə yeni dövrün tələblərinə cavab verən qanunların yoxluğu xalqın
demokratik və hüquqi dövlətdə yaşamaq istəyini əlçatmaz ideyaya çevirmişdi.
1993-cü ilin əvvəllərindən ölkədə fəaliyyət göstərən bəzi silahlı dəstələrin yol verdikləri başıpozuq
hərəkətlər, Azərbaycanın daxilində qardaş qırğını və vətəndaş müharibəsinə zəmin yaranması, ayrı-ayrı
bölgələrdə isə separatçılıq və parçalanma meyillərinin baş qaldırması Azərbaycanın bir dövlət kimi varlığına
birdəfəlik son qoyulması planını tam gücü ilə işə salmışdı. İki illik müstəqillik tarixinə baxmayaraq, ölkə
təbəddülatlar dalğasından xilas ola bilməmişdi. 1993-cü il iyunun 4-də Gəncədə Surət Hüseynovun nəzarəti
altında olan hərbi hissənin hakimiyyətə itaətsizliyi isə ölkəni tamamilə xaosa sürükləyirdi. Situasiyanı nəzarətə
almaq üçün hakimiyyətin atdığı tələsik addımlar vəziyyəti düzəltmədi. Əksinə, Gəncəyə yola düşən dövlət
nümayəndələri girov götürüldü. Qiyamçı hərbi hissənin rəhbərliyi əvvəlcə Baş nazirin və Milli Məclis Sədrinin,
sonra isə Prezidentin istefasını tələb etdi. Vəziyyət nəzarətdən çıxır, ətraf rayonların icra başçıları zorla
dəyişdirilir, Surət Hüseynovun qanunsuz hərəkətləri məhdud Gəncə civarlarından çıxaraq, üzü Bakıya doğru geniş
miqyas alırdı. Ölənlər və yaralananlar var idi. 1993-cü ilin yayında Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi təhlükəsi
yaranmışdı.
Vətənin belə ağır günündə xalq Naxçıvandan Azərbaycanın görkəmli oğlu Heydər Əliyevi Bakıya dəvət
etdi. Heydər Əliyev xalqın və respublikanın hakim dairələrinin təkidli dəvətini qəbul edib, iyunun 9-da Bakıya
gəldi.
Hadisələrin gedişi təsdiqlədi ki, yalnız dəmir iradəyə, fitri idarəçilik keyfiyyətlərinə, geniş siyasi
dünyagörüşünə malik xarizmatik lider Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qorumaq, möhkəmləndirmək və
yaşatmaq kimi ağır bir missiyanın öhdəsindən gələ bilər. Belə bir ağır vaxtda Azərbaycanın taleyini düşünən
insanlar, nüfuzlu ziyalılar xalqın sınanmış lideri Heydər Əliyevin ətrafında sıx birləşdilər.
Ziyalılar, sadə insanlar Naxçıvan Muxtar Respublikasına üz tutaraq ulu öndər Heydər Əliyevlə görüşlər
keçirir, xalqı düşdüyü acınacaqlı vəziyyətdən çıxarmaq üçün ondan kömək istəyir, Azərbaycanın müxtəlif
bölgələrində mitinqlər keçirməklə müdrik siyasətçinin respublika rəhbərliyinə qayıtmasını tələb edirdilər.
Ulu öndərin şəxsiyyətinə olan dərin ictimai inam və etimad bir sıra obyektiv qanunauyğunluqlarla
şərtlənirdi: əvvəla, hələ keçmiş İttifaq dövründə respublikaya rəhbərlik etmiş Heydər Əliyevin necə böyük
siyasətçi və lider olduğu ölkə vətəndaşlarına yaxşı məlum idi. Məhz həmin illərdə müstəqil Azərbaycan dövlətinin
iqtisadi, siyasi və ideoloji-mənəvi dayaqları formalaşmış, dövlət idarəçiliyinin bütün sahələrində uğurla çalışan
intellektual elita formalaşmışdı. İkincisi, 1991-ci ilin iyulunda Heydər Əliyevin Moskvadan Naxçıvana dönüşü
ilə ölkənin ağır böhrandan çıxarılması yolunda yeni mərhələ başlanmışdı. Naxçıvanda gedən mütərəqqi
proseslərin bilavasitə müəllifi olan ümummilli liderin belə bir dövrdə Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıdışı
bir tərəfdən xalqımızın yekdil arzusu, digər tərəfdən tarixin diktə etdiyi qaçılmaz, qarşısıalınmaz bir zərurət idi.
Həmin vaxt Azərbaycanın başqa bölgələrindən fərqli olaraq, Naxçıvan Muxtar Respublikası daha çətin, ağır və
acınacaqlı günlərini yaşayırdı. Lakin ulu öndərin Naxçıvana qayıdışı sabaha ümidini itirən, ağır vəziyyətdə
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yaşayan naxçıvanlılarda böyük nikbinlik yaratmış, muxtar respublika qısa müddətdə üzləşdiyi blokada şəraitində
bir çox çətinlikləri dəf edə bilmişdi.
Tarixdən məlumdur ki, mütərəqqi ideyalar olmadan insanları konkret məram və məqsədlər ətrafında
səfərbər etmək mümkün deyildir. Azərbaycan xalqının milli ideologiyasının vahid sistem halına gətirilməsi məhz
ulu öndər Heydər Əliyevin müstəqil respublikamıza rəhbərliyi dövrünə təsadüf edir. Bütün ruhu, qanı, canı ilə
özünü azərbaycanlı sayan ümummilli lider cəmiyyətin bütövləşməsi, azərbaycançılıq ideologiyasının milli
həmrəyliyin aparıcı amilinə çevrilməsi istiqamətində mühüm işlər görərək ümumxalq birliyinin dərin politolojinəzəri əsaslarını irəli sürmüşdür. Ulu öndər azərbaycançılığın tarixən formalaşmış ayrı-ayrı komponentlərini
vahid konsepsiyada birləşdirərək onu dövlət idarəçiliyinin elmi-nəzəri bazasına çevirmişdir.
1993-cü ilin iyununda - ölkədə ciddi siyasi böhranın, hərc-mərcliyin, xaos və anarxiyanın hökm sürdüyü
bir şəraitdə xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyət sükanı arxasına keçmiş ulu öndər Heydər Əliyev cəmiyyətdə
demokratiyaya münasibətdə formalaşmış yanlış təsəvvürləri dəyişmək üçün, ilk növbədə, xalqla birlikdə ictimaisiyasi böhranı aradan qaldırmış, cəmiyyətdə yeni mübariz əhvali-ruhiyyə yaratmağa nail olmuş, milli birlik yolu
ilə dövləti parçalanmaqdan xilas etmişdir.
Heydər Əliyev qısa zamanda Azərbaycanda vətəndaş müharibəsinin qarşısını ala bildi. 1993-cü il iyunun
15-də Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Sədri seçildi. Beləliklə, 15 iyun tariximizə Milli
Qurtuluş Günü kimi daxil oldu. Xalqın tələbi ilə Milli Məclis 1997-ci ilin iyununda bu günü bayram elan etdi.
“Biz Azərbaycanda demokratik respublika quraraq, sivilizasiyalararası cəmiyyət uğrunda mübarizə
apararaq, ümumi dünyəvi, bəşəri dəyərlərin hamısından istifadə etməliyik. Çalışmalıyıq ki, Azərbaycan uzun
illərdən sonra, ilk dəfə müstəqilliyini aldıqdan sonra bütün dünyaya öz tarixi nailiyyətlərini, milli ənənələrini
nümayiş etdirə bilsin. Azərbaycan xalqının bu barədə həm tarixi, həm müasir potensialı olduqca böyükdür.
Bunların hamısından istifadə olunarsa, Azərbaycan həm tam müstəqil dövlət olacaq, həm də bizim cəmiyyətimiz
tam demokratik, hüquqi, ümumbəşəri dəyərlərin əsasında qurulan demokratik bir cəmiyyət olacaq” - deyən
ümummilli lider Heydər Əliyev demokratik inkişafa insanların daxili azadlığını, mənəvi ucalığını, qanunçuluğa
riayət etməsini şərtləndirən mühüm siyasi vasitə kimi yanaşmışdır. Azərbaycan xalqının vahidliyinə çalışan
Heydər Əliyev özünün fitri idarəçilik istedadı sayəsində respublikada ümumbəşəri dəyərlərlə çulğaşan, milli
xüsusiyyətləri, mental dəyərləri qoruyan ədalətli, sivil və demokratik cəmiyyətin möhkəm əsaslarını yaratmış,
dövlət-vətəndaş münasibətlərində hər birinin mənafeyini prioritet götürmüşdür. Müxtəlif tarixi dövrlərin siyasi
təbəddülatları ümummilli problemlərin həllində cəmiyyətin Heydər Əliyev siyasi kursuna olan inamına qətiyyən
təsir etməmiş, əksinə, bu inam gündən-günə möhkəmlənmişdir.
Böyük rəhbər müdrik və qətiyyətli siyasi gedişləri nəticəsində respublikada qanunçuluğun və hüquq
qaydalarının bərpası istiqamətində kompleks tədbirlər həyata keçirmiş, xaos və anarxiya mühitinə son qoyulmuş,
hüquqi, siyasi və iqtisadi islahatlara start verilmişdir. Beynəlxalq hüququn müstəqil subyekti olan Azərbaycanda
həmin dövrdə demokratik cəmiyyətin atributu olan, vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar edilməsini, xalqın iradəsinin
ifadəsi kimi qanunların aliliyini təmin edən hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğunu, ədalətli iqtisadi və sosial
qaydalara uyğun olaraq hamının layiqli həyat səviyyəsini təmin edən yeni milli Konstitusiyaya ehtiyac duyulurdu.
Bu zərurəti düzgün qiymətləndirən ümummilli lider Heydər Əliyev dövlətin təməlinin möhkəm siyasi-hüquqi
əsaslar üzərində qurulması üçün ilk növbədə, müstəqil Azərbaycan Konstitusiyasının hazırlanaraq qəbul
edilməsini vacib saymışdır.
Ümummilli liderin rəhbərliyi altında 6 ay müddətində hazırlanan, 1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq
səsverməsi yolu ilə qəbul olunan müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyası ölkənin gələcək inkişaf
prioritetlərini müəyyənləşdirməklə yanaşı, insan hüquq və azadlıqlarının təminatını dövlətin ali məqsədi kimi ön
plana çıxarmışdır. Beş bölmə, 12 fəsil və 158 maddədən ibarət Konstitusiyanın 48 maddəsinin sırf insan və
vətəndaş hüquq və azadlıqlarını özündə əks etdirməsi ulu öndər Heydər Əliyevin demokratik dəyərlərə sadiqliyini
bir daha təcəssüm etdirmişdir.
Hələ ötən əsrin sonlarına doğru istiqlaliyyətini əldə edən Azərbaycan məhz Heydər Əliyevin respublikaya
birinci rəhbərliyi dövründə formalaşmış zəngin iqtisadi və elmi potensiala istinad etmişdir. Fəqət, 1991-1993-cü
illərdə respublikamızda hökm sürən ümumi böhranlı vəziyyət - iqtisadi tənəzzül prosesinin dərinləşməsi, ictimaisiyasi sabitliyin kövrək xarakter daşıması elm və təhsil sahəsində də əsaslı problemlərə gətirib çıxarmışdı.
Azərbaycan elmi tənəzzül girdabında çırpınır, nüfuzlu alimlər, bütün həyatını təhsilə həsr etmiş adlı-sanlı
müəllimlər çörək ardınca xaricə üz tutur, mənəvi depressiya elmi mühitə getdikcə daha çox hakim kəsilirdi. Bu
böhranlı vəziyyəti yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə respublika rəhbərliyinə
qayıdışından sonra aradan qaldırmaq, elm və təhsil sahəsində dövlət siyasətinin mühüm istiqamətlərini
müəyyənləşdirmək mümkün olmuşdur.
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Ümummilli lider Heydər Əliyev 1993-cü il sentyabrın 28-də ictimaiyyət nümayəndələri ilə ilk görüş yeri
kimi məhz Azərbaycan
Elmlər Akademiyasını seçməklə, intellektual potensialın daşıyıcıları olan elm xadimlərinin, ziyalıların
cəmiyyətdəki roluna necə böyük önəm verdiyini bir daha nümayiş etdirmişdir. Ulu öndər yeni ictimai-iqtisadi
formasiyada Azərbaycan elmində, təhsilində yeniləşmənin vacibliyini önə çəkmiş, bu sahələrdə davamlı islahatlar
həyata keçirmişdir. Heydər Əliyev cəmiyyətin mənəvi-ideoloji cəhətdən yetkinləşməsində, ictimai şüurun
yeniləşməsində humanitar elmlərin, iqtisadi sistemin tənəzzüldən qurtulmasında, milli iqtisadi inkişaf modelinin
düzgün müəyyənləşdirilməsində, elmlə istehsalın üzvi vəhdətinin təmin olunmasında fundamental elmlərin
rolunu düzgün dəyərləndirmişdir.
Ümummilli lider həmin mərhələdən ictimai həyatın ən müxtəlif sahələrində, o cümlədən elmi-intellektual
sferada hökm sürən tənəzzülün qarşısını almış, təhsilin öz məcrasına düşməsi, inkişafı üçün əlverişli iqtisadi şərait,
hüquqi və mənəvi-əxlaqi mühit formalaşdırmışdır. Elmin inkişafına, bu prosesi həyata keçirən çoxminli ziyalılar
ordusuna diqqət və qayğı gücləndirilmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan elminin milli əsaslar üzərində
dünyaya inteqrasiyasını başlıca vəzifə kimi aktuallaşdırmışdır.
Heydər Əliyev milli təhsilin inkişafı və onun qabaqcıl dünya dövlətlərinin təhsil sisteminə inteqrasiyasını
da ciddi vəzifə kimi qarşıya qoymuş, bu sahədə aparılacaq islahatların mahiyyətini açıqlamışdır. Heydər Əliyev
insan hüquq və azadlıqlarının təminatı baxımından vətəndaşların təhsil hüququnun reallaşdırılmasına böyük önəm
verdiyini çıxışlarında hər zaman xüsusi vurğulamışdır. Təhsil hüququ Azərbaycan Konstitusiyasında hər bir
vətəndaşın vacib hüquqlarından biri kimi elan olunmuşdur. Dövlət vətəndaşların pulsuz icbari, ümumi və orta
təhsil almaq hüququnu təmin etmişdir. Konstitusiyanın bu müddəası Azərbaycan Respublikasında təhsil
fəaliyyətinin əsas prinsipi olmuşdur.
Ümummilli lider dünya azərbaycanlılarının milli birliyi, diaspor və lobbi quruculuğu istiqamətində də
ardıcıl addımlar atmışdır. Xatırlatmaq lazımdır ki, məhz ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə ilk dəfə 1991ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi “Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik və birlik günü haqqında”
qərarında 31 dekabr tarixinin respublikada bayram kimi qeyd olunması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının
Milli Məclisi qarşısında vəsatət qaldırmışdı. Ulu öndərin Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra isə
müstəqil ölkəmiz dünya azərbaycanlılarının mənafe və maraqlarının təminatçısı olduğunu rəsmən bəyan etmiş və
xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla sistemli iş aparılmağa başlanmışdır.
Ulu öndərin irəli sürdüyü azərbaycançılıq ideologiyası bütün dünyaya səpələnmiş 50 milyondan artıq
azərbaycanlını vahid ideallar naminə səfərbər edir. Milli-mənəvi, islami-əxlaqi, dünyəvi-humanitar dəyərləri,
Şərq və Qərb mədəniyyətlərinin dialoqunu, türkçülük və avropaçılıq meyillərini, tarixi təkamüldə varislik və
tərəqqiçiliyi, ünsiyyət birliyini ahəngdar şəkildə ehtiva edən azərbaycançılıq ideologiyası məhz buna görə də
müxtəlif coğrafi regionlarda, sosial-siyasi sistemlərdə, mədəni mühitlərdə formalaşmış diasporumuz üçün
cəlbedicidir.
Dünya azərbaycanlılarının konkret milli ideya ətrafında sıx birləşdirilməsini irəli sürən ulu öndər Heydər
Əliyev 1993-2003-cü illərdə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın təşkilatlanması məsələsini daim diqqətdə saxlamış,
onların tarixi Vətənlə əlaqələrinin genişlənməsinə çalışmışdır. Ümummilli lider dünya azərbaycanlılarının milli
birliyi ilə bağlı demişdir: “Müstəqil Azərbaycan Respublikası dünyada yaşayan bütün azərbaycanlılar üçün doğma
Vətəndir. Hansı ölkədə yaşamasından asılı olmayaraq, azərbaycanlı öz ana dilini, dinini, milli ənənələrini heç
zaman unutmamalıdır. Hər bir azərbaycanlı fəxr etməlidir ki, onun böyük tarixə, qədim, zəngin mədəniyyətə
malik olan Azərbaycan kimi Vətəni vardır. Hər bir azərbaycanlı bilməlidir ki, onun arxasında Azərbaycan
Respublikası kimi müstəqil bir dövlət durur. İnanıram ki, əsrlərdən bəri arzusunda olduğumuz və uğrunda
mübarizə apardığımız müstəqil və azad Azərbaycan ideyalarının həyata keçirildiyi bu tarixi sınaq anlarında
dünyanın hər bir guşəsində yaşayan həmvətənlərimiz bizim ümummilli məqsədlərimizin tam gerçəkləşməsi üçün
daha böyük əzmlə çalışacaqlar”.
Heydər Əliyev dünyanın nadir, unikal, seçilən siyasət adamı idi. O, dünya siyasətinə təsir etmək gücündə
olan lider idi. Liderlər var ki, siyasi fəaliyyət, dövlət idarəetməsi sahəsində uzun illər çalışıb püxtələşdikdən sonra
tanınırlar. Elə adamlar da var ki, bu, onlarda fitrətən mövcuddur, genlərində kodlaşdırılıb, bir sözlə, İlahi vergidir.
Buna Allahdan lider deyirlər. Heydər Əliyev məhz ikincilərdəndir. Digər vacib məqam səlahiyyət məsələsidir.
Heydər Əliyev tək Azərbaycan səviyyəsində deyil, keçmiş İttifaqda, hətta Qərb miqyasında sözünün keçəri olan
lider idi.
Bu dahi insan tarixi yazan və yaradan, onu yönəltməyi və fövqündə durmağı bacaran, dövlət idarəçiliyi və
siyasi təlimlər elminin müntəxəbatını öz fəaliyyəti ilə diktə edən nadir şəxsiyyətlərdən biri idi. O, təkcə güclü
idarəçi deyil, həm də sözlərinin çəkisi və sanbalı olan, kütləni arxasınca aparmağı, auditoriyanı inandırmağı
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bacaran nüfuzlu siyasi xadim idi. Heydər Əliyev mahir psixoloq, insan qəlbinin dərin bilicisi idi. Buna görə də
onun gələcəyi görmək qabiliyyəti başqalarına, həmkarlarına nisbətən daha güclü idi.
Ulu öndəri xarizmatik lider, fenomenal şəxsiyyət adlandırırlar. Müasir siyasi texnologiyalarda lider üçün
xarizma məsələsi çox vacib şərt hesab edilir. Heydər Əliyev məhz güclü xarizmatik şəxsiyyət, fenomenal siyasətçi
və dövlət xadimi idi. Onun ən böyük gücü dərin, həm də universal biliyində, qətiyyətində, işgüzarlığında,
hökmündə, qeyri-adi yaddaşında, tükənməz səbrində, müsahibini təmkinlə dinləmək bacarığında,
uzaqgörənliyində, qarşısına qoyduğu məsələni həyata keçirmək qabiliyyətində, müdrikliyində, ən böyük siyasətçi
keyfiyyətlərində, mahir diplomat həmsöhbətinə təsir etmək gücünə malik olmasında idi. Xeyirxahlıq və
alicənablıq, inam və etibar, təmkin və səmimiyyət, zəka, səbat və başqa cəhətlər Heydər Əliyevin fərdi naturasının
özgün çalarları idi.
Heydər Əliyev canlı məktəb, canlı klassika, tarixin canlı örnəyi idi. Dəmir məntiqi, parlaq zəkası, iti
mühakimə qabiliyyəti, fitri istedad sayılacaq fenomenal yaddaşı, möhkəm xarakteri, ən çətin vəziyyətlərdən,
mürəkkəb situasiyalardan çıxmaq bacarığı onu hamıdan fərqləndirirdi. O, anadangəlmə lider, misilsiz təşkilatçı,
mükəmməl və universal şəxsiyyət idi. İctimai həyatın elə aparıcı sahəsi yox idi ki, ulu öndər ona dair ən zəruri
biliklərə malik olmasın. Böyük iqtisadçı kimi ölkənin sosial-iqtisadi həyatının bütün sahələri məhz onun kursu
əsasında inkişaf edirdi... Hüquq nəzəriyyəçisi kimi dövlət quruculuğunun əsas yükü onun çiyinlərində idi... Usta
diplomat kimi ölkəmizin dünya birliyində layiqli yer tutması onun xidmətləri idi... Böyük sərkərdə kimi müstəqil
Azərbaycanın Milli Ordusunu o qurmuşdu... Milli mədəniyyətimizin, milli-mənəvi dəyərlərimizin, dilimizin,
dinimizin ən böyük bilicisi kimi bu dəyərlərin həm də ən böyük hamisi idi. Bəzən təəccüblənməmək olmur: o,
bütün bunları, bunca azman fəaliyyəti bir insan ömrünə necə sığışdıra bilirdi? Amma bu suala cavab var. Ulu
öndərin “Xalqın, vətənin taleyi hər bir insanın öz taleyinə çevrilməlidir” kəlamında gizlənir bu cavab. Heydər
Əliyev heç vaxt öz şəxsi həyatını yaşamadı. Azərbaycanın taleyini öz taleyinə çevirdi, həyatını bu xalqın, bu
ölkənin yolunda şam kimi əritdi.
Heydər Əliyev Vətəni, Milləti, Dövləti sevməyin, ona təmənnasız xidmət etməyin canlı nümunəsi idi. Və
elə bunlara görə də hər bir azərbaycanlının qəlbini, düşüncəsini fəth edə bildi, onun milli qürur, fəxr-fəxarət
ünvanına çevrildi.
Heydər Əliyev bütün həyatı boyu Azərbaycanı yeniləşdirdi, təzələdi, onun hər bir sahəsində mədəni inqilab
yaratdı. Üçrəngli bayrağımız Naxçıvanda ilk dəfə salona onun səyi ilə gətirildi. Müstəqillik dövrünün yeni
Konstitusiyası qəbul edildi, özəlləşdirmə böyük uğurla həyata keçirildi, torpaq sahibkarlara verildi, ilkin olaraq
onlara yardımlar göstərildi, neft sənayesi milliləşdirildi, Azərbaycan ədəbi dili inkişaf etdirildi, milli kadrların
yetişməsi üçün münbit şərait yaradıldı və onlar dövlət qulluğuna cəlb edildi.
...O, Azərbaycanın simvolu idi. Azərbaycanı əksər hallarda ona görə tanıyırdılar. “Heydər Əliyev” və
“Azərbaycan” - bu iki məfhum birlikdə işlədilirdi. Siz heç SSRİ dövrünə aid tarixi xronikaya baxmısınızmı?! O
xronikada 71 illik sovet epoxasının tarixindən qırmızı xətt kimi keçən çox mühüm bir detal var: cəmi 11 nəfərdən
ibarət sovet Siyasi Bürosundakı yeganə türk-müsəlman dövlət adamının olması. Bu adam Heydər Əliyev idi...
Siz Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi mövcud olduğu son illərdə ABŞ, Rusiya və Fransa prezidentlərinin,
Böyük Britaniya və Yaponiya baş nazirlərinin, Almaniya kanslerinin Heydər Əliyevlə görüşlərindən kadrlara
baxmısınızmı?! Dünyanın taleyini həll edən bu nəhəng dövlətlərin liderlərinin Heydər Əliyevə böyük dövlətçilik
təcrübəsi olan bir şəxsiyyət kimi necə böyük sayğı və rəğbətlə yanaşdığını görən hər bir azərbaycanlı öz milli
kimliyi, öz vətəni, öz dövləti ilə niyə fəxr eləməsin ki?!
Bu dahi insan Azərbaycan xalqının yaddaşında qurucu və xilaskar dövlət xadimi, milli lider və xalq
məhəbbətini qazanan öndər kimi qalmışdır. Xalqımızın tarixi taleyində, mənəvi, siyasi və ictimai həyatında,
dövlət quruculuğunda onun qədər misilsiz xidmətlər göstərən ikinci dövlət adamı tapmaq mümkün deyildir. Bu
mənada o, xalqımızın milli iftixarı, ürəklərimizdə özünə yer tapan milli liderimiz, güvənc yerimiz, qürur
duyduğumuz və arxa bildiyimiz böyük Azərbaycanlı idi.
Ümummilli lider bütün sahələrdə dərin bir irs qoyub getmişdir. Onun siyasətinin istər ölkədə, istərsə də
dünya müstəvisində öz ədəbi, öz əxlaqı vardır. Onun nitqi, insanpərvərliyi, hərəkət və davranışları unikal idi,
bütün siyasətçilərə nümunə idi.
Böyük strateqin milli mənafeləri əsas tutmaqla müəyyənləşdirdiyi mütərəqqi inkişaf strategiyası müstəqil
Azərbaycanın ictimai həyatın bütün sahələrində əldə etdiyi möhtəşəm nailiyyətlərə zəmin yaratmış, onu regionun
qüdrətli, sayılıb-seçilən dövlətinə çevirmişdir. Bu strategiya Azərbaycanda milli dövlətçiliyin siyasi, dini və etnik
tolerantlığı imperativ kimi qəbul edən müasir modelini, dünyanın mövcud reallıqlarına nəzərən formalaşmış
demokratik idarəetmə fəlsəfəsini, milli-mənəvi dəyərlərin qorunmasını, cəmiyyətin bütün potensialının milli
maraqlar naminə səfərbər edilməsini, ictimai-siyasi sabitlik amilinə istinad edən yeni iqtisadi inkişaf modelini, bir
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sözlə, qanunun aliliyini və hakimiyyətlə xalq arasında möhkəm vəhdət yaradılmasının fundamental əsaslarını
özündə təcəssüm etdirir. Respublikamızın demokratik inkişaf, hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu
sahəsində qazandığı böyük nailiyyətlər də məhz ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən formalaşdırılmış möhkəm
təmələ əsaslanır.
Hazırda bu uğur magistralında bizə ulu öndərin layiqli siyasi davamçısı - Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev kimi vətənpərvər, qətiyyətli, peşəkar, yeni dünya siyasətinin incəliklərinə dərindən bələd olan, islahatçı və
çevik, praqmatik lider rəhbərlik edir. Dövlət başçısı müasir qloballaşma dövrünün yeni geosiyasi reallıqlarından
irəli gələn mənzərənin əsas cizgilərinə cavab verən siyasət yürüdür və bu siyasətin mahiyyətində insan hüquqları
məsələsi prioritet mahiyyət kəsb edir.
Müasir dünyada iqtisadi inkişaf potensialı hər bir dövlətin gücünü müəyyən edən başlıca amildir. Bu
reallıqdan çıxış edən cənab İlham Əliyev dəfələrlə bəyan etmişdir ki, ölkənin və xalqın bütün problemlərinin sosial çətinliklərin aradan qaldırılmasından tutmuş, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
ədalətli həllinədək - hər bir maneənin dəf edilməsinin ən optimal yolu məhz iqtisadi tərəqqidən keçir. Güclü,
mobil və yüksək iş qabiliyyətli komandaya malik olan dövlət başçısı hökumət qarşısında duran prioritet vəzifələri
güzgün müəyyənləşdirməklə, yeni dövrün ən səciyyəvi cəhəti kimi ilk növbədə, milli iqtisadiyyatda struktur
dəyişikliklərinə nail olmağın, kəmiyyət dəyişikliklərini keyfiyyət müstəvisinə keçirməyin zəruriliyini önə
çəkmişdir. Cənab İlham Əliyev 14 ildə imzaladığı məqsədyönlü fərman və sərəncamlarla, qəbul etdiyi praqmatik
qərarlarla, habelə obyektiv reallıqdan irəli gələn addımları ilə ölkəmizin dinamik yüksəlişini təmin etmiş, həyata
keçirdiyi islahatlarla inkişaf mexanizminin daha da çevikliyinə, işləkliyinə nail olmuşdur.
Azərbaycan.-2017.-15 iyun.-№128.-S.7.
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Heydər Əliyev və Azərbaycan dövlətçiliyi
Əyyub Kərimov,
Azərbaycan Texniki Universiteti ictimai fənlər kafedrasının dosenti,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Bilik Fondunun lektorlar qrupunun üzvü
1993-2003-cü illər sabitlik, inkişaf illəri olmuşdur. Heydər Əliyev bir daha göstərdi ki, ən ağır,
böhranlı vəziyyətdən çıxış yolu var. O da düşünülmüş siyasətdir, cəsarətdir, müstəqil siyasət və addımlardır.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bəşər tarixinin inkişafının məntiqi təhlili göstərir ki, dövlətlərin tərəqqiyə nail olaraq, ölkələr
sirasında öz layiqli yerini tutması üçün zəruri şərtlərdən biri də xalqın özünə lider seçdiyi şəxsin
özünəməxsus keyfiyyətləridir. Belə ki, dövlətlərin ərazi və iqtisadi imkanlarından asılı olmayaraq, onun
hərtərəfli inkişafını təmin edən əsas amillərdən biri məhz lider amilidir. Tarixi inkişaf proseslərinin
mürəkkəbliyi
və
ziddiyyətliliyi
içərisində
qanunauyğunluqları
müəyyənləşdirməyi
bacaran, bundan xalqının mənafeyi üçün istifadə etməyə, baş verənləri düzgün qiymətləndirməyə qadir
olan və praqmatik siyasət həyata keçirə bilən lider hadisələrin gedişatını praqnozlaşdıraraq ölkəsini,
xalqını potensial risklərdən qoruyur, onun sosial-iqtisadi inkişafını xeyli dərəcədə sürətləndirməyə nail
olur.
XX əsrdə tarixin millətimizə bəxş etdiyi dühalardan ən öndə gedəni yuxarıda qeyd olunan keyfiyyətlərlə
yanaşı xalqımızın bütün müsbət keyfiyyətlərini, yaradıcılıq enerjisini, iradəsini və əzmini öz şəxsiyyətində üzvi
şəkildə birləşdirən ümummilli lider statusunu qazanmış Heydər Əliyevdir. Dünya miqyaslı mahir siyasətçi və
dövlət xadimi olan Heydər Əliyev öz əhəmiyyətinə görə milli hüdudlara sığmayan fəaliyyəti, uzaqgörənliyi,
müdrikliyi, hünəri, cəsarəti, mərdliyi və fədakarlığı ilə zamanın fövqünə yüksəlmiş, müstəqil Azərbaycan
dövlətinin və onun nailiyyətlərinin həm memarı, həm də ilhamvericisi və təşkilatçısı olmuşdur.
Prezidentin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi, professor Əli Həsənovun dediyi kimi, “Azərbaycanın
müstəqil milli inkişafı ilə bağlı Heydər Əliyevin siyasi dünyagörüşü və konseptual yanaşması ilk dəfə hələ SSRİ
dağılmamışdan qabaq – 1991-ci ilin əvvəllərində Azərbaycan parlamentinin tribunasından dediyi fikirlərdə öz
əksini tapmışdır. Onun həmin dövrdə parlament müzakirələrində səsləndirdiyi təklif və mülahizələr müstəqilliyə
doğru uzanan yolda irəli sürülən yeganə rasional, praqmatik və uzaqgörən fəaliyyətin parlaq nümunəsi idi”.
Ümummilli lider Heydər Əliyevi XX əsrin ictimai-siyasi fenomeni kimi artıq bütün dünya qəbul edir.
Birmənalı demək olar ki, zəmanəmizin ən böyük azərbaycanlısı olan Heydər Əliyev həm millətin, həm də
bəşəriyyətin dahilik meyarlarına cavab verən tarixi şəxsiyyətdir. Bəşəriyyət “dahi” dedikdə, fenomenal şəxsi
keyfiyyətlərlə, şəxsiyyətin ensiklopedik savadı, təfəkkürünün elmin və təcrübənin bütün istiqamətlərində
fəaliyyətə qadir olması ilə yanaşı, onun ictimai maraqları şəxsi maraqlardan üstün tutmasını, yalnız öz xalqı üçün
deyil, dünya, bəşəriyyət üçün gördüyü işlərin miqyasını əsas götürür.
XX-XXI əsrlərin qovuşuğunda Azərbaycanın demokratik və bəşəri dəyərlərə sadiq müstəqil bir dövlət kimi
formalaşması böyük öndərimizin siyasi fəaliyyətinin nəticəsi, 1993-cü ilin iyununda xalqın təkidli tələbi ilə onun
hakimiyyətə qayıdışının bəhrəsidir. Bu qayıdış təkcə Heydər Əliyev ömrünün deyil, həm də bütün tariximizin
xüsusi mərhələsi, əsaslı dönüş nöqtəsidir. Heydər Əliyevin qayıdışı Azərbaycan xalqının itirilmiş inamını özünə
qaytardı, sabaha, gələcəyə ümidini artırdı. Ümummilli lider “Mən buraya vəzifə üçün gəlməmişəm. Mən böyük
yükü ancaq ona görə çiynimə götürmüşəm ki, xalqın həyatının ən çətin dövründə ona xidmət göstərim”, – deyərək
ömrünün qalan hissəsini də xalqının xilasına həsr edəcəyini bildirmişdir. Beləliklə, Azərbaycan dövlətçiliyinin
müqəddəratı həll edildiyi 1993-cü ilin iyun günlərində dünya miqyaslı siyasi dövlət xadimi Heydər Əliyevi
yenidən hakimiyyətə dəvət edən Azərbaycan xalqı parçalanıb dağılmaq və müstəqilliyini itirmək kimi dəhşətli
fəlakətdən qurtuldu. Hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsini,
xalqın birliyinin təmin olunmasını, ictimai-siyasi sabitlik və iqtisadi dirçəliş üçün zəmin yaradılmasını özünün
dövlətçilik strategiyasının prioritet istiqamətləri kimi müəyyənləşdirdi.
Dünya miqyaslı müdrik siyasətçimizin gərgin əməyi nəticəsində artıq 1994-cü ilin
sonunda ölkədə iqtisadi-siyasi islahatların uğuru üçün zəruri olan siyasi sabitlik bərqərar edildi. 1994-cü ilin
mayında atəşkəs haqqında Bişkek protokolu imzalandı. Həmin ilin sentyabrında Prezident Heydər Əliyev
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dünyanın nəhəng neft şirkətləri ilə 7,5 milyard dollarlıq ilk neft müqaviləsi imzaladı. “Əsrin müqaviləsi” adlanan
bu kontraktdan sonra neft sənayesinin sürətli inkişafı başlanır. Ölkəmiz xarici sərmayəçilərin hesabına neft
çıxarılmasının aşağı düşməsinin qarşısını aldı, enerji daşıyıcılarına olan tələbatını ödədi və böhranla
müvəffəqiyyətli mübarizə uçün imkan əldə etdi.
Ölkə iqtisadiyyatının transformasiyası üçün xarici investisiyaların cəlb edilməsi ən önəmli məsələlərdən
idi. Bu zaman Azərbaycan hökuməti Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə birlikdə iqtisadi islahatlar proqramının həyata
keçirilməsinə başladı. 1994-1995-ci illərdə Dünya Bankının və BVF-nin dəstəyi ilə manatın kursunun
möhkəmləndirilməsinə yönəldilmiş siyasət tədricən öz səmərəsini verməyə başladı. Manatın kursu stabilləşdi və
nəticədə infilyasiya 1994-cü ildəki 1663 faizdən 1995-ci ildə 412 faizə, 1996-cı ildə 20, 1997-ci ildə isə 3,7 faizə
düşdü. 1996-cı ildə BVF manatın stabilləşməsi üçün kredit xətti açdı. Onun köməyi ilə infilyasiyanı ayda 4-6 faiz
səviyyəsinə endirmək mümkün oldu.
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyinin onuncu ildönümü haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 20 mart 2001-ci il tarixli fərmanında deyilir: “Azərbaycan Respublikasının öz dövlət
müstəqilliyini əldə etməsi keçmiş SSRİ-də və bütün dünyada 80-ci illərin ortalarından başlayaraq gedən ictimaisiyasi proseslərin labüd nəticəsi idi. Bu obyektiv tarixi gerçəklik SSRİ-nin dağılmasına, Kommunist Partiyasının
tarix səhnəsindən çəkilməsinə və nəticə etibarilə müttəfiq respublikaların hər birinin müstəqil dövlətə
çevrilməsinə gətirib çıxardı. Bunun ardınca yeni müstəqil dövlətlərin, eləcə də Azərbaycan Respublikasının dünya
ölkələri, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən tanınması beynəlxalq
hüquq normalarının qanuni təzahürü oldu”.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev mövcud reallıqları özünəməxsus qlobal yanaşma mövqeyindən
qiymətləndirərək yenicə müstəqilliyə qədəm qoymuş ölkəmizin siyasi inkişaf yönümünü uzaqgörənliklə,
tərəddüdsüz və birmənalı olaraq aşağıdakı kimi müəyyənləşdirdi: “Respublikamızda hüquqi dövlət qurulması,
demokratik, sivilizasiyalı cəmiyyət yaradılması, insan azadlığının, söz, vicdan azadlığının, müasir plüralizmin
təmin edilməsi, partiyalı sistemin bərqərar olması bizim əvvəldən qəbul etdiyimiz prinsiplərdir”.
Dünyada baş verən prosesləri özünəməxsus məntiqi təhlil süzgəcindən keçirən ulu öndərin yürütdüyü
daxili və xarici siyasət ölkəmizin hər bir vətəndaşına azad yaşamaq və öz rifahını yüksəltmək üçün geniş
imkanlar verdi. Heydər Əliyev idarəçiliyində iqtisadi inkişafın təmin edilməsi, ölkəmizin dünyaya inteqrasiyası,
bazar iqtisadiyyatına keçidin sürətləndirilməsi və bu əsasda vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması üçün geniş
imkanların yaradılması prioritet istiqamətlərdən idi.
Ulu öndər bu istiqamətlərin reallaşması üçün konkret əməli tədbirlər görür, normativ-hüquqi sənədlərin
qəbulunun təşəbbüskarı kimi çıxış edirdi. Bu baxımdan Prezidentin “Azərbaycan Respublikasında söz, fikir və
məlumat azadlıgının təmin edilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” 6 avqust 1998-ci il tarixli fərmanı KİVin müstəqil inkişafına və bununla da, əslində, vətəndaş cəmiyyəti quruculugunun sürətlənməsinə stimul vermiş
oldu. 1999-cu ildə “Kütləvi informasiya vasitələri haqqında” Qanunun qəbul edilməsi də məhz ümummilli
liderin ölkədə vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna olan qayğısının nəticəsi idi. Vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunun
digər şərtlərindən biri də, təbii ki, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsidir. Konstitusiyamızda
insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi dövlətin ali məqsədi kimi bəyan edilmişdir. Amma
ümummilli liderin “İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi sahəsində tədbirlər haqqında”
22 fevral 1998-ci il fərmanı ilə bu məsələyə diqqəti daha da artırdı.
Ulu öndərin irəli sürdüyü hər bir ideya, mənəvi-ideoloji sahədə daha uzağa istiqamətlənmiş hər bir strateji
əməl əsasən azərbaycançılıq məfkurəsi kontekstində köklənmişdir. Milli-mənəvi dəyərlərə dövlətçilik
mövqeyindən qiymət verilməsi ölkəmizdə azərbaycançılığın qorunub-saxlanması və inkişaf etdirilməsi
baxımından xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Əbu Turxan yazırdı ki, “xalqı millətə çevirən dövlətçilik şüurudur”.
Milli ideyanın – azərbaycançılığın müasir mərhələdə təməlləri də məhz ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulmuşdur. Ümummilli lider xüsusi olaraq vurğulayırdı: “Suverenliyimizi daim yaşatmaq, dövlət
müstəqilliyimizi əbədi etmək üçün harada yaşamasından asılı olmayaraq, bu gün hər bir azərbaycanlıdan
müqəddəs Azərbaycan qayəsi ətrafında əməl və əqidə birliyi, sarsılmaz həmrəylik tələb olunur” .
Heydər Əliyev azərbaycançılığın bütün tərkib hissələrini milli ideologiyamızın strukturuna daxil etməklə,
mənəviyyat və dövlətçiliyin sintezindən çıxış edirdi. Ulu öndər YAP-ın yaradılmasının 6-cı ildönümü münasibəti
ilə təntənəli yığıncaqda demişdi: “Bizim həm xarici siyasətdə, həm daxili siyasətdə, həm ictimai-siyasi sahədə,
həm də sosial-iqtisadi sahədə gördüyümüz işlər milli ideologiyanın üzərində qurulur. Bu milli ideologiya nədən
ibarətdir? Birincisi, dövlətçilik. Dövlətçilik bu gün və gələcəkdə bizim hər bir vətəndaşımızın, cəmiyyətin,
dövlətin əsas vəzifəsidir. Dövlətçilik Azərbaycanın müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü qoruyub saxlamaqdır.
Azərbaycanın müstəqilliyini möhkəmləndirməkdir. Dövlətçilik hər bir vətəndaşın qəlbində olmalıdır. Ona görə,
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hər bir vətəndaş vətənpərvərlik hissləri ilə yaşamalıdır və bizim partiyamız, bütün dövlət orqanları, bütün
təbliğatımız Azərbaycanda dövlətçiliyi inkişaf etdirmək üçün hər bir vətəndaşda milli vətənpərvərlik hisslərini
yaratmalıdır. Milli vətənpərvərlik hissləri hər bir vətəndaşda o qədər güclü olmalıdır ki, hər bir vətəndaş milli
mənafeyi öz şəxsi mənafeyindən, öz şəxsi yaşayışından, öz şəxsi həyatından – hər şeydən üstün tutsun”.
Ümummilli lider dövlətçiliyimizi və milli-mənəvi dəyərlərimizi azərbaycançılığın əsas komponentləri
kimi təqdim edirdi. Dövlətçilik ideologiyası insanların bir vətəndaş kımi formalaşdırılmasını, Vətənə sevgi
hissini, dövlət mənafeyini üstün tutmaq, şəxsi mənafeyi dövlət mənafeyi prizmasından keçirmək vəzifələrini əhatə
edir. Heydər Əliyevə görə, dövlətçilik ənənələri dövlətçilik ideologiyası, dövlətçilik psixologiyası və dövlətçilik
praktikasının vəhdətindən yaranır. Dövlətçilik ideologiyası hüquqi və siyasi şüurun yüksəldilməsini, insanın şəxsi
həyatının, şəxsi maraqlarının cəmiyyətdə gedən proseslərlə əlaqələndirilməsini, dövlət idarəçiliyində hər bir
şəxsin bilavasitə və ya bilvasitə iştirakının təmin olunmasını nəzərdə tutur. Dövlətçilik ideologiyası, habelə,
iqtisadi təfəkkür və mədəniyyətin inkişaf etdirilməsini, dövlət tərəfindən qanunvericilik aktları ilə aparılan iqtisadi
islahat proseslərinin məqsədyönlü surətdə insanların şəxsi mənafeyi, rifahı və həyat tərzi ilə əlaqələndirilməsini,
uyğunlaşdırılmasını əhatə edir. Heydər Əliyev keçid dövründə iqtisadi islahat proqramının reallaşdırılması ilə
milli-mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanması arasında uyğunsuzluqlar ortaya çıxa biləcəyini də nəzərə alırdı.
Dövlətçilik hissi mənəvi həyatın təməl hissəsi olub insanın bütün davranışlarını, dəyər yönümlərini, motivlər
sturukturunu müəyyənləşdirir.
Torpağımız ta qədimdən ən müxtəlif xalqların və mədəniyyətlərin Vətəni olmuşdur. Azərbaycan dövlətinə,
tarixinə və coğrafiyasına onların sadiqliyi bütün dünya üçün açıq olan mənəvi-mədəni dəyərlərimizin
mahiyyətindən irəli gəlır. Azərbaycanın və azərbaycançılığın əzəməti bu müqəddəs diyarı öz Vətəni hesab edən
və onun adı ilə adlanmaqdan qürur duyan bütün insanların maddi və mənəvi gücündə, qüdrətindədir. Bu səbəbdən
də azərbaycançılığın ortaq dəyər və sərvətlərə söykənərək, doğuracağı potensialın təsir və miqyasını az-çox
təsəvvür edəndə, yalnız xoş məram və niyyətlə sevinənlər deyil, narahatlıq duyanlar da həmişə olmuşdur.
Yalnız torpağımızda yaşayan müxtəlif etnik və dini mənsubiyyətli insanlara ünvanlanmaqla
kifayətlənməyib, coğrafi sərhəd və məkanların ayrıldığı dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımızı da
bizimlə bir ideya-fəlsəfi, mədəni məkanda bütövləşdirən qüvvə də məhz azərbaycançılıq ideologiyasıdır.
Azərbaycançılıq məfkurəsi cəmiyyətimizin sosial-mədəni və siyasi nizamlanmasının, insanların mənəvi
səfərbərliyi və vəhdətinin başlıca amilidir.
Ümummilli lider siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra, separatçı qüvvələrə qarşı əməli tədbirlər görmüş,
millətlərarası münasibətlər siyasətini demokratik prinsiplər əsasında inkişaf etdirmək istiqamətini əsas götürərək,
azsaylı xalqların hüquq və azadlıqlarını qorumağı dövlətçilik quruculuğunun ümdə vəzifəsi kimi
qarşıya qoymuş, multikulturalizmi dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırmışdı.
Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasının millətlərarası münasibətlər siyasətinin hüquqi bazası
ümummilli liderin sədri olduğu komissiya tərəfindən hazırlanmış və referendum vasitəsi ilə qəbul olunmuş ali
qanunumuza – Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsaslanır. Demokratiya prinsiplərini əsas götürən
Əsas qanun Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşlarına qanun və məhkəmə qarşısında bərabərlik hüququ
verir. Konstitusiyanın İkinci bölməsinin lll fəslinin 25-ci maddəsinin 3-cü bəndində deyilir:”...İnsan və vətəndaş
hüquqlarını və azadlıqlarını irqi, milli, dini,dil, cinsi, mənşəyi, əqidə, siyasi və sosial mənsubiyyətə görə
məhdudlaşdırmaq qadağandır”.
Qüdrətli dövlət qurucusu Heydər Əliyevin azərbaycançılığın ən mühüm istiqamətlərindən və
komponentlərindən biri kimi qiymətləndirdiyi milli-mənəvi dəyərlər özü də mürəkkəb daxili struktura malikdir.
Burada ulu öndər üç tərkib hissəni xüsusi qeyd edirdi: dil, din, adət-ənənə və bunların milli şüur və milli
psixologiyada oturuşmasından yaranan milli mentalitet.
Heydər Əliyev milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunmasını və inkişaf etdirilməsini ən mühüm vəzifələr
sırasına aid edirdi. Çünki dövlətçiliklə milli-mənəvi dəyərlər arasında sıx daxili əlaqə vardır. Milli müəyyənliyi
olmayan, millət formalaşmayan xalq milli dövlətçilikdən də uzaqdır. AMEA-nın müxbir üzvi S.Xəlilovun
yazdığı kimi, “milli dövlət bir tərəfdən ərazinin və iqtisadi sərvətlərin qorunmasına xidmət edirsə, digər tərəfdən
və daha çox dərəcədə milli-mənəvi dəyərlərin qorunması və nisbi müstəqil inkişafının təmin olunması məqsədi
daşıyır. Heç bir dövlət başçısı, heç bir siyasi lider və hətta heç bir millətçi ziyalı dövlət quruculuğu və idarəçiliyi
ilə yanaşı, milli ideologiyanın əsas istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi, bu sahədə yeni mükəmməl elmi
konsepsiyasının yaradılması və onun həyata keçirilməsi sahəsində ulu öndər qədər fədakarcasına çalışmamışdır”.
Milli ideologiyamızın ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilmiş ən mühüm istiqamətlərindən
biri olan azərbaycançılıq bir tərəfdən, Azərbaycanda vahid milli dövlətçilik hissiyyatının formalaşmasını, etnik896
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milli yetkinləşmə və bütövləşməni nəzərdə tutursa, digər tərəfdən, Azərbaycan dilinin bir dövlət dili olaraq
inkişafını və ölkə miqyasında, bütün fəaliyyət sahələrində mövqeyinin möhkəmlənməsini ortaya qoyur.
Bu, bir danılmaz faktdır ki, XX əsrin II yarısında Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi rəsmləşdirilməsi,
hərtərəfli inkişafı, qorunması, diplomatiya aləminə yol açması, fəaliyyət dairəsinin genişlənməsi kimi tarixi
missiyanın yerinə yetirilməsində ümummilli lider Heydər ƏIiyevin müstəsna rolu olmuşdur. Azərbaycan dilinin
keşiyində durmaq Heydər ƏIiyevin məqsədyönlü fəaliyyətinə çevrilmişdir. Heydər Əliyev 1969-cu ildə
Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçildikdən sonra məhz Azərbaycan dili
siyasi elitanın dilinə çevrilməyə başladı.
Hər bir xalqın milli – mənəvi dəyərlərini yaşadan, inkişaf etdirən onun dilidir. Dil hər bir xalqın varlığının
ən əsas, bəlkə də yeganə təminatçısıdır. Azərbaycan xalqının da ana dili onun milli varlığını müəyyən edən başlıca
amillərdəndir. Ana dilimiz xalqın keçdiyi bütün tarixi mərhələlərdə onunla birgə olmuş, onun taleyini yaşamışdır.
Ana dilimiz dövlət rəmzləri olan himn, gerb, bayraq kimi müqəddəşdir.
Hakimiyyətdə olduğu müddət ərzində Heydər Əliyev Azərbaycan dilini milli mənliyin əsas məsələsi
kimi daim ön plana çəkirdi. Hələ 1978-ci ildə Azərbaycan SSR-in Konstitusiyasında Heydər Əliyevin böyük
cəsarəti sayəsində Azərbaycan dili dövlət dili kimi təsbit olunmuşdu. 1995-ci ildə qəbul edilmiş Əsas
Qanunumuzda Azərbaycan dili dövlət dili kimi yenidən təsdiqləndi. 2001-ci il iyunun 18-də Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev “Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” fərman
imzaladı. Fərmanda dilimizin tarixi inkişafı ərzində əldə etdiyi uğurlarla yanaşı, yaşadığımız dövrdə dövlət dili
sayəsində yaranmış problemlər də geniş təhlil edilmiş və həmin problemlərin həlli yolları açıqlanmışdır. 2001-ci
il iyulun 4-də isə ana dilinin tətbiqi məsələlərinin həyata keçirilməsinin təmin olunması məqsədi ilə Dövlət Dil
Komissiyası yaradıldı. 2001-ci il Heydər Əliyev tərəfindən “Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü” təsis
edilib. Fərmana əsasən, artıq neçə ildir ki, Azərbaycanda 1 avqust Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü
kimi qeyd edilir.
Dövlət dilinin tətbiqi işinin əməli şəkildə həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə 30 sentyabr 2001ci ildə respublika Prezidentinin təsdiq etdiyi Dövlət dili haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu qüvvəyə
minmişdir.
Ulu öndər nəinki Azərbaycan dövlət quruculuğunun təməl daşlarını düzmüş, bu sahədə qarşıda duran
perspektivləri müəyyənləşdirmiş, həmçinin onları həyata keçirə biləcək layiqli davamcı da yetişdirmişdi. Bu
şəxsiyyət Heydər Əliyev məktəbinin məzunu, praqmatik siyasətci, ümummilli liderin ideyalarının həyata
keçirilməsinin ən etibarlı qarantı olan möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevdir. Müasir dünyanın bu mürəkkəb
və ziddiyətli zamanı axınında, dünyada ikili standartların, ayrı-seçkiliklərin hökm sürdüyü bir dövrdə ölkəmizdə
qorunub saxlanılan stabilliyin, uğurlu inkişafın, nailiyyətlərin sükanını əlində möhkəm saxlayan Prezidentimiz
xalqımızı daha yüksək firavanlıq hədəflərinə doğru aparmaqdadır.
21 iyul 2008-ci ildə Bibiheybət ziyarətgah kompleksinin təmirdən sonrakı açılışında Prezidentimiz İlham
Əliyev demişdir: “Çox şadam ki, Azərbaycan cəmiyyətində ümummilli ideya ətrafında bütün cəmiyyət səfərbər
olunub, cəmiyyət azərbaycançılıq ideyası uğrunda, dövlətçilik ideyası uğrunda müstəqillik ideyası uğrunda və
müstəqil həyat ideyası uğrunda birləşibdir”.
Fikrimi Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri, AMEA-nın akademiki Ramiz
Mehdiyevin “V Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu cəmiyyətin hansı istiqamətdə hərəkət etdiyini anlamağa
imkan verən dünya miqyaslı məkandır” adlı məqaləsindəki aşağıdakı fikirləri ilə tamamlamaq istərdim: “Gənc
müstəqil ölkəmiz Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə keçid dövrünün çətinliklərini inamla dəf edərək ictimaisiyasi inkişafın, iqtisadiyyatın modernləşdirilməsinin, Azərbaycan xalqının milli mənlik şüurunun yüksəlməsinin
yeni fazasına qədəm qoyub. Yeniləşməkdə olan cəmiyyətimiz öz dinamizmi ilə xoşbəxt gələcəyə – XXI əsr
dünyasına istiqamətlənib”.
Xalq qəzeti.-2017.-15 iyun.-№128.-S.4.
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Tarixi şans
Eynulla Mədətli,
AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini,
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Bəşər tarixində hər bir xalqın taleyində böyük dühaların, siyasət ustadlarının oynadıqları müstəsna rol daim
yüksək qiymətləndirilib və bütün dönəmlərdə iftixarla xatırlanıb. XX əsr Azərbaycan tarixinin ən böyük, fenomen
şəxsiyyəti kimi şərəfli ömür yolunu xalqının nicatına həsr etmiş ulu öndər Heydər Əliyev də məhz belə dahi
simalardan olmaqla, müasir dövlətçiliyimizin ideoloji-siyasi əsaslarını yaratmış, xalqı həqiqi müstəqilliyə
qovuşduraraq onun qəlbində özünə möhtəşəm bir abidə ucaltmışdır.
Zəngin dövlətçilik ənənələrinə malik Azərbaycan xalqı üçün belə real tarixi şans ötən əsrin ikinci yarısında
- ulu öndər Heydər Əliyevin 1969-cu ilin 14 iyulunda respublika rəhbəri seçilməsindən sonrakı mərhələdə
yaranmışdır. Heydər Əliyevin Azərbaycanda ikinci dəfə hakimiyyətə gəlişi də birinci dəfə olduğu kimi,
respublikanın üzləşdiyi ağır sosial-iqtisadi, mənəvi mühitlə şərtlənmişdir.
Ulu öndərin 1990-cı ilin iyulunda Azərbaycana xilaskar missiyalı qayıdışı, təqiblərə məruz qalıb Bakıdan
Naxçıvana getməsi ilk növbədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının qorunması, onun düçar olduğu burulğandan və
düşmən təcavüzündən xilas edilməsində həlledici rol oynadı. Heydər Əliyevin Naxçıvanda kütləvi ümumxalq
məhəbbəti ilə qarşılanması, hər kəsin bu dahi insana ümid və pənah yeri kimi baxması, dualar edib xalqı bu
bəladan qurtarmasını istəməsi böyük rəhbərin mübarizə əzmini daha da artırdı, üzərinə düşən ağır və məsuliyyətli
vəzifənin öhdəsindən bacarıqla gəlmək üçün ona qüvvət verdi. Həmin dövrdə mürəkkəb vəziyyətə baxmayaraq,
ölkəmizdə demokratik dövlət quruculuğunun ilk və qətiyyətli addımları Heydər Əliyev tərəfindən məhz
Naxçıvanda atıldı.
Ulu öndər Naxçıvan MR Ali Məclisində deputat olan zaman dönməz iradə və qətiyyətinin gücü ilə
ictimaiyyəti qarşıdakı hadisələrdən xəbərdar edir, gözlənilən dəyişikliklərə hazırlayırdı. Bütün xalq Heydər
Əliyevi dəstəkləyirdi, lakin Moskvanın diktəsi ilə hərəkət edən Azərbaycanın kommunist rəhbərliyini
dəstəkləyənlərin müqaviməti də var idi. Buna baxmayaraq, Heydər Əliyev dərhal bütün demokratik qüvvələrin
qəbul etdiyi liderə çevrildi. 1991-ci ilin ortalarında sovet rəhbərliyinin Azərbaycana qarşı ədalətsiz siyasətini
kəskin tənqid etməklə ulu öndərin Sov.İKP sıralarını nümayişkaranə şəkildə tərk etməsi “bəlkə də qaytardılar”
düşüncəsi ilə yaşayan Ali Məclisdəki keçmiş rəsmi şəxslərin və məmurların bir çoxunun mövqeyinin dəyişməsinə
səbəb oldu.
Naxçıvan əhalisinin iradəsi ilə ulu öndərin Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri seçilməsi Azərbaycan
dövlətçiliyinin ilk atributlarının qəbulundan tutmuş, köklü inqilabi islahatlar da daxil olmaqla, müstəqilliyə aparan
yolun və vasitələrin müəyyən edilməsini şərtləndirdi. Bu Heydər Əliyev yolu idi.
Ümummilli liderin Naxçıvan MR Ali Məclisinə Sədr seçilməsi ilə müstəqil dövlət quruculuğu işinə
başlanıldı. O zaman üçün ən ümdə və aparıcı vəzifə muxtar respublikanın işğalçı Ermənistanın getdikcə
genişlənən təcavüzündən qorunması idi. 1991-1993-cü illərdə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə
rəhbərlik etdiyi zaman Heydər Əliyev həm Naxçıvanı erməni işğalından qorumaq, həm də müstəqilliyinin kövrək
addımlarını atmaqda olan, lakin səriştəsiz və dəyanətsiz rəhbərlərin, yad xarici qüvvələrin təzyiqi altında az qala
hər şeyi itirmək təhlükəsi ilə üzləşən Azərbaycan Respublikasını fəlakətdən qurtarmaq üçün yollar axtarırdı.
Ermənilər tərəfindən şose və dəmir yolu bağlanan, elektrik enerjisi, təbii qazı, telefon rabitəsi kəsilən, yeganə
hava yolu da təhlükələrdən xali olmayan Naxçıvan tam blokada şəraitində ən ağır günlərini keçirirdi. Dondurucu
qış gecələrində Ali Məclisin ikinci mərtəbəsindəki iş otağında, neft lampası işığında Heydər Əliyev bütün
Azərbaycan xalqını işığa çıxarmaq üçün çalışırdı. Lakin bu çətin vəzifəni yalnız şəxsiyyətinin nüfuzu və
diplomatiyasının gücü ilə həyata keçirmək mümkün deyildi. Dövlətçiliyin ən vacib və birinci dayağı olan nizami
milli ordusuz nə dövləti qurmaq, nə də onu qorumaq olardı.
Məhz Heydər Əliyevin zəkası və sovet idarə sisteminin bütün incəliklərini bilməsi nəticəsində və əlbəttə
ki, keçmiş İttifaqda qazanmış olduğu nüfuz sayəsində Naxçıvan MR ərazisindəki sovet ordusu hissələri nizamlı
şəkildə yola salındı. Həmin zaman ərəfəsində ulu öndərin Rusiyanın yüksək rəsmiləri ilə düzgün münasibət
formalaşdırması elə bir imkan yaratdı ki, həmin hərbi hissələrin döyüş texnikasının və silahların əksəriyyətinin
Naxçıvan hakimiyyətinə verilməsi təmin edildi. Heydər Əliyevin fərmanı ilə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq
Naxçıvan Dövlət Müdafiə Komitəsi yaradıldı və sovet hərbi hissələrinin texnika və silahları həmin quruma təhvil
verildi. Beləliklə, Naxçıvanın müdafiəsinin təmin olunması üçün ən zəruri addımlar atılmağa başlandı. Bir çox
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könullü peşəkar hərbçilər Heydər Əliyevin çağırışlarına böyük coşqu ilə səs verdilər. Xüsusi vurğulamaq lazımdır
ki, hələ sovet hakimiyyəti illərində Heydər Əliyev orduda azərbaycanlı milli zabit kadrlarının çox az olduğunu
görərək bu sahədə sistemli uzaqgörən tədbirlər həyata keçirmişdi.
Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçən Ali Məclisin sessiyasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının adından
“Sovet Sosialist” sözlərinin çıxarılması və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli, ay-ulduzlu bayrağının
iclas salonuna gətirilməsi müstəqil dövlətçiliyin bərqərar edilməsi yolunda ilk addımlar sayıla bilər. Ulu öndər
Heydər Əliyev bildirmişdi: “Azərbaycanın istiqlalı əbədidir, dönməzdir”.
Heydər Əliyev parlamentin iclaslarında ölkəmizin düşdüyü ağır ictimai-siyasi və iqtisadi böhrandan çıxış
yollarını göstərir, buna rəvac verən M.Qorbaçov hakimiyyətini və onun diktəsi ilə hərəkət edən respublika
rəhbərliyini qətiyyətlə ittiham edirdi. O, yeni İttifaq adı ilə SSRİ-ni dirçəltmək cəhdlərini qətiyyətlə rədd edərək
deyirdi: “Mən yeni İttifaqa daxil olmağın və bunun üçün referendum keçirməyin heç bir şərt qoymadan
əleyhinəyəm. Azərbaycan Respublikası iqtisadi və siyasi müstəqillik yolu ilə getməli, tam istiqlaliyyət uğrunda
mübarizə aparmalıdır”.
Böyük siyasət ustadına dərindən inanan, onun müstəqillik ideyalarını dəstəkləyən Naxçıvan əhalisi elliklə
həmin İttifaqa dair ölkə referendumuna getmədi, müstəqil dövlətçilik yolunu seçdi. Heydər Əliyevin iradəsi ilə
Kommunist Partiyasının Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı strukturlarının ləğv edilməsi, 8 sentyabr 1991-ci
ildə Azərbaycanda keçirilən prezident seçkisinin baykot edilməsi barəsində Naxçıvan Ali Məclisinin qərarları
bütün Azərbaycana bənzər addımların atılması üçün cəsarətli çağırışlar idi.
20 Yanvar hadisələrinə, erməni işğalçılarının Xocalıda törətdikləri kütləvi qırğınlara hüquqi-siyasi
qiymətin verilməsi və Naxçıvan MR Ali Məclisində bu hadisələrlə əlaqədar qərarlar qəbul edilməsi, Xocalı
faciəsinin Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirilən soyqırımı siyasəti olduğunun dünya ictimaiyyətinin diqqətinə
çatdırılması o zaman çox zəruri addımlar idi.
Heydər Əliyevin uzaqgörən və məqsədyönlü addımlarından biri də qonşu ölkələrin rəhbərləri ilə təmasa
keçərək Naxçıvan MR əhalisini iqtisadi fəlakətdən qurtarmaq idi. Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti nə qədər qısqanclıqla
yanaşsa, müxtəlif vasitələrlə mane olmağa çalışsa da, Azərbaycan dövlətinin ilk xarici siyasətinin təməli
Naxçıvanda qoyulurdu. Heydər Əliyev Ali Məclisin deputatlarına, alimlərə, jurnalistlərə təkidlə Naxçıvanın yaxın
tarixini, Moskva və Qars müqavilələrini öyrənməyi tövsiyə edirdi. Əvvəlki tarixi təcrübələri nəzərə alaraq
ölkəmizin bu qədim guşəsini qoruyub saxlamaq üçün Türkiyə Cümhuriyyətinin və İran İslam Respublikasının
dövlət başçıları səviyyəsində görüşlər keçirir, sənədlər imzalayır və qarşıya qoyduğu məqsədlərə nail olurdu.
Türkiyənin o vaxtkı Prezidenti Süleyman Dəmirəl Naxçıvana gəldi, Heydər Əliyev İranın həmin dövrdəki
Prezidenti Haşemi Rəfsəncaninin dəvəti üzrə Tehranda səfərdə oldu, blokadada olan Naxçıvan Muxtar
Respublikasına yeni nəfəs verildi. Bakıda bütün bunları qısqanclıqla izləyən, hətta əngəllər yaratmağa çalışan
qüvvələrə məhəl qoymayan ulu öndər öz diplomatik tədbirləri ilə erməni işğalçılarını da Naxçıvana təkrar həmlə
etməkdən çəkindirdi. Bütün bu müdrik addımlar olmasaydı, 1918-1919-cu illərdəki erməni işğalı təkrarlana,
həmin illərdə olduğu kimi Azərbaycan dövləti Naxçıvan bölgəsinin qorunmasında aciz qala bilərdi.
15 iyun 1993-cü ildə Heydər Əliyevin Milli Məclisin Sədri seçilməsi və on gün sonra isə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərinin icrasına başlaması xalqımızın milli müstəqilliyində, eləcə də
Azərbaycan dövlətçiliyinin qorunub saxlanması və inkişaf etdirilməsində dönüş nöqtəsi oldu. 1990-cı illərin
əvvəllərindən ölkədə başlayan hakimiyyət böhranı bu və ya digər şəkildə 1993-cü ilin 15 iyun tarixinədək davam
etdi və xüsusi vurğulanmalıdır ki, məlum xarici təsirlərlə yanaşı, xalqa zidd daxili qüvvələrin də müstəqilliyin ilk
və çətin illərində təxribatçı fəaliyyətləri, millətin və dövlətin taleyinə hakimiyyətdəki müəyyən qüvvələrin
biganəliyi ölkəmizi uçurumun bir addımlığına gətirib çıxarmışdı. Daxili çəkişmə və ziddiyyətlər, şəxsi və qrup
mənafelərinin toqquşması xalqı və dövləti çətinə salmış, çıxılmaz bir xaosa sürükləmişdi. Vətəndaş
qarşıdurmasının qarşısı dərhal alınmasaydı, ölkəmizin bir neçə yerə parçalanmasına, nəticədə dövlət
müstəqilliyinin itirilməsinə gətirib çıxaracaqdı. Belə bir mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə Heydər Əliyevin
Naxçıvandan Bakıya gəlişi sözün əsl mənasında, böyük Qurtuluş missiyası idi.
Hakimiyyət sükanı arxasına keçdiyi ilk gündən Heydər Əliyevin məqsədyönlü daxili və xarici siyasəti
dövlətçiliyimizin sonrakı inkişafına geniş yol açdı. Bir çox ölkələrlə bərabərhüquqlu münasibətlər quruldu,
etibarlı tərəfdaşlıq, xarici əlaqələrdə milli maraqların əsas götürülməsi ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunu artırdı,
bəzi dövlətlərlə əvvəlki hakimiyyətin yanlış siyasəti üzündən yaranmış etimadsızlıq münasibətləri aradan
qaldırıldı. Məhz Heydər Əliyevin xarici siyasət kursunun məqsədyönlülüyünə, dəyişməzliyinə, müstəqilliyinə,
qərarlığına və perspektivliyinə inam 1994-cü ilin sentyabrında, hakimiyyət böhranından cəmi bir il sonra “Əsrin
müqaviləsi” adını almış neft müqavilələrinin bağlanmasına yol açdı. Xarici siyasətin dördqütblü yönü: Qərb-Şərq899
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Şimal-Cənub arasında seçim etmədən, bütün tərəflərlə Azərbaycan dövlətinin mənafeyi naminə əməkdaşlıq öz
bəhrəsini verdi.
1993-cü ilin 15 iyunundan bu günə kimi xarici siyasətdə Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi siyasi xətt
dəyişmədən uğurla davam etməkdədir. Ulu öndərin dövlətçilik ənənələrini Prezident İlham Əliyev yüksək
ustalıqla davam etdirərək bu siyasəti dünyada formalaşmış daha mürəkkəb beynəlxalq münasibətlər sistemində
yeni məzmunla, ikitərəfli, üçtərəfli əməkdaşlıq formatları ilə, zamanın çağırışlarına uyğun olaraq daha da
zənginləşdirmişdir. Bu gün Azərbaycan Prezidentinin dünya ölkələrini və xalqlarını dəvət etdiyi sülh və
əməkdaşlıq, çoxmədəniyyətlilik şəraitində ahəngdar birgə yaşayış, cəmiyyətdə dini xoşrəftarlıq və həmrəylik
siyasəti məhz ötən əsrin 90-cı illərində Heydər Əliyevin ideyalarının əməli şəkildə həyata keçirilməsinin
bəhrəsidir.
Azərbaycan.-2017.-15 iyun.-№128.-S.10.
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Heydər Əliyevin sabitlik və inkişaf strategiyası
Arif Şəkərəliyev,
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin kafedra müdiri,
Əməkdar elm xadimi, Beynəlxalq Menecment Akademiyasının üzvü,
iqtisad elmləri doktoru, professor
Heydər Əliyev Azərbaycana iki dəfə rəhbərlik etmişdir. Hər iki dəfə Azərbaycanı tənəzzüldən, böhrandan
çıxarıb inkişaf yoluna qoymuşdur. Bu, onu göstərir ki, ictimai- siyasi quruluşdan asılı olmayaraq, Heydər
Əliyev həmişə ən düzgün siyasət aparmış, Azərbaycan xalqının maraqlarını müdafiə və təmin etmişdir.
Azərbaycan Prezidenti İlham ƏLİYEVİN
ümummilli liderin anadan olmasının 94-cü ildönümünə
və Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətinin
13 illiyinə həsr olunan təntənəli mərasimdəki nitqindən
Azərbaycanın ən yeni tarixinin bütöv bir dövrü ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin şərəfli adı və
möhtəşəm fəaliyyəti ilə bağlıdır. Onun 35 illik rəhbərliyi dövründə respublikamız əsrlərə bərabər inkişaf yolu
keçmişdir. Ulu öndər respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrdə var qüvvəsini və bacarığını Azərbaycanın yüksəlişinə
həsr etmiş, nəhəng quruculuq işlərinin təşəbbüskarı olmuşdur. Heydər Əliyev deyirdi: “Xalq mənə ümid
bəsləyir, mən də bu ümidi doğrultmaq üçün ömrümün qalan hissəsini xalqıma bağışlayıram və həyatımı
xalqıma qurban verməyə hazıram”.
Yaxın kecmişə nəzər salsaq görərik ki, 1988-1993-cü illərdə cəbhədəki məğlubiyyətlər, Azərbaycanın
ictimai-siyasi həyatında çaxnaşmalar, anarxiya, xaos, vətəndaş müharibəsi və s. ölkədə gərgin vəziyyət
yaratmışdı. Belə bir təhlükəli məqamda xalq özünün xilaskarını ikinci dəfə hakimiyyətə dəvət etdi. 1993-cü ilin
15 iyunu Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı və xalq bu günü hər il Milli Qurtuluş Günü kimi bayram edir.
Ulu öndərin ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışı müstəqil Azərbaycan iqtisadiyyatına, elminə, təhsilinə,
səhiyyəsinə və mədəniyyətinə də yeni nəfəs gətirdi. Demək olar ki, cəmiyyətin bütün sferalarında inqilabi
dəyişikliklər baş verdi. Təhsil və elm ocaqları Heydər Əliyevin qayğısı sayəsində öz əvvəlki şöhrətini bərpa etdi.
Heydər Əliyevin zəngin dövlətçilik təcrübəsi, möhkəm iradəsi və uzaqgörənliyi sayəsində vətəndaş
müharibəsi dayandırıldı, Milli Ordumuzun döyüş qüdrətinin artırılması nəticəsində torpaqlarımızın işğalına son
qoyuldu və atəşkəs əldə olundu. Qısa bir zamanda ulu öndərin bilavasitə rəhbərliyi altında respublikamızda
ictimai-siyasi sabitlik və iqtisadi dirçəliş təmin edildi. Siyasi aləmdə dövlətimizin beynəlxalq nüfuzu
möhkəmləndi və müstəqilliyimiz dönməz xarakter aldı.
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 1995-ci ilin noyabrında müstəqil respublikamızın ilk Konstitusiyası qəbul
olundu, parlamentə seçkilər keçirildi. Şərqdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv edildi, hüquqi və
sivil dövlət quruculuğu prosesi başlandı. İqtisadi islahatların həyata keçirilməsi geniş vüsət aldı və “Əsrin
müqaviləsi” adını almış nəhəng neft müqaviləsi imzalandı, dünya dövlətləri ilə iqtisadi və siyasi əlaqələrimiz
genişləndi. Bütün bu sadalananlar məhz ulu öndər Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti və gərgin əməyi
nəticəsində mümkün oldu.
Bu dahi şəxsiyyət tükənməz enerjisini nəinki öz xalqının, dövlətinin inkişafına, bütövlükdə dünya
xalqlarının iqtisadi, mədəni səviyyəsinin yüksəlməsinə, onların arasında mehriban münasibətlərin dərin kök
salmasına sərf edirdi. Məhz Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə bərpa edilən tarixi İpək Yolu
dünyamızın Şərqi ilə Qərbini birləşdirdi və bütün dünya dövlətlərinin inkişafına öz mühüm töhfəsini verdi.
1994-cü il sentyabrın 20-də imzalanan “Əsrin müqaviləsi” ilə müstəqil Azərbaycanın yeni neft strategiyası
həyata keçirilməyə başlandı və ölkə iqtisadiyyatına yatırılan investisiyanın həcmi ilbəil artdı. Keçmiş sovet
respublikaları arasında Azərbaycan ilk dəfə Qərbin iri neft şirkətləri ilə belə böyük miqyaslı saziş imzaladı və
Xəzər dənizində beynəlxalq əməkdaşlığın əsasını qoydu. Bununla da Prezident Heydər Əliyev o dövrdə növbəti
dəfə böyük siyasi cəsarət, dönməz iradə, dəqiq iqtisadi hesablama və dərin müdriklik nümayiş etdirərək, müstəqil
Azərbaycanın yeni neft doktrinasını irəli sürdü.
Avropa və Asiya qitəsinin arasında yerləşən Azərbaycan tarixən qərblə şərq, cənubla şimal arasında
“körpü” funksiyası daşıyıb. Tarixi İpək Yolunun bərpasına həsr edilən və Bakıda böyük təntənə ilə keçirilən
beynəlxalq konfrans respublikamızın yenidən iki qitəni birləşdirən qovşağa çevrilməkdə olduğunu nümayiş
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etdirdi. İpək Yolunun üstündə yerləşən 33 ölkənin, 8 beynəlxalq təşkilatın nümayəndələri ölkəmizin paytaxtına
toplaşmaqla Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunu bütün dünyada bir daha təsdiq etdilər.
13 aprel 1999-cu ildə Atatürkün “Yurdda sulh, cahanda sülh” prinsipinə uyğun olaraq ümummilli lider
Heydər Əliyev Azərbaycanda və Qafqaz bölgəsində sabitliyin bərqərar edilməsi, dostluq, qarşılıqlı anlaşma və
mehriban qonşuluq münasibətlərinin bərpa olunması, bütün dünyada sülhün çarçısı kimi Beynəlxalq Atatürk Sülh
Mükafatına layiq görüldü.
Bütün bunlar bu gün Azərbaycan xalqının dünyada sülhsevər bir xalq kimi tanınmasına səbəb olmuş,
respublikamızın müstəqilliyinin qorunub saxlanmasına, dinc quruculuq işlərinin aparılmasına, iqtisadiyyatımızın
möhkəmləndirilməsinə tarixi bir imkan yaratmışdır. Uzun illərin təcrübəsi sübut edir ki, yalnız güclü siyasi lider
yetişdirən xalqlar öz milli sərvətlərinə sahib olmaq imkanı qazanırlar. Qeyd etmək lazımdır ki, dünyada neftlə
zəngin olan ölkələr çoxdur. Lakin həmin sərvətlərdən bütün dövlətlər heç də öz xalqlarının rifahı üçün lazımi
səviyyədə istifadə edə bilmirlər. Məhz Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti sayəsində həmin sərvətlər xalqımızın
rifah halının yaxşılaşmasına yönəldildi.
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlanan və dünyanın nəhəng şirkətləri ilə birgə imzalanan “Əsrin
müqaviləsi” yeni neft strategiyamızın şanlı səhifələrini acdı. Məhz bu müqavilə Azərabaycan iqtisadiyyatının
inkişafının təməl daşına çevrildi, azad iqtisadi mexanizmlərin tətbiq edilməsi və respublikamızın dünya
iqtisadiyyatına dinamik inteqrasiyasını təmin etdi, xarici investisiyanın ölkəmizə axınını sürətləndirdi və
Azərbaycanda yeni neft-qaz müqavilələrinin bağlanmasına güclü təkan verdi. Həmin dövrdə Amerika Birləşmiş
Ştatlarının Prezidenti olmuş Corc Buş Heydər Əliyevə ünvanlandığı məktubda yazırdı: “Amerika Birləşmiş
Ştatları Sizinlə sıx işləyərək, qlobal enerji təhlükəsizliyini təmin etməyə və Azərbaycan xalqı üçün daha firavan,
dinc gələcək qurmağa yardım etməyə hazırdır”.
Əsası ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin istismara
verilməsinin ölkəmizdə istehsal edilən neftin dünya bazarlarına çıxarılmasında rolu əvəzsizdir. Heydər Əliyev
kəmərin təməlinin qoyulması mərasimindəki nitqində demişdir: “Bakı-Tbilisi- Ceyhan çox böyük iqtisadi
xarakter daşıyır. Ancaq təkcə iqtisadi deyil, hesab edirik ki, siyasi xarakter daşıyır. Bu layihə və onun həyata
keçirilməsi Qafqaz bölgəsində sülhün, əmin-amanlığın, təhlükəsizliyin təminatçısı ola bilər”.
Respublikamızda istehsal edilən neft-qaz xalqımızın güzəranının yaxşılaşmasında, onun ictimai-siyasi
həyatında böyük rol oynayır və hələ uzun illər də oynayacaqdır. Bu nemət ulu öndər Heydər Əliyevin memarı
olduğu neft strategiyasının uğurla həyata keçirilməsi nəticəsində ölkəmizdə dinamik inkişaf təmin edilmiş,
əhalinin rifahı yaxşılaşdırılmış, dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiya əlaqələrinin gücləndirilməsi mümkün
olmuşdur.
1993-cü ilin ikinci yarısından etibarən ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən aparılan
məqsədyönlü daxili və xarici siyasət nəticəsində 1995-ci ildə Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik təmin edildi,
sosial-iqtisadi problemlərin həlli, o cümlədən əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən
işlər ön plana çəkildi. Ardıcıl olaraq aparılan islahatlar qısa müddət ərzində öz bəhrəsini verməyə başladı və
iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində ciddi irəliləyiş əldə olundu. Görülən məqsədyönlü və uzaq perspektivlərə
tuşlanmış tədbirlər nəticəsində geriləmənin qarşısı birdəfəlik alındı.
Alfred Nobelin XX əsrin əvvəllərində “burada neft, qan və siyasət çox sıx şəkildə bir-birinə qarışıb”, - deyə
xarakterizə etdiyi Azərbaycan artıq XX əsrin sonunda xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyevin gərgin əməyi,
məntiqi siyasi gedişləri və inkişaf strategiyası nəticəsində qan-qadadan uzaq, sabitliyin və əmin-amanlığın hökm
sürdüyü bir ölkəyə çevrilirdi. Gündən-günə artan neft gəlirləri, xarici investisiya axını ölkənin iqtisadi mənzərəsini
dəyişdi, Azərbaycanı regionun lider dövlətinə çevirdi.
Bu siyasi kursun ardıcıl olaraq həyata keçirilməsi və daha da inkişaf etdirilməsi möhtərəm Prezidentimiz
İlham Əliyevin adı ilə bağlıdır. Regionda qlobal enerji layihələrinin təşəbbüskarı və iştirakçısı olan Azərbaycan
hazırda bir sıra dünya və Avropa ölkələrinin “mavi yanacaq”la təminatında mühüm rol oynayır. Məlum olduğu
kimi, “Şahdəniz” yatağı ölkəmizi dünyanın potensial qaz ixracatçılarından birinə çevirmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, “Şahdəniz” yatağının işlənməsinin ikinci mərhələsinin ölkəmiz üçün əhəmiyyəti
olduqca böyükdür. Belə ki, sözügedən mərhələ çərçivəsində hasil edilən daha böyük miqdarda “mavi yanacaq”
Azərbaycanın ixrac imkanlarını genişləndirməklə yanaşı, “Şahdəniz” qazının alıcılarının sayının da artmasına
səbəb olacaq. Bu da ölkəmizin regionda, eləcə də dünyada strateji tərəfdaş kimi mövqeyini bir qədər də
möhkəmləndirəcək. Ən başlıcası isə “Şahdəniz” yatağının işlənməsinin ikinci mərhələsi Azərbaycan
iqtisadiyyatına milyardlarla dollar birbaşa investisiyanın qoyulmasına gətirib çıxaracaqdır.
Azərbaycanın təşəbbüsü və iştirakı ilə TANAP layihəsinin reallaşması çox mühüm tarixi hadisədir. Bu
layihənin ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin və dünyadakı siyasi nüfuzunun artmasında önəmli rolu vardır. Möhtərəm
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Prezidentimiz İlham Əliyev layihənin tarixi rolundan danışarkən demişdir: “TANAP layihəsi bizə imkan
verəcəkdir ki, Azərbaycan zəngin qaz resurslarını dünya bazarlarına böyük həcmdə nəql etsin. Hesab edirəm ki,
TANAP layihəsi son illər ərzində nəinki ölkəmizdə, həm də regionda, Avropa qitəsində enerji təhlükəsizliyi ilə
bağlı olan məsələlər arasında ən böyük addımdır. TANAP layihəsinin təşəbbüskarı da Azərbaycan olmuşdur.
Əminəm ki, TANAP layihəsini Azərbaycan öz tərəfdaşları ilə vaxtında icra edəcək və beləliklə, Avropanın enerji
xəritəsi böyük dərəcədə dəyişdiriləcəkdir”.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan hazırda nəinki özünün, eləcə də dünyanın enerji təhlükəsizliyi
məsələlərinə öz layiqli töhfəsini verir. Dünya ölkələri, xüsusən də Qərb enerji təhlükəsizliyi kimi ciddi problemin
həllində Azərbaycanla daha sıx əməkdaşlıq qurmaqda marağını açıq şəkildə ortaya qoyub. İndi söhbət məhz
Azərbaycanın fəal iştirakı ilə Xəzər-Qara dəniz-Aralıq-Baltik dənizləri və Avropa İttifaqı regionunda enerji
əməkdaşlığının geniş formatı haqqında gedir. Təbii ki, neft-qaz amilinin ölkəmizin iqtisadi və siyasi həyatında
strateji əhəmiyyəti və xüsusi yeri vardır. Lakin Azərbaycan rəhbərliyi çalışır ki, ölkə iqtisadiyyatı neft amilindən
asılı olmasın. Buna görə də qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində ciddi addımlar atılır.
Hazırda qlobal iqtisadi inkişafın gələcəyini müəyyənləşdirən texnologiyaların mənimsənilməsi dünyanın
aparıcı dövlətlərinin diqqət mərkəzindədir. Təsadüfi deyil ki, artıq dövlətlərin iqtisadi üstünlüyü məhz yeni
texnologiyalara yiyələnməyə, onları mənimsəmə gücünə əsaslanır. Bir sözlə, iqtisadi qüdrəti müəyyən edən
meyarların, qazanılan makro və mikro iqtisadi göstəricilərin önündə bu gün məhz həmin ölkələrdə informasiyakommunikasiya texnologiyalarının tutduğu yer və onun inkişafı dayanır. Texnoloji proseslərin, innovasiyaların
insanlara xidmət etdiyi, korrupsiyaya qarşı mübarizə, şəffaflıq, yenilik baxımından müasir dünyamızın əsas
tələbinə çevrildiyi belə bir vaxtda ölkəmiz də qlobal çağırışlardan kənarda qalmır.
Ölkəmizdə neft sektoru ilə yanaşı, qeyri-neft sektorunun inkişafına xüsusi önəm verilir. Bu işdə iqtisadi
islahatların, regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi müstəsna rol
oynayır. Məhz bunların sayəsində regionlarda sahibkarlıq inkişaf edir, yeni iş yerləri yaradılır. Son illərdə
Azərbaycanda 1 milyon 700 min yeni iş yeri yaradılmışdır. Onlardan 1,2 milyonu daimi iş yeridir. İşsizliklə bağlı
aparılan tədbirlər nəticəsində bu göstərici 5 faizdən aşağı enmiş, yoxsulluq isə 5 faiz səviyyəsindədir. Dünyanın
aparıcı kredit reytinq agentlikləri, o cümlədən Davos İqtisadi Forumu ölkəmizi iqtisadi sahədə
rəqabətqabiliyyətliliyinə görə 37-ci yerə layiq görmüşdür.
Prezident İlham Əliyevin dəfələrlə qeyd etdiyi kimi, aparılan islahatlar və əldə olunan iqtisadi artım, ilk
növbədə, Azərbaycan vətəndaşlarının maddi rifah halının yüksəldilməsinə yönəldilmişdir. Ölkəmizdə işsizlik
probleminin həlli istiqamətində qazanılmış nailiyyətlərin miqyası son illərdə nəzərə çarpacaq dərəcədə
genişlənmiş, ümumi iqtisadi inkişaf bu məsələnin çözümünə böyük töhfələr vermişdir. Yoxsulluğun azaldılması
iqtisadiyyatın uğurlu diversifikasiyası, enerji gəlirlərindən səmərəli istifadə olunması, sahibkarlığın inkişafı üçün
əlverişli şərait yaradılması, regionların inkişafına xidmət edən dövlət proqramlarının uğurla reallaşdırılması və bu
qəbildən olan digər addımlar sayəsində mümkün olmuşdur.
Azərbaycan iqtisadiyyatı müasir dövrdə şaxələndirmə, başqa sözlə, diversifikasiyalaşdırılma dövrünü
yaşayır. Diversifikasiya sözünün müasir forması ingilis dilində işlədilən “diversification” termininə əsaslanır və
əsasən məhsul çeşidinin genişləndirilməsi kimi başa düşülür. Bununla yanaşı, diversifikasiya anlayışı milli
iqtisadiyyatın inkişaf xüsusiyyətini və istiqamətlərini xarakterizə etməklə, şirkət və birliklərin fəaliyyətlərinə görə
qruplaşdırılmasında vacib elementlərdən biri kimi özünü göstərir. Müasir şəraitdə ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlı
inkişafının başlıca istiqamətlərindən biri ayrı-ayrı istehsal sahələrinin diversifikasiyasıdır.
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin təsdiq etdiyi “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas
sektorları üzrə Strateji Yol Xəritəsi”ndə göstərilir ki, ölkə iqtisadiyyatının rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi
və innovasiyalaşdırılmasında iki mühüm inkişaf istiqaməti milli istehsalçıların məhsullarına olan tələbatın daxili
bazarda ciddi artırılmasının təmin olunması və xarici bazarların əldə olunması mühüm prioritet kimi qəbul
edilməlidir.
Bu il aprelin 17-də Yevlax şəhərində qeyri-neft ixracatçılarının respublika müşavirəsində yeni iqtisadi
modelin əsas hədəflərini açıqlayan hörmətli Prezidentimiz xüsusi vurğulamışdır ki, bundan sonra
iqtisadiyyatımızı ancaq islahatlar, innovasiyalar, texnologiyalar və qeyri-neft sektoru hesabına inkişaf
etdirməliyik. Daha sonra ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev demişdir: “Biz bu gün inamla deyə bilərik ki,
Azərbaycan öz iqtisadi potensialını şaxələndirə bilib. Hazırda qeyri-neft sektorumuz iqtisadiyyatımızın təxminən
65 faizini təmin edir. İxracatımızın böyük hissəsi hələ ki, neft və qazla bağlıdır. Bu da yəqin ki, indiki dövr üçün
təbiidir”.
Bu baxımdan ölkənin qeyri-neft sektorunun inkişafının sürətləndirilməsində əsas element kimi sənayenin,
kənd təsərrüfatının, turizmin, İKT-nin və digər istehsal sahələrinin kompleks və sürətli inkişafı, ölkə
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iqtisadiyatının müxtəlif sektorlarının potensialından səmərəli istifadə olunması, yüksək standartlara cavab verən
milli məhsulların və malların istehsal şəbəkəsinin genişləndirilməsi, ixracyönümlü malların çeşidinin artırılması
və qeyri-neft ixracının coğrafiyasının şaxələndirilməsi, yeni xarici əmtəə bazarlarına çıxışın təmin olunması vacib
şərtlərdəndir.
Hazırda respublikamız dünya birliyi və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən dinamik inkişaf edən
iqtisadiyyata və mühüm geostrateji mövqeyə malik olan, qlobal enerji təhlükəsizliyinin təminatında mühüm rol
oynayan bir dövlət kimi tanınır. Qeyd etmək lazımdır ki, artıq Azərbaycanda qeyri-neft sektorunda iri həcmli
layihələrin icrasına başlanılıb və ölkənin iqtisadi inkişafının neftdən asılılığının azaldılması prosesi müşahidə
olunur. İqtisadiyyatın diversifikasiyalaşdırılmasının, ÜDM-də özəl sektorun və xidmət sahəsinin payının
artırılmasının, sənaye sahələrində, o cümlədən neftqaz maşınqayırması, neftkimya, metallurgiya, cihazqayırma,
tikinti materialları istehsalı, aqrar sektor və kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı sahələrində inkişafın
sürətləndirilməsi, yeni iqtisadiyyat sahələrinin – İKT, turizm və kosmik sənayesinin rolunun gücləndirilməsi,
xarici ticarət dövriyyəsi həcminin artırılması prosesi davam edir.
Emal sənayesi qeyri-neft sektorunun əsas aparıcı sahəsidir və bu sahədə istehsal olunan məhsulun 69,1 faizi
onun payına düşür. Qeyri-neft emalı sənayesində qida məhsulları və içki istehsalı 40,9 faiz, metallurgiya sənayesi
və hazır metal məmulatların istehsalı 5,9 faiz, tikinti materiallarının istehsalı 5,1 faiz, elektrik avadanlıqlarının
istehsalı 1,9 faiz, kimya sənayesi 3 faiz, maşın və avadanlıqların istehsalı 3,6 faiz, digər sənaye sahələrinin
istehsalı 8,6 faiz təşkil edir. Neft sektorunun sıçrayışlı inkişafı fonunda qeyri-neft sektorunun kölgədə qalması,
ümumi iqtisadi inkişaf tempinin əsasən neft sektorundan asılılığının yumşaldılması və iqtisadiyyatın dayanıqlı
strukturunun təmin olunması üçün qeyri-neft sektoru üzrə inkişaf strategiyasının hazırlanmasını və həyata
keçirilməsini zəruri edirdi.
Son illərdə bu istiqamətdə həyata keçirilən layihələr və əldə olunan nəticələr həqiqətən fərəh doğurur. Heç
şübhəsiz, olkədə yaradılan sənaye parkları və zavodları, aqroparklar, biznes fəaliyyətinin təşviqi və
stimullaşdırılması ilə əlaqədar görülən işlər bu sektorun inkişafını daha da sürətləndirəcək.
“Azərbaycan-2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında 2020-ci ildə ölkədə adambaşına düşən qeyrineft ixracının həcminin min dollara çatdırılması hədəf kimi götürülmüşdür. Bu məqsədə çatmaq üçün düşünülmüş
kompleks tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Müasir dövrdə Azərbaycanda dövlətin özəl sektora, qeyri-neft
sahəsinə, həmçinin bank sektoruna sistemli dövlət dəstəyi mexanizmləri ilə yanaşması, nisbətən dayanıqlı iqtisadi
siyasət formalaşdırlması bu qənaətə gəlməyə imkan verir ki, növbəti illərdə müxtəlif real iqtisadi sektorların ixrac
potensiallarının artırılması yollarının şaxələndirilməsi daha da sürətlənəcək.
Ölkəmizdə təhsil, elm, mədəniyyət və incəsənət sahələri də sürətlə inkişaf edir. Bu işlərin həyata
keçirilməsində Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun,
İSESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın əvəzsiz xidmətləri vardır. Onun rəhbəliyi altında
ölkəmizdə müxtəlif layihələr reallaşdırılmış, yeni səhiyyə ocaqları, məktəblər, uşaq bağçaları, qocalar evləri
tikilib istifadəyə verilmişdir. Bütün bunlar isə xalqın maddi və mədəni saviyyəsinin yüksəlməsinə təkan vermişdir.
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən xüsusi qayğıya ehtiyacı olan, kimsəsiz, valideyn himayəsindən məhrum,
müəyyən mənada cəmiyyətin diqqətindən kənarda qalan uşaqların təhsilinin, yaşayış şəraitinin təşkili, onların
təhsil aldığı müəssisələrin maddi-texniki və tədris bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində də məqsədyönlü
tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Əsası ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev
tərəfindən böyük uğurla davam etdirilən xarici və daxili siyasət, gerçəkləşən iqtisadi doktrina belə deməyə əsas
verir ki, Azərbaycan növbəti illərdə də bu siyasətin davamı sayəsində hərtərəfli inkişaf sürətini daha da artıracaq,
həm regional, həm də qlobal səviyyədə öz mövqelərini daha da möhkəmləndirəcəkdir. Bütün bunlar isə belə
deməyə əsas verir ki, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin işləyib hazırladığı sabitlik və inkişaf strategiyası bu
gün də xalqımızı böyük qələbələrə aparır.
Xalq qəzeti.-2017.-15 iyun.-№128.-S.6.
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Ulu öndər Heydər Əliyevin xilaskarliq missiyası
Cəlal Qasımov,
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Heydər Əliyev adına Akademiyasının əməkdaşı, professor.
Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında müstəsna rol oynayan, müstəqil Azərbaycanın qurucusu ümummilli
lider Heydər Əliyevin 1993-1994-cü illərdə “Qayıdış”, “Xilaskar”, “Müstəqillik” və “Ədəbiyyat” adlı dörd kitabı
nəşr edildi. Əslində bu adi kitab adları deyil, böyük bir siyasətçinin sistemləşdirilmiş siyasi-elmi konseptual
baxışlarının məcmusudur. Adlarını çəkdiyim bu dörd kitab Azərbaycanın “DÖVLƏTÇİLİK KİTABI” və
“DÖVLƏTÇİLİK SİYASƏTNAMƏSİDİR”. Həqiqətən də, ümummilli liderimiz xalqın təkidli tələbiylə ikinci
dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdışı ilə xilaskarlıq missiyasını öz üzərinə götürdü və müstəqilliyimizin beynəlxalq
siyasi əsaslarını möhkəmləndirərək onun əbədiliyinə təminat verdi.
Heydər Əliyevin baxışlar sistemində müstəqillik konsepsiyasının fəlsəfi mahiyyətində Azərbaycan milli,
mənəvi və psixoloji gerçəklikləri, vətən, dövlətçilik, suverenlik amilləri dayanır. Müstəqilliyə aparan yol isə öz
qaynağını millilikdən, milli tarixdən, milli yaddaşdan və milli şəcərədən alır.
Tarixin müxtəlif mərhələlərində kataklizmlər, fəlakətlər və qarşıdurmalar zamanı xalqın köməyinə həmişə
və hər yerdə məhz yaddaş və onun özündə əbədiləşdirdiyi şəxsiyyət çatıb. Azərbaycan xalqının yaddaşında
əbədiləşən belə bir MÜDRİK ŞƏXSİYYƏT isə ulu öndər Heydər Əliyev idi. Görkəmli siyasi xadim Heydər
Əliyev Azərbaycan xalqı qarşısında tarixi vəzifənin məsuliyyətini qəbul etdi və 1993-cü il iyunun 15-də Bakıya
gələrək xilaskarlıq missiyasını qətiyyətlə həyata keçirdi.
1990-cı illərin əvvəllərindən Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında baş verən hakimiyyət böhranı, xaos və
gərginlik 1993-cü ilin may-iyun aylarında son həddə çatdı, ölkə vətəndaş müharibəsi və hətta müstəqilliyin
itirilməsi təhlükəsi qarşısında qaldı və Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi tələbi ilə ayağa
qalxdı. Bu, əsl mənada, milli hərəkata çevrildi və nəticədə, Azərbaycanın o zamankı dövlət rəsmiləri Heydər
Əliyevi rəsmən Bakıya dəvət etməyə məcbur oldular. O, xalqın və respublikanın hakim dairələrinin təkidli
dəvətini qəbul edib iyunun 9-da Bakıya gəldi. Bununla da daxili və xarici düşmənlərimizin bütün planları alt-üst
oldu. Xilaskarlıq missiyasını öz üzərinə götürən bu nəhəng şəxsiyyət həyatını təhlükə altında qoyaraq Gəncəyə
getdi. Hadisələrin coğrafiyasının genişlənməməsi və daha faciəli nəticələrə gətirib çıxarmaması üçün öz ağsaqqal
sözünü dedi. İndi inamla söyləyə bilərik ki, Heydər Əliyevin Gəncəyə səfəri vətəndaş qarşıdurmasına son qoydu.
Keçən əsrin 90-cı illərinin siyasi mənzərəsini xarakterizə edən öndərimiz qeyd edirdi ki, daxili çəkişmələr,
toqquşmalar nəticəsində 1993-cü ilin iyun ayında Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi və böyük fəlakət - ərazicə
parçalanmaq təhlükəsi qarşısında durmuşdu. Belə bir şəraitdə Azərbaycana həm Ermənistanın təcavüzü
güclənmiş, həm xarici qüvvələrin təzyiqi artmış, həm də daxili qarşıdurmalar yüksək həddə çatmışdı. Bu
məsələləri şərh edən Heydər Əliyev bildirirdi ki, 1993-cü ildə biz Azərbaycanda baş verə biləcək vətəndaş
müharibəsinin qarşısını böyük çətinliklə aldıq. Ancaq daxildə yaranmış qruplaşmalar və qanunsuz silahlı dəstələr
hakimiyyət uğrunda mübarizəni yenə də davam etdirdilər. Məhz bu qanunsuz silahlı dəstələrin, ayrı-ayrı siyasi
qrupların bu cür dağıdıcı fəaliyyəti nəticəsində 1994-cü ilin oktyabr ayında, 1995-ci ilin mart ayında
Azərbaycanda silahlı dövlət çevrilişinə cəhdlər göstərilmiş, bunların qarşısı alınmışdır. Ancaq terrorçu qruplar,
dəstələr sonralar da Azərbaycanda təxribatlar və terror aktları həyata keçirməyə cəhdlər etmişdilər. Xarici
ölkələrin xüsusi xidmət orqanları Azərbaycanda bir neçə təxribat əməliyyatı keçirmiş, 1994-cü ildə Bakı
metropolitenində iki dəfə güclü partlayış törədilmişdir. Biz bunların hamısının qarşısını ala bilmişik (Heydər
Əliyev. Sülh və təhlükəsizlik naminə. Bakı, 2000, s. 125).
Həmin dövrdə Heydər Əliyevin dediyi kimi, bütün hərbi nizam-intizam qaydalarına riayət edən dövlətin və
dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərən, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı
yönələn qüvvələrlə mübarizə aparan milli ordunun formalaşması əsas vəzifələrdən idi. Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü bərpa etməyə çalışan Heydər Əliyev monolit ordu yaratdı. Buna baxmayaraq “ağıl olan yerdə zora
ehtiyac yoxdur” prinsipini əsas götürərək atəşkəsə nail oldu. Heydər Əliyevin bu siyasəti həm Azərbaycan, həm
də dünya ictimaiyyəti tərəfindən yüksək qiymətləndirildi.
Heydər Əliyev iqtisadi, hərbi, siyasi, mədəni quruculuğa dövlətçiliyin əsas komponenti kimi baxmaqla
yanaşı, onların hamısına eyni dərəcədə qayğı göstərir və bununla da yuxarıda sadalananların hər hansı birinin
diqqətdən kənarda qalmasını dövlətçiliyin qüsuru hesab edirdi. Heydər Əliyev sübut etdi ki, dövlət və dövlətçilik
ayrı-ayrı hissələrdən komponentlərdən deyil, komponentlərin işlək kompleksindən ibarətdir.
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Ümummilli lider özünün nadir, yalnız dahi şəxsiyyətlərə xas olan siyasi bacarığı gücünə ölkəni hərbi
çevriliş cəhdlərindən, vətəndaş müharibəsi təhlükəsindən, ictimai-siyasi pərakəndəlikdən və anarxiyadan xilas
etdi. Xalqı yenidən vahid məfkurə ətrafında birləşdirdi. Azərbaycan yalnız Heydər Əliyevin qayıdışından sonra
özünün geosiyasi imkanlarını gerçəkləşdirə bildi. Heydər Əliyevin siyasi zəkası sayəsində Azərbaycanın dünya
birliyindən təcrid olunmaq təhlükəsi arxada qaldı, ölkəmiz beynəlxalq aləmdə özünə layiqli yer tutdu. Ulu öndər
Heydər Əliyevin gəlişi ilə bizim qurtula bildiyimiz ən böyük problemlərdən biri də separatçılığın, Azərbaycanın
parçalanmasının qarışısının alınması oldu. Məhz onun yeritdiyi siyasət nəticəsində Azərbaycan adlı məmləkət
xanlıqlara və quberniyalara parçalanmadı.
Ulu öndərin qayıdışı ilə ölkənin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, elmi-mədəni həyatında dönüş yarandı,
beynəlxalq normalara uyğun sivil və hüquqi dövlət quruculuğu prosesinin əsası qoyuldu. Milli ordunun
formalaşması, nizamlı silahlı qüvvələrin yaradılması, torpaqların müdafiəsi ilə bağlı mühüm addımlar atıldı,
atəşkəsə nail olundu. Heydər Əliyevin qayıdışından sonra Azərbaycanın taleyi ilə pərdəarxası oyunlara son
qoyuldu, bütün qanunsuz silahlı qruplar ləğv olundu, əhalidə və qeyri-qanuni yaradılmış dəstələrdə olan silahlar
yığıldı və dövlət kriminallaşmaqdan xilas edildi. Bu da dövlət quruculuğu prosesinin uğurla aparılmasına geniş
şərait yaratdı. Dövlət müstəqilliyi qorunub saxlandı. Müstəqil dövlət təsisatlarının yaranması və dövlət
quruculuğu prosesi böyük vüsət aldı, ölüm hökmü və senzura ləğv edildi, müstəqil Azərbaycanın ilk
Konstitusiyası qəbul edildi, milli-mənəvi sərvətlərimizə, dilimizə, dinimizə, tarixi irsimizə qayğı dövlət siyasəti
səviyyəsinə qaldırıldı, əlifba islahatı həyata keçirildi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti möhtərəm İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi: “Bütün Azərbaycan
xalqı o illəri təhlil edərkən bir daha gördü ki, Azərbaycanın inkişafında, müstəqilliyin möhkəmləndirilməsində,
qorunub saxlanılmasında, bügunkü vəziyyətə gətirilib çıxarılmasında Heydər Əliyevin müstəsna xidmətləri
olmuşdur. Əgər o, 1993-cü ildə Naxçıvandan Bakıya qayıtmasaydı, Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini itirə
bilərdi. İndiki müstəqil Azərbaycan Heydər Əliyevin şah əsəridir. Azərbaycanda Heydər Əliyevin siyasəti yaşayır,
möhkəmlənir, yeni formalarla zənginləşir”. Beləliklə biz meydan eyforiyasından, xaosdan, hərc-mərclikdən,
qanunsuz silahlı dəstə və birləşmələrdən... qurtulduq! Ölkədə sabitlik və əmin-amanlıq yarandı!
Vaxtı ilə Nəriman Nərimanov yazırdı ki, mən Azərbaycan neftinin gəlirinin bir faizinin Azərbaycanda
qalması üçün Serobrovski ilə düz bir il danışıqlar apardım. Heydər Əliyev erası Azərbaycanın təbii sərvətlərindən,
coğrafi-strateji mövqeyindən milli maraqlara uyğun istifadə edilməsinə yönəldilmiş beynəlxalq iqtisadi sazişlərin
imzalanması və həyata keçirilməsi dövrüdür. Azərbaycan bunun sayəsində böyük siyasi məna kəsb edən bir sıra
qlobal iqtisadi proqramların reallaşmasında aparıcı rol oynayır. Məhz yaranmış sabitlikdən və beynəlxalq aləmdə
ölkəmizə artan inamdan istifadə edilərək 1994-cü ilin sentyabrında 15-də ölkədən 33 iri neft şirkətinin iştirakı ilə
“Əsrin müqaviləsi” adlı ilk neft müqaviləsi imzalandı. Bununla Heydər Əliyev sübut etdi ki, Azərbaycan xalqı öz
maddi-mənəvi sərvətlərinin sahibidir. Bununla da biz asıllıqdan qurtulduq. Vaxtı ilə ABŞ-ın Prezidenti Bill
Klinton deyirdi ki, Heydər Əliyev yalnız Azərbaycanı deyil, dünyanı idarə etmək gücünə qadir olan bir
siyasətçidir. Həqiqətən də güclü şəxsiyyətlər idarə olunmur, idarə edir. Ona görə də, Heydər Əliyevin yürütdüyü
müstəqil siyasət nəticəsində biz idarə olunan dövlətdən müstəqil siyasət yeridən, idarə edən dövlətə çevrildik.
Daha doğrusu, ulu öndərimizin sayəsində kənar, yabançı qüvvələr tərəfindən idarə olunmaqdan qurtulduq.
Böyük öndərin qayıdışı ilə başlıca qayəsini müstəqillik, dövlətçilik, demokratiya, tərəqqi, dünyəvilik, milli
mənəvi dəyərlər, xalqın dili, tarixi və mədəniyyəti kimi ümumbəşəri dəyərləri təşkil edən yeni milli ideologiyanın
— Azərbaycançılıq məfkurəsinin Heydər Əliyev modelinin əsası qoyuldu. Heydər Əliyev zəkası dünyanın ayrıayrı ölkələrinə səpələnmiş milyonlarla azərbaycanlını “Azərbaycançılıq” məfkurəsi ətrafında birləşdirdi və
Azərbaycan diasporunun yaradılmasını təmin etdi.
Böyük ideoloq Heydər Əliyevin bu kamil konsepsiyasından da aydın görünür ki, milli ideologiyanın başlıca
qayəsi xalqda Vətən sevgisi tərbiyə etməkdir. İnsanların siyasi baxışlarından, fikir ayrılığından, təhsil
səviyyələrindən asılı olmayaraq hamı bir sağlam ideya ətrafında birləşməlidir ki, bunun da adı azərbaycançılıqdır.
Göründüyü kimi, azərbaycançılıq bir qövmün, bir sinfin, bir partiyanın, hətta bir millətin ideologiyası deyil, o,
Azərbaycanda yaşayan bütün millətlərin ideologiyasıdır. Ulu öndər azərbaycançılıq məfkurəsinə gətirdiyi yenillik
və kamillik ondan ibarətdir ki, o, ictimai şüurla, milli şüur və dövlətçilik şüuru arasında harmoniya yarada bildi.
Deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycançılıq ideologiyasının Heydər Əliyev modeli millətimizin
ən mükəmməl və ən kamil istiqlal bəyannaməsidir.
Ulu öndərimizin rəhbərliyi altında Azərbaycan dövlətinin xarici siyasəti, dünyanın aparıcı dövlətləri və
beynəlxalq təşkilatları ilə əlaqələri milli maraqlara və siyasi perspektivlərə əsaslanan xətlə inkişaf etməyə başladı.
Məlumdur ki, hisslər və ehtiraslar, inkvizisiya və irtica önə keçəndə müasir silahlar - toplar və tanklar üz-üzə
dayanır, adamlar şəhid olur, torpaq da insan kimi əsir düşür, girov götürülür, Xocalı kimi, Şuşa kimi, Laçın kimi,
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Ağdam kimi, Füzuli kimi... Hətta kataklizmlər və tragik situasiyalar zamanı svilizasiya nümunələri hesab edilən
mədəni abidələr, heykəllər belə erməni vandalizminin, erməni qurşununun qurbanına çevrilir; Natəvanın,
Bülbülün, Üzeyir Bəyin, Vaqifin heykəlləri kimi.
Müdriklər, aqillər masa arxasında əyləşəndə isə tanklar, toplar öz yerini sivilizasiyaya, intellektə və ağıla
verir. Ağıl hissləri və ehtirasları, tankları və topları kənara itələyir, söz və diplomatiya silahına üstünlük verir.
Yalnız bu zaman şəhidlər olmur, qara tabutlar evlərə girmir, genetik kod və şəcərə sağlamlığını, torpaq isə
bütövlüyünü qoruyur.
Heydər Əliyev də Dağlıq Qarabağ münaqişəsini sivil yolla, ağlın və intellektin gücü ilə həll etməyə
üstünlük verdiyindən silahları susdurub, atəşkəsə imza atdı. Milli öndər ən ağır və taleyüklü məsələni hisslərdən
və ehtiraslardan uzaqda, ağlın və intellektin gücü ilə həll etməyi Amerikadan, Lissabondan, eləcə də bütün
Avropadan dünyaya bəyan etdi və sübut etdi ki, Azərbaycan Prezidenti və Azərbaycan xalqı müdriklik və
böyüklük göstərərək erməni təcavüzünün qarşısını qan tökmək yolu ilə deyil, sülh yolu ilə almaq istəyir.
Azərbaycan bu illərdə dünyanın nəhəng dövlətləri ilə sıx münasibətlər qurdu, Avropa Şurasına və bir sıra
beynəlxalq təşkilatlara tamhüquqlu üzv qəbul olundu. Beləliklə də biz bir millət olaraq təklənməkdən qurtulduq.
Hələ 1970-ci illərdə Azərbaycanda, 1980-ci illərdə isə bütün sovetlər məkanında elmin və təhsilin inkişafında
böyük xidmətləri olmuş Heydər Əliyev müstəqillik şəraitində açılan yeni imkanlardan bəhrələnməklə qazanılmış
nailiyyətləri daha da möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək mövqeyindən çıxış edir və deyirdi: “İndi bizim təhsil
sistemimiz müstəqil Azərbaycanın gələcək inkişafını təmin etməlidir. Bu yolda keçiriləcək islahatlar gərək
müstəqil Azərbaycanın milli mənafelərinin inkişafına yönəldilsin. Güman edirəm ki, bizim alimlər, müəllimlər,
təhsil sahəsində ixtisaslaşmış institutlar bu işlərin öhdəsindən gələcəklər”. Göründüyü kimi, ulu öndər Heydər
Əliyev təhsilin inkişafına kompleks yanaşır və maarifçiliyin təsisatı ilə bağlı hər hansı bir qərar qəbul edəndə
tələsmirdi. Birincisi, ona görə ki, “intellekt istehsal edən” təhsil müəssisələrində xalqın “yaddaş məktəbi”ndən
“təfəkkür, düşüncə məktəbi”nə keçidi”n əsası qoyulurdu və bu yalnız müvafiq dövlət orqanının işi deyildi. Ulu
öndərin təbirincə desək, “təhsil ictimai hadisə, hətta mən deyərdim ki, ümumxalq işidir. Deməli, xalq bu prosesdən
kənarda qalmamalıdır”.
İkincisi, Heydər Əliyev Qərb təhsil sistemini bir ehkam, bir stereotip və şablon kimi Azərbaycanın təhsil
sisteminə tətbiq etməyin tərəfdarı deyildi. Bunun üçün dünyanın ən müasir təhsil sistemi öyrənilməli, onun gücü
və gücsüzlüyü üzə çıxmalı, ən mütərəqqiləri Azərbaycanın təhsil dövriyyəsinə daxil edilməli idi.
Üçüncüsü, ümummilli lider Heydər Əliyev təhsil sahəsində uzun müddət əldə edilmiş təcrübədən də imtina
etmək fikrində deyildi və onların da yeni təhsil siyasətində öz əksini tapmasının tərəfdarı idi.
Dördüncüsü, ulu öndərimiz dövlətin yeni təhsil siyasətində xalqımızın milli maraqlarının, adətənənələrinin, milli psixologiyasının, milli mentalitetinin, Azərbaycançılıq ideologiyasının, bir sözlə, Qərblə Şərq
təhsil sisteminin sintezindən doğan yeni, modern bir təhsil sistemi yaratdı. Beləliklə, elm, təhsil və maarif
sahəsində milliliyimizi, milli kimliyimizi, milli mentalitetimizi itirməkdən qurtulduq.
Bu gün ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin layiqli davamçısı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
möhtərəm İlham Əliyev ulu öndərin müəyyən etdiyi strateji siyasi xətti uğurla həyata keçirir. Son illərdə
möhtərəm Prezidentimizin imzaladığı fərman və sərəncamlar islahatlar epoxasının, intibahın nümunəvi tarixi
sənədələridir. Həmin sənədlər regionların sosial-iqtisadi inkişafında, səhiyyənin, elmin, təhsilin, maarif və
mədəniyyətin tərəqqisində, insanların həyat səviyyəsinin, maddi rifah halının yüksəlməsində çox böyük
əhəmiyyət kəsb edir.
Xalqın yaddaş təqvimində elə günlər əbədiləşir, həmişəyaşarlıq statusu qazanır ki, onlar millətin tarixində
və taleyində mühüm rol oynayır. Bu mənada 15 iyun bu millətin tarixində və müstəqillik bioqrafiyasında
xilaskarlıq missiyasını ləyaqətlə yerinə yetirdiyindən bizim bu günü Qurtuluş Günü kimi bayram etməyimizə tam
haqqımız və səlahiyyətimiz çatır.
Respublika.-2017.-15 iyun.-№128.-S.8.
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Qurtuluşdan başlanan milli intibah
Ulu öndər Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışı nəticəsində Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinin əbədiliyi təmin olundu
Rəşad CƏFƏRLİ
Tarixdə izləri olan şəxsiyyətlərimizin istər dövlətçilik ənənələrimizin yaradılması və inkişafı, istərsə də
Azərbaycan mədəniyyətinin intibahı ilə bağlı xidmətləri fəxarət və qürur mənbəyimizdir.
Bu dühalar insan ömrünün zaman adlı sədlərini dəf edərək əbədiyasarlıq hüququ qazanıblar. Dahilərimizin
arasında ümummilli lider kimi ucalıq zirvəsinə çatan yalnız bir nəfər var ki, o da şərəfli və mənalı ömrünü
Azərbaycan xalqının nicatına, milli dövlətçiliyinin dirçəlməsinə, müasir Azərbaycan dövlətinin qurulmasına həsr
edən Heydər Əliyevdir.
Bu böyük şəxsiyyət həyatı boyu fəaliyyət göstərdiyi hər bir vəzifədə, ölkəmizə rəhbərlik etdiyi bütün
dövrlərdə xalqımızın və dövlətimizin mənafeləri üçün çalışmış, onu hər şeydən uca tutmuş, Azərbaycanın inkişafı
naminə misilsiz işlər görmüşdür. Heydər Əliyevin ölkəmizə istər sovet illərində, istərsə də müstəqillik dövründə
rəhbərliyə gəlişini Azərbaycanda intibahın başlanğıcı kimi səciyyələndirmək olar. Birinci dəfə ulu öndər
Azərbaycanı sovetlər birliyinin inkişaf etmiş sənaye-aqrar respublikasına çevirdi, gələcək müstəqilliyimizin
əsaslarını formalaşdırdı.
1993-cü ildə isə Heydər Əliyev xilaskarlıq missiyasını üzərinə götürdü, özünün böyük əsəri olan müasir və
müstəqil Azərbaycan dövlətini qurdu. O dövrdə Azərbaycanda cərəyan edən xaotik proseslər təsdiq edirdi ki,
yalnız möhkəm siyasi iradəsi olan bir rəhbər ölkəni bütün təhlükələrdən qurtarmaq, dövlət müstəqilliyimizi
yaşatmaq kimi ağır bir missiyanın öhdəsindən gələ bilər. Bu lider isə Heydər Əliyev idi. Bu baxımdan 1993-cü
ildə dövlət idarəçiliyindəki kobud səhvlərin məntiqi nəticəsi olaraq ağır sosial-iqtisadi gərginliyin pik həddinə
çatdığı, ölkə vətəndaş müharibəsi təhlükəsi ilə üz-üzə qaldığı, cəbhədə torpaqlarımızın itirildiyi, bir sözlə,
Azərbaycan dağılmaq və parçalanmaq təhlükəsi ilə üzləşdiyi vaxtda xalqımızın böyük oğlu, həyatı və mübarizəsi
üçün ümummilli liderlik missiyası xarakterik olan Heydər Əliyevə üz tutması təsadüfi deyildi. Çünki ölkədəki
hərc-mərcliyi, itaətsizliyi, anarxiyanı, siyasi çəkişmələri, Gəncədə başlanmış qardaş qırğınını, hərbi xəyanəti,
qanunsuz silahlı dəstələrin Bakıya yürüşünü yalnız o böyük insan aradan qaldıra bilərdi. O zaman vəziyyəti
düzgün qiymətləndirən xalqın qərarı ölkə rəhbərliyinə Heydər Əliyevin gəlməsi idi. Bu məqsədlə ulu öndərə
məktublar, teleqramlar göndərilirdi. Bu müraciətlər maddi-mənəvi iztirablara məruz qalan bir xalqın sadəcə
vəziyyətdən çıxış yolu deyil, həm də dövlətçiliyimizin yaşaması üçün qəbul edilən tarixi bir xalq qərarı idi.
İflasa uğrayan AXC-Müsavat iqtidarı da vəziyyətdən çıxış yolunu Heydər Əliyevin Bakıya dəvət edilməsində
görürdü. Hansı ki buna qədər özlərinə əsas təhlükə, qorxulu rəqib kimi xalqın içərisində böyük hörməti və nüfuzu
olan Heydər Əliyevi hesab edir və onu necə sıradan çıxarmaq barədə düşünürdülər. Bu niyyətin gerçəkləşməsi
üçün hətta 1992-ci ildə Heydər Əliyevi Naxçıvan Ali Məclisinin Sədri vəzifəsindən devirməyə cəhd etmişdilər.
Dövlətçiliyimizin müqəddəratının həll olunduğu məqamda ulu öndər Heydər Əliyevin Bakıya gəlişi
respublika əhalisində böyük ümidlər yaratdı. Heydər Əliyevin 1993-cü il iyunun 9-da xalqın təkidli istəyinə səs
verərək Bakıya qayıtması onun nə qədər qətiyyətli, prinsipial, heç bir riskdən çəkinməyən, dövlətinin taleyinə
biganə qalmayan fenomen şəxsiyyət olduğunu bir daha təsdiqləyir. Respublikada hərc-mərcliyin, dərəbəyliyin
hökm sürdüyü, qanunsuz silahlı dəstələrin at oynatdığı, düşmənlə mübarizə apara biləcək nizami ordunun
olmadığı, ərazilərinin işğalının gündən-günə genişləndiyi, bir çox xarici dövlətlərin Azərbaycana qənim kəsildiyi,
beynəlxalq aləmdə ölkəmizin təkləndiyi bir vaxtda hakimiyyətə gəlib hadisələrin gedişini qısa zamanda dəyişmək,
normal məcrasına salmaq böyük siyasət və müdriklik tələb edirdi.
Bakıya gəldikdən sonra isə parlamentə sədr seçilmək barədə iqtidarın və deputatların xahişini qəbul
etməyən Heydər Əliyev ilk növbədə Gəncədə yaranmış vəziyyətlə tanış olmaq üçün ora yola düşdü, döyüş
meydanına çevrilmiş hərbi hissələrin ərazisini gəzdi. Dahi siyasətçinin şəhərə gəlişi əhalidə gələcəyə böyük inam
yaratdı. Şəhər sakinləri, hərbi qulluqçularla görüşüb söhbət etdi.
Ulu öndər Heydər Əliyev sonralar həmin vaxtları xatırlayaraq deyirdi: “1993-cü ilin iyun ayında
Azərbaycanda böyük dövlət böhranı yarandı. Azərbaycan dağılmağa başladı, ovaxtkı iqtidar ölkəni idarə edə
bilmədi. Gəncədə toqquşma baş verdi, qan töküldü. Gəncədə başlayan hərəkat Azərbaycanın ərazisinin, demək
olar ki, yarısından çoxunda hakimiyyəti öz əlinə aldı. Vaxtilə məni təqib edən, Naxçıvanda məni devirmək, məni
Azərbaycandan sıxışdırıb çıxarmaq istəyən ovaxtkı iqtidar belə bir zamanda əlacsız qaldı və mənə müraciət etdi.
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Ancaq ondan əvvəl mənə müraciət edənlər bizim partiyanın üzvləri, Azərbaycanın müxtəlif təbəqələrinin
nümayəndələri, ziyalıları oldu. Onlar məni yenidən Bakıya dəvət etdilər”.
1993-cü il iyunun 15-də Heydər Əliyev Azərbaycan Ali Sovetinin Sədri seçildi. Beləliklə, xalqın tələbi ilə
hakimiyyətə qayıdan ulu öndər xilaskarlıq missiyasını həyata keçirməyə başladı. 1993-cü ilin iyununda bir
tərəfdən erməni hərbi birləşmələri hücumlarını, bir tərəfdən Azərbaycanı parçalamaq istəyən separatçı qruplar öz
fəaliyyətlərini genişləndirir, digər yandan vətəndaş qarşıdurması şiddətlənirdi. Ölkənin bu vəziyyətə salınmasında
birbaşa günahkar olan Ə.Elçibəy isə vəzifəsini tərk edərək Kələkiyə çəkilmişdi. Belə bir dövrdə Ali Sovetə Sədr
seçilən Heydər Əliyevin qarşısında olduqca ağır və gərgin vəzifələr dururdu.
Lakin Heydər Əliyevin qətiyyətinin, xarizmasının, siyasi uzaqgörənliyinin qarşısında aradan qaldırılması
mümkün olmayan məsələ yox idi. Bu mənada 1993-cü ildən sonra cərəyan edən siyasi-ictimai, iqtisadi proseslər,
bütün sahələrdə inkişafa doğru dönüş yaradılması həqiqətən də ölkəmizə milli mənafelərimizi əldə rəhbər tutan
xarizmatik və qətiyyətli liderin, əsl siyasətçinin rəhbərlik etməsindən xəbər verirdi. O siyasətçidən ki üzləşdiyi
çətinliklərə, maneələrə, dövlət çevrilişi cəhdlərinə baxmayaraq, Azərbaycanı parçalanmaqdan, vətəndaş
müharibəsindən qurtardı.
Ulu öndər Heydər Əliyevin 1993-cü il iyunun 15-də Ali Sovetin Sədri seçilməsi onun sadəcə hakimiyyətə
qayıdışı deyil, eyni zamanda xalqın qurtuluş, qəhrəmanlıq tarixidir. Bu məqam Heydər Əliyev ömrünün mənalı,
əzəmətli tarixi olduğu kimi, həm də Heydər Əliyevlə Azərbaycan xalqının sarsılmaz birliyinin, həmrəyliyinin
rəmzi təcəssümüdür.
Heydər Əliyevin Prezident seçilməsi, onun yaratdığı Yeni Azərbaycan Partiyasının iqtidara gəlməsi isə
respublikada tamamilə yeni bir siyasi-ictimai münasibətlər sisteminin bərqərar edilməsinə, nəhayət, ümumxalq
maraqlarının gerçəkləşməsinə xidmət edən proseslərin start götürməsinə səbəb oldu, xalqın özünə inamını, sabaha
nikbin baxışlarını bərpa etdi, dövlətçiliyimizin əsasını təmin edən ictimai-siyasi sabitliyin əsasını qoydu.
Azərbaycan yalnız Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra özünün geosiyasi imkanlarını
gerçəkləşdirə bildi. Azərbaycan beynəlxalq aləmdən təcrid olunmaq təhlükəsindən sovuşdu, dünya dövlətləri
arasında özünə layiqli yer qazandı, ölkənin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, elmi-mədəni həyatında dönüş yarandı,
sivil və hüquqi dövlət quruculuğunun əsası qoyuldu.
15 iyun - Milli Qurtuluş Gününün hər il ölkədə bayram kimi qeyd olunması da xalqımızın arzu və istəyindən
irəli gəlir. Çünki məhz 1993-cü il iyunun 15-dən etibarən Azərbaycanın taleyində tamamilə yeni bir səhifə
başlandı. Ümummilli liderin rəhbərliyi altında ictimai-siyasi sabitlik təmin olundu, qanunsuz silahlı birləşmələr
zərərsizləşdirildi, özbaşınalığın, hərc-mərcliyin, qanunsuzluqların, kütləvi iğtişaşların, aclığın, səfalətin qarşısı
alındı. Ermənistanın daha geniş ərazilərimizi işğal etməsinə, cəb-hədə hər gün onlarla gənc hərbçinin qanının
tökülməsinə
son
qoyuldu.
Ölkəmiz
tərəqqi
və
yüksəliş
yoluna
qədəm
qoydu.
Beləliklə, XX əsrin sonlarında Azərbaycanda dövlətçilik ənənələrinin bərpa edilib zənginləşdirilməsi,
Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, onun əbədi, dönməz xarakter alması, ölkəmizin dinamik
iqtisadi inkişaf yolu ilə inamla irəliləməsi, beynəlxalq nüfuzunun sürətlə artması Heydər Əliyevin uzaqgörən və
zəngin siyasi fəaliyyəti sayəsində mümkün oldu. Ulu öndər öz əməlləri, xalqa əvəzsiz xidmətləri ilə tariximizdə
əbədiyaşarlıq qazandı.
Hər kəsin birmənalı olaraq qəbul etdiyi reallıq ondan ibarətdir ki, ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində
üzləşdiyimiz problemlərin aradan qaldırılması, ən əsası, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əbədiliyinin təmin
olunması və bütün sahələrdə vüsət alan inkişaf ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı və ölkəyə
rəhbərliyi sayəsində mümkün oldu. Bu gün isə Heydər Əliyevin xilas etdiyi, nəfəs verdiyi Azərbaycan ulu öndərin
ideyalarından nur alaraq gələcəyə doğru inamla addımlayır. Ulu öndərin siyasi kursunun, yaratdığı dövlətçilik
ənənələrinin Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla və layiqincə davam etdirilməsi nəticəsində Azərbaycan
sürətlə inkişaf edir, güclənir, qazandığı uğurlarla regionun qüdrətli, aparıcı və əsas söz sahibi olan bir dövləti kimi
nüfuzunu artırır.
Hazırda Prezident İlham Əliyev təkcə Cənubi Qafqazda və yaxın regionda deyil, bütün dünyada tanınan,
seçilən və qəbul edilən siyasi liderlərdəndir. Prezident İlham Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi ötən 14 ilə yaxın
dövr ərzində Azərbaycan çox mühüm keyfiyyət dəyişiklikləri yaşayıb: ölkə kompleks inkişaf edib, beynəlxalq
nüfuzu yüksəlib, maliyyə imkanları çoxalıb, insanların sosial rifahı yüksəlib. Beləliklə, Prezident İlham Əliyev
Azərbaycanı Heydər Əliyevin arzuladığı bir səviyyəyə çatdırıb, Heydər Əliyevin görmək istədiyi ölkəyə çevirib.
Azərbaycan.-2017.-15 iyun.-№128 .-S.1,13
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Müstəqil, qüdrətli Azərbaycanın memarı
Hikmət Şikarov,
YAP Pirallahı rayon təşkilatının sədri
Bəşəriyyətin çoxəsrlik tarixi təcrübəsi sübut edir ki, dərin zəka sahibi, mahir idarəçilik qabiliyyətinə
malik lideri olan dövlətlər və millətlər yüksək inkişaf yolu keçməyə, tarixi uğurlar əldə etməyə müvəffəq olurlar.
Belə liderlər xalqımızın tarixində də yetişmiş və onlar Azərbaycanımızın inkişafında, dövlətçiliyimizin yaranıb
möhkəmlənməsində, milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunub saxlanılmasında əhəmiyyətli rol oynamışlar.
Onların arasında öz işıqlı əməlləri ilə xalqı müstəqilliyə qovuşdurmuş, dövlətçiliyimizin daha da
möhkəmlənməsində mühüm xidmətləri olmuş ümummilli lider Heydər Əliyevin adı xüsusi qürur hissi ilə
çəkilir. Azərbaycanın tarixi şəxsiyyətlərinin fövqündə yer alan bu dahi insanın xalqımız qarşısındakı xidmətləri
ölçüyəgəlməzdir.
Otuz ildən artıq bir müddətdə Azərbaycan dövlətçiliyinin taleyi dahi və uzaqgörən şəxsiyyət, öz xalqını və
Vətənini canından artıq sevən ən böyük azərbaycanlı, şərəfli adı bizim üçün əziz və unudulmaz olan Heydər
Əliyevlə bağlı olmuşdur. Bu illər xalqımızın milli mənlik şüurunun oyanışı, azadlıq və müstəqillik hissinin
güclənməsi, ölkənin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, elmi-mədəni həyatının vüsətli dirçəlişi ilə əlamətdar olmuşdur.
Bütün həyatını, siyasi fəaliyyətini xalqının və Vətəninin tərəqqisinə həsr etmiş Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə
Azərbaycan bir dövlət kimi zamanın ağır və sərt sınaqlarından çıxaraq misilsiz irəliləyişə nail olmuşdur.
1969-cu ilin iyulunda Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbər seçilməsi ilə respublikamızın tarixində,
xalqımızın taleyində ciddi dönüşün əsası qoyuldu. Həmin dövrdə respublikada bərqərar edilən əsl işgüzarlıq
mühiti, sosial ədalətə əsaslanan sağlam mənəvi-psixoloji ab-hava iqtisadi tərəqqinin yüksək həddə çatmasına,
Azərbaycanın keçmiş İttifaq miqyasında nüfuz qazanmasına, hətta beynəlxalq səviyyədə tanınmasına imkan
verdi. Bu gün qətiyyətlə deyə bilərik ki, Azərbaycanın indiki siyasi və iqtisadi müstəqilliyi, beynəlxalq
münasibətlər sisteminə və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası hələ ötən əsrin 70–80-ci illərində təməli Heydər
Əliyev tərəfindən qoyulmuş potensiala əsaslanır. Bir sözlə, Heydər Əliyev ideyaları həyatımızın başlıca
gerçəkliyi, inkişafımızın təməl daşı olaraq artıq əbədiyaşarlıq qazanmışdır. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin
quruculuğu prosesində ölkədə əvvəllər yaradılmış iqtisadi, elmi-texniki potensialın müstəsna əhəmiyyəti Heydər
Əliyev tərəfindən dəfələrlə yüksək qiymətləndirilmişdir. O, haqlı olaraq bidirirdi ki, Azərbaycanda müstəqilliyə
qədərki dövrdə əldə edilən iqtisadi potensial, infrastruktur, elm və təhsilin inkişafı, müxtəlif sahələrdə çalışan
yüksək ixtisaslı kadrlar olmasaydı, müstəqil dövlət quruculuğu vəzifəsinin həyata keçirilməsi çox ciddi
çətinliklərlə qarşılaşardı.
Ötən əsrin sonlarında Azərbaycanın müstəqilliyi bərpa olunduqdan sonra respublikamızda cərəyan edən
siyasi proseslər gələcək üçün yaxşı heç nə vəd etmirdi. Belə ki, müstəqilliyinin ilk illərində hakimiyyətdə xalqın
etimad göstərdiyi, ümid bəslədiyi siyasi qüvvənin olmaması dövlət idarəçiliyi mexanizmlərinin formalaşmasında
ciddi maneəyə çevrilməklə yanaşı, daxili böhranın, vətəndaş itaətsizliyinin, xaos və anarxiyanın yaranmasına
rəvac vermiş, qanunçuluğun və hüquq qaydalarının təminatı, vətəndaşların azad, təhlükəsiz yaşamaq hüququnun,
ən nəhayət, ictimai asayişin qorunması sahəsində ciddi problemlər yaratmışdır. Belə bir böhranlı və ağır şəraitdə
Azərbaycanı fəlakətə sürükləyən məkrli planların qarşısını almağa, düçar olduğu fəlakətlərdən qurtarmağa qadir
yeganə qüvvə məhz xalqın inam və etimad bəslədiyi ulu öndər Heydər Əliyev idi.
Həmin çətin günlərdə xalqın təkidli xahişini nəzərə alan ümummilli liderimiz xilaskarlıq missiyası ilə
paytaxta gəlməyə razılıq verdi. Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi xilaskarlıq missiyası nəticəsində milli
dövlətçiliyimizin itirilməsi təhlükəsi qısa müddətdə aradan qaldırıldı, cəbhədə atəşkəsə nail olundu, daxili sabitlik
bərqərar edilərək ölkəni bürümüş hərtərəfli tənəzzülün qarşısı alındı. Azərbaycanın demokratik və bəşəri dəyərlərə
sadiq müstəqil bir dövlət kimi formalaşması böyük öndərimizin titanik siyasi fəaliyyətinin nəticəsi, 1993-cü ilin
iyununda xalqın təkidli tələbi ilə onun hakimiyyətə qayıdışının bəhrəsidir. Heydər Əliyev Azərbaycanın
müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsini, xalqın birliyinin təmin olunmasını, ictimai-siyasi sabitlik və iqtisadi
dirçəliş üçün zəmin yaradılmasını özünün dövlətçilik strategiyasının prioritet istiqaməti kimi müəyyənləşdirdi.
Ulu öndərin Azərbaycan dövlətçiliyi qarşısında tarixi xidmətlərindən biri də dövlət quruculuğunun hüquqi
bazasının yaradılması oldu. Belə ki, 1995-ci ildə qəbul olunmuş Konstitusiya Azərbaycan Respublikasının dövlət
quruculuğunun əsaslarını formalaşdırdı. Azərbaycan demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət kimi ilk dəfə olaraq
insan hüquqlarının prioritetliyini və hakimiyyət bölgüsünü özünün gələcək inkişaf yolu kimi seçdi. Heydər
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Əliyevin müəllifliyi ilə hazırlanmış və ümumxalq səsverməsi nəticəsində qəbul olunmuş bu ali sənəd müstəqil
Azərbaycanın Konstitusiyası kimi tarixə yazıldı. Böyük öndərimiz əmin idi ki, demokratik dəyərlərin üstünlüyünü
qəbul edən, azadlığın, haqq və ədalətin bərqərar olunduğu dövlət qurmaq istəyən hər bir ölkə, hər bir xalq üçün
Konstitusiya birinci dərəcəli əhəmiyyət daşıyır. Siyasi, iqtisadi, hüquqi sistemin köklü şəkildə dəyişdiyi,
cəmiyyətdə keçid dövrünün başlandığı bir vaxtda Əsas Qanunun rolu qat-qat artır. Bu bir həqiqətdir ki, müstəqil
dövlətimizin ilk Konstitusiyasının qəbul olunması ilə Azərbaycanın tarixi inkişafının yeni bir mərhələsi başlandı.
Heydər Əliyevin ölkə iqtisadiyyatında köklü dəyişikliyə gətirib çıxaran və müstəqil dövlətimizə beynəlxalq
nüfuz qazandıran yeni neft strategiyasının həyata keçirilməsinə məhz atəşkəsdən sonra başlanıldı. 1994-cü il
sentyabrın 20-də dünyanın iri neft şirkətləri ilə “Əsrin müqaviləsi” adlandırılan ilk neft sazişi imzalandı. Lakin
müstəqil dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi, sosial-iqtisadi inkişafın bünövrəsinin qoyulması Azərbaycanı
yenidən anarxiya və başıpozuqluq girdabına salmağa çalışan bəzi daxili və xarici qüvvələrin ciddi müqaviməti ilə
üzləşdi. 1994-cü ilin oktyabrında və 1995-ci ilin martında dövlət çevrilişinə silahlı cəhdlər göstərilməsi müstəqil
dövlətçiliyimiz üçün növbəti sınaqlar oldu. Ümummilli lider Heydər Əliyevin qətiyyəti, xalqın öz qüdrətli liderini
qızğın şəkildə dəstəkləməsi nəticəsində bu təhlükəli cəhdlərin də qarşısı alındı, ölkədə hakimiyyəti zor və silah
gücünə ələ keçirmək ənənəsinə birdəfəlik son qoyuldu.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycan üçün əsl sınaq dövrü kimi xarakterizə olunan həmin dövrdə xalqın daha
mütərəqqi hissəsini, qabaqcıl ziyalılarını və siyasətçilərini birləşdirən Yeni Azərbaycan Partiyası artıq
formalaşmağa və xalqın böyük əksəriyyətini bilavasitə Heydər Əliyev kimi görkəmli siyasi xadimin ətrafına
toplamağa nail olmuşdu. 1992-ci ilin noyabrında Naxçıvanda yaradılmış Yeni Azərbaycan Partiyasının məqsəd
və vəzifələri hər bir Azərbaycan vətəndaşının arzu və istəklərini özündə əks etdirirdi. Bu gün biz Heydər Əliyev
ideyalarından danışarkən Yeni Azərbaycan Partiyasının bilavasitə ulu öndər tərəfindən yazılmış məramnaməsinə
dönə-dönə nəzər salmalı, orada Heydər Əliyevin qurmaq istədiyi, görmək istədiyi yeni Azərbaycanın mənzərəsini
gözümüz önündə canlandırmalıyıq.
Azərbaycanın böyük tarixi şəxsiyyəti, ümummilli lider Heydər Əliyevin ideyaları XXI əsrdə onun layiqli
varisi cənab İlham Əliyev və ulu öndərin yaratdığı Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən uğurla davam etdirilir.
Ölkəmizdə həyata keçirilən səmərəli iqtisadi islahatlar kursunu uğurla davam etdirərək, dövrün tələblərinə uyğun
yeni çalarlarla zənginləşdirən dövlət başçısı cənab İlham Əliyev hələ son prezident seçkiləri ərəfəsində verdiyi
bütün vədləri böyük səylə, ardıcıl və sistemli surətdə yerinə yetirmişdir. Azərbaycanın sosial-iqtisadi yüksəlişi bu
gün, ilk növbədə, insanların gündəlik həyatında özünü qabarıq büruzə verir. Azərbaycan Prezidenti cənab İlham
Əliyevin yürütdüyü siyasətin məqsədyönlülüyü, ardıcıllığı, ölkənin milli mənafelərini əks etdirməsi ölkəmizin hər
bir vətəndaşında gələcəyə böyük inam və əminlik yaradır. Bu gün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
Azərbaycanın istər daxili, istərsə də xarici siyasətində əldə edilən hər bir uğur ulu öndər Heydər Əliyevin
zəkasının təcəssümü, onun irsən qoyub getdiyi milli tərəqqi ideyalarının təzahürüdür. Heydər Əliyevin siyasət
məktəbinin layiqli yetirməsi olan cənab İlham Əliyevin böyük siyasətdə atdığı inamlı addımlar nəticəsində
Azərbaycanda təkcə sosial-iqtisadi sistemdə deyil, həm də siyasi və ictimai təsisatlarda əsaslı yeniləşmələr olmuş,
səmərəli intensiv islahatlar aparılmışdır.
Hazırda dünyanın ən sabit və dinamik inkişaf edən dövlətləri ilə bir sırada yer alan Azərbaycanın qazandığı
heyranedici nailiyyətlərdə tarixi zərurətdən yaranan Yeni Azərbaycan Partiyası da müstəsna rol oynamışdır. Milli
siyasi iradəni təmsil edən və xalqımızın milli maraqlarını ifadə edən vahid və avanqard siyasi qüvvə kimi
formalaşan YAP siyasi sistemin mütəmadi inkişafına özünəməxsus töhfələr vermişdir. Həyat çoxdan sübuta
yetirib ki, ulu öndər Heydər Əliyevin zəngin siyasi və dövlətçilik təcrübəsinə əsaslanan Yeni Azərbaycan Partiyası
ölkəmizdə ən güclü, ən monolit siyasi təşkilatdır. Ötən müddətdə yüksək nüfuz qazanmış Yeni Azərbaycan
Partiyası siyasi mübarizələrlə dolu şərəfli bir yol keçmişdir. İqtidar partiyası olaraq Yeni Azərbaycan Partiyası
Heydər Əliyev siyasətinin avanqard qüvvəsi kimi, xalqımızın qarşısında dayanan vəzifələrin həll edilməsinə
layiqli töhfəsini vermiş və bundan sonra da verəcəkdir.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərlik etdiyi Yeni Azərbaycan Partiyasının sıraları getdikcə genişlənir. Bu,
dövlətimizin başçısına və Yeni Azərbaycan Partiyasına cəmiyyətdə olan dərin inamdan və ehtiramdan irəli gəlir.
Artıq monolit birliyi, sosial bazası və yüksək intellekti olan bir siyasi təşkilata çevrilən, öz sıralarında
ictimaiyyətin bütün təbəqələrini birləşdirən Yeni Azərbaycan Partiyası ümummilli lider Heydər Əliyevin parlaq
ideyalarının daşıyıcısı kimi cəmiyyətdə öz aparıcı rolunu gündən-günə daha da möhkəmləndirir.
Yeri gəlmişkən, ulu öndər Heydər Əliyev hələ Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin
birinci katibi işləyərkən 1979-cu ilin fevral ayında Bakının Əzizbəyov rayonuna səfəri zamanı Artyom–indiki
Pirallahı qəsəbəsinə də gəlmiş, buradakı sənaye müəssisələrinin fəaliyyəti ilə tanış olmuş, "Artyomneft"in (indiki
"Abşeronneft" NQÇİ) hasilat sexlərində neftçilərlə görüşmüşdür. Azərbaycan neftinin ən çox neft hasil edildiyi
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Pirallahı, Neft Daşları və Çilov qəsəbələrinə diqqət və qayğı Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə də davam
etmişdir. Elə 2012-ci il dekabr ayının 21-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
imzaladığı sərəncama əsasən, Bakı şəhər inzibati ərazi vahidi tərkibində Pirallahı rayonunun yaradılması da məhz
bu diqqət və qayğının nəticəsidir. Yarandığı gündən etibarən rayon ərazisində, xüsusilə rayon mərkəzi olan
Pirallahı qəsəbəsində sürətli abadlıq-quruculuq işlərinə başlanmış, bir sıra nazirlik, dövlət komitəsi və ictimai
birliklərin rayon şöbələri təsis olunmuşdur.
Yarandığı gündən etibarən rayonda sosial infrastrukturun inkişafı, əhaliyə göstərilən kommunal
xidmətlərin səviyyəsinin artırılması istiqamətində mühüm işlər görülüb, qaz və işıq xətləri yenilənib, sakinlərin
mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına diqqət xeyli artırılıb. Pirallahıya çəkilən yeni su xəttinin istifadəyə
verilməsi nəticəsində rayon əhalisi fasiləsiz içməli su ilə təmin olunub. İqtisadi inkişafın bariz göstəricisi olan
yol infrastrukturu sahəsində görülən işlər də rayon sakinlərinin hədsiz sevincinə səbəb olub. Məlum olduğu kimi,
rayon mərkəzini Bakı şəhəri ilə birləşdirən Qala-Pirallahı magistralının son mərhələsi olan 8,5 kilometrlik yol
və adanı Abşeron yarımadası ilə birləşdirən körpünün tikintisi sakinlərin Bakı şəhərinin mərkəzinə və ətraf
qəsəbələrə rahat çıxışına şərait yaradıb.
Rayonun sənaye potensialının artırılması istiqamətində də mühüm işlər həyata keçirilir. Məlum olduğu
kimi, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 2016-cı il 14 sentyabr tarixli sərəncamı ilə Pirallahı
Sənaye Parkı yaradılıb. Bundan da məqsəd ölkədə qeyri-neft sənaye sahələrinin davamlı inkişafını təmin etmək,
sənaye sahəsində sahibkarlığı dəstəkləmək, qabaqcıl texnologiyalara əsaslanan rəqabətqabiliyyətli və innovativ
sənaye sahələrinin yaradılmasını təşkil etməkdir. Hər cür zəruri infrastruktura və idarəetmə qurumlarına malik
olan Pirallahı Sənaye Parkı müasir texnologiyaların tətbiqi yolu ilə sənaye, o cümlədən əczaçılıq sənayesi üzrə
rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalı və xidmət göstərilməsi, habelə emal müəssisələrinin yaradılmasına mühüm
töhfələr verəcək.
Pirallahı rayonunda infrastrukturun yaxşılaşdırılması, sənaye potensialının yaradılması ilə yanaşı, abadlıqquruculuq sahəsində də mühüm işlər görülüb. Ötən müddətdə yeni istirahət parkları salınıb, burada sakinlərin
asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsi və istirahət səviyyəsinin artırılması üçün hərtərəfli şərait yaradılıb. Bundan
əlavə, gənclərin fiziki hazırlığının artırılması və sağlamlığının möhkəmləndirilməsi məqsədilə mini-futbol
meydançaları və idman guşələri salınıb. Rayonda yaşıllaşdırma sahəsində görülən işlər də zövq oxşayır. Yaşıllıq
zonalarının salınması, yüz minlərlə küknar, zeytun və meyvə ağaclarının əkilməsi ekoloji sistemin
yaxşılaşdırlması ilə yanaşı, rayon mərkəzi olan Pirallahı və Gürgən qəsəbələrinə xüsusi yaraşıq verir.
Əhalisinin sayı cəmi 20,2 min nəfər təşkil edən rayonda aparılan abadlıq quruculuq işlərində, mədənikütləvi tədbirlərin keçirilməsində Yeni Azərbaycan Partiyası Pirallahı rayon təşkilatı da fəallığı ilə seçilir. 2013cü il iyulun 15-də təsis olunmuş Yeni Azərbaycan Partiyası Pirallahı rayon təşkilatı qısa zaman ərzində üzvlərinin
sayını 2 mindən 5 minə çatdırmışdır ki, onların da əksəriyyətini gənclər təşkil edir.
Xalq qəzeti.-2017.-14 iyun.-№127.-S.7.
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Milli qurtuluşun dəyərlərini qorumaq borcumuzdur
Akşin Ziyadov,
Bakı şəhəri Nizami rayon prokuroru, baş ədliyyə müşaviri.
Ulu öndər Heydər Əliyevin böyük siyasətə və müstəqil Azərbaycanın rəhbərliyinə qayıdışı ilə əlamətdar
olan 1993-cü ilin 15 iyun günü ən yeni tariximizə mühüm bir dövrün başlanğıcı - Milli Qurtuluş Günü kimi əbədi
həkk olunmuşdur. Sovet İttifaqının süqutundan sonra XX əsrdə ikinci dəfə müstəqilliyinə qovuşmuş
Azərbaycanın qarşısında müstəqilliyin qorunub saxlanması, ərazi bütövlüyünün və təhlükəsizliyinin təmin
olunması, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğunun həyata keçirilməsi, iqtisadiyyatın dirçəldilməsi, əhalinin
rifahının yaxşılaşdırılması kimi mühüm vəzifələr dururdu ki, bütün bunların gerçəkləşməsi üçün də məqsədyönlü
daxili və xarici siyasətin yürüdülməsi tələb olunurdu.
Təəssüf ki, müstəqilliyin bərpası ərəfəsində və müstəqilliyin bərpasından sonrakı iki ildə respublikada
hakimiyyətdə olan naşı siyasətçilərin səriştəsizliyi nəticəsində ölkə saysız-hesabsız daxili problemlərlə, xarici
təhlükələrlə üzləşmiş, təcavüzkar Ermənistan tərəfindən ərazilərimizin bir hissəsinin işğalı prosesi başlanmış,
hüquq-mühafizə sistemi iflic edilmiş, cəmiyyətdə düşkünlük və uğursuzluq əhval-ruhiyyəsi yaranmışdı. O vaxtkı
respublika rəhbərləri xalqın mənafeyini düşünmək əvəzinə siyasi intriqalarla məşğul olur, ölkəni dərin böhrandan
çıxarmağa çalışmır, xarici qüvvələrin təsirindən xilas olmaq istəmirdilər. Beləliklə, iqtisadi potensialı dağıdılan,
sərvətləri talan edilən Azərbaycan tənəzzül bataqlığında boğulur, işıqlı gələcəyə inamını itirən ölkə
vətəndaşlarının milli mənlik duyğuları ayaq altında tapdalanırdı. Çoxsaylı faciəli hadisələrlə müşayiət olunan
anarxiya və xaos, iqtisadi durğunluq və ictimai narazılıq, separatçılıq və xarici müdaxilə Azərbaycanın müstəqil
dövlət kimi mövcudluğunu sual altında qoymuşdu. Ən təhlükəli hal isə siyasi hakimiyyətin əldən-ələ keçməsi
nəticəsində respublikanın vətəndaş müharibəsinə, qardaş qırğınına sürüklənməsi idi. Bu təhlükənin real təzahürü
1993-cü ilin iyun ayının əvvəllərində baş vermiş Gəncə hadisələri oldu. Hakimiyyəti zorla ələ almış MüsavatAXC cütlüyü cəmi bir il ərzində özünün bacarıqsız qaragüruhçu bir dəstə olduğunu göstərdi, “millət qəhrəmanı”na
çevirdiyi, heç bir hərbi səriştəsi olmayan “qiyamçı polkovnik”in qarşısında aciz qalaraq, Gəncədə ən yaxın
tariximizə qara hərflərlə yazılmış qardaş qırğını törətdi. Hesab edirəm ki, indi həmin hadisələrin təfərrüatlarını
xatırlatmağa ehtiyac yoxdur, çünki qardaş qırğınının günahkarları sonrakı illərdə ifşa edilərək, həm hüquqi, həm
də mənəvi cəzalarını almışlar...
Ancaq tarix heç nəyi unutmur, heç kimin haqqını itirmir. Vətən tarixinin 24 il əvvəlki qaranlıq günlərinə
son qoyan dahi lider Heydər Əliyevi xalqımız öz taleyinin parlaq günəşi saymaqda haqlıdır. Məhz bu gur işıqlı
əbədi günəşin varlığı müstəqil Azərbaycanın qurtuluş yoluna elə bir nur saçdı ki, onun ziyası əsrlər boyu bu
torpağın üzərindən əskik olmayacaqdır. 1993-cü ilin 15 iyunundan - Milli Qurtuluşun zəfər günündən başlanan
müstəqil dövlət quruculuğunun memarı ulu öndər Heydər Əliyevin qəbul etdiyi hər bir qərar, atdığı hər bir addım
yalnız Azərbaycanın və onun çoxmillətli xalqının maraq və mənafeyinə xidmət etmişdir.
Əlbəttə, xalqımızın yalnız Heydər Əliyevi yenidən qazanılan müstəqilliyin həqiqi öndəri və sükançısı kimi
görməsi, bütün ümidlərini ona bağlaması təbii idi. Hələ sovet hakimiyyəti dövründə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi
1969-82-ci illərdə, eləcə də İttifaq dövlətinin rəhbərliyində yüksək vəzifə tutduğu 1982-85-ci illərdə ulu öndərimiz
daim öz xalqının arzu və qayğıları ilə yaşamış, onun gələcək müstəqilliyi üçün möhkəm ideya-mənəvi, sosialiqtisadi bünövrə yaratmağa nail olmuşdu.
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin “15 iyun gününün Azərbaycan xalqının milli qurtuluş günü elan
edilməsi haqqında” qərarında qeyd edildiyi kimi, 1960-1980-ci illərdə Azərbaycanda sözün həqiqi mənasında
böyük quruculuq və yaradıcılıq epoxası, həyatın bütün sahələrində güclü inkişaf və tərəqqi dövrü yaşanmışdır.
Bütün bunların nəticəsi idi ki, keçmiş SSRİ məkanında yalnız iki respublika - Rusiya Federasiyası və Azərbaycan
keçmiş ittifaq büdcəsindən heç bir dotasiya almadan yaşayırdı. Bu isə Azərbaycanın siyasi müstəqilliyə aparan
yolda ən mühüm və həlledici mərhələ olan iqtisadi müstəqilliyə tam nail olduğunu göstərirdi. Müstəqil daxili
siyasət yeridilməsi nəticəsində Azərbaycanın siyasi, iqtisadi və milli-mədəni inkişafı üçün son dərəcə böyük işlər
görülmüş, ən başlıcası isə xalqın milli mənlik şüurunun inkişaf etdirilməsi, tarixi ənənələrinin qorunması, dilinin,
mədəniyyətinin, ədəbiyyatının tərəqqisi, milli özünəməxsusluqlarının, adət-ənənələrinin yaşadılması
istiqamətində mühüm irəliləyişlər əldə olunmuşdu.
Həmin dövrdə Azərbaycanda bütün sahələrdə xalqına və milli ideallara sədaqətli kadr potensialının
yetişdirilməsi də ulu öndər Heydər Əliyevin müstəsna xidməti idi. Nəinki paytaxtdan, həm də respublikanın ucqar
rayonlarından hər il yüzlərlə gəncin gərəkli ixtisaslara yiyələnmək üçün ittifaqın nüfuzlu ali məktəblərində təhsil
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almağa göndərilməsi, Bakıda hərbi liseyin yaradılması, elm və təhsilin inkişafına xüsusi qayğı göstərilməsi belə
vacib bir məqsəd daşıyırdı. Ulu öndərin xüsusi sərəncamı ilə sadə, zəhmətkeş ailələrin övladlarının ali hüquq
təhsili almasına şərait yaradılması o dövrün ən yaddaqalan hadisələrindəndir. Bu imkandan yararlanan yüzlərlə
yüksək mənəviyyatlı gənc hüquqşünas ixtisası alaraq respublikamızın hüquq-mühafizə orqanlarının sağlam ruhlu
şəxsi heyətinin formalaşmasında mühüm rol oynamışdır.
Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanda müasir müstəqil dövlət quruculuğuna başlayarkən xalqın ona necə
böyük ümidlər bəslədiyini görərək demişdir: “Mən bu ümidi doğrultmaq üçün həyatımın qalan hissəsini xalqıma
bağışlayıram!” Xalq öz həqiqi və sevimli liderinə bağladığı ümidlərin doğrulmasını o qədər də çox gözləmədi:
tarix üçün yetərincə qısa sayıla biləcək üç-dörd il ərzində Heydər Əliyev Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin
bərqərar olmasını təmin etdi. Təbii ki, bütün bunlara, ilk növbədə, düzgün və səriştəli qərarları, müdrik siyasəti
və şəxsi nüfuzu sayəsində nail oldu. Onun öz xilaskarlıq missiyasını qətiyyətlə yerinə yetirməsinə nə müxtəlif
vasitələrə əl atan xarici düşmənlərin təxribatları, nə daxili çaxnaşma yaratmaq istəyən səbatsızların fitnə-fəsadları
mane ola bildi. Azərbaycanda hakimiyyətin çevrilişlər yolu dəyişilməsi kimi rüsvayçı hala birdəfəlik son qoyuldu,
müstəqil dövlət quruculuğunun zəruri qanunvericilik bazasının formalaşdırılmasına, köklü iqtisadi islahatların
aparılmasına başlandı, cinayətkarlığa və hüquqazidd əməllərə qarşı kəskin və barışmaz mübarizə elan edildi.
Vaxtilə beynəlxalq aləmdən təcrid olunmuş Azərbaycanın xarici siyasət strategiyası əsaslı şəkildə dəyişdi və
bütünlüklə milli maraqlara cavab verən yeni konsepsiya müəyyənləşdirildi.
Möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyev həmin dövrü səciyyələndirərkən demişdir: “1996-cı ildən isə artıq
sabitlik, inkişaf dövrü başlayır. Müstəqil Azərbaycanın memarı və qurucusu Heydər Əliyev bir çox önəmli
təşəbbüslər irəli sürdü. O vaxt dövlətçiliyin əsasları qoyuldu. O vaxt azərbaycançılıq ideologiyasının təqdimatı
oldu və xalq da buna çox müsbət yanaşdı və bu gün də azərbaycançılıq fəlsəfəsi bizim mühüm ideoloji əsasımızdır.
O vaxt ciddi iqtisadi islahatlar aparılmışdır. Azərbaycan beynəlxalq təcriddən çıxa bilmişdir. 1995-ci ildə müstəqil
Azərbaycanın Konstitusiyası qəbul edilmişdir. 1994-cü ildə “Əsrin kontraktı” imzalanmışdır. Bu gün də “Əsrin
kontraktı”nın əhəmiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşı gündəlik həyatda görür. Abadlaşan şəhərlər, gözəlləşən
ölkəmiz, yaradılan infrastruktur və inkişafda olan Vətənimiz, bunun əsas səbəbi o vaxt Azərbaycana böyük
həcmdə xarici sərmayənin gətirilməsi idi”. Dövlətimizin başçısının qeyd etdiyi kimi, 1993-2003-cü illər sabitlik,
inkişaf illəri oldu və Heydər Əliyev bir daha göstərdi ki, ən ağır, böhranlı vəziyyətdən çıxış yolu vardır.
Təkzibedilməz bir faktdır ki, müstəqil dövlətimizə 10 il müddətində cəsarətli və qətiyyətli rəhbərliyi dövründə
Heydər Əliyev Azərbaycanı ümumilikdə regional təhlükəsizliyin və inkişafın təminatısı səviyyəsinə çıxardı. Ulu
öndərin öz dövründə istər regional müstəvidə, istərsə də dünya miqyasında gedən proseslərə nüfuz və təsir etməyə
qadir böyük şəxsiyyət və qüdrətli siyasətçi olduğunu dünyanın bir çox nüfuzlu siyasətçiləri dəfələrlə etiraf
etmişlər.
Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyasının hazırlanması və
qəbul edilməsi hüquqi, demokratik dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu üçün möhkəm təməl oldu. Bu
Konstitusiya əsasında hakimiyyət bölgüsü prinsipinə uyğun dövlət idarəetmə sistemi yaradıldı, qanunvericilik,
icra və məhkəmə orqanlarının səmərəli fəaliyyəti təmin edildi.
Azadlıq və demokratiya şəraitində müstəqil dövlət quruculuğu prinsiplərinə cavab verən hüquq-mühafizə
sisteminin yaradılmasına xüsusi önəm verən ulu öndər Heydər Əliyev bu sahədə də məqsədyönlü islahatlar həyata
keçirmişdir.
Müstəqil dövlətimizin hüquq-mühafizə sisteminin tərkib hissəsi olan Azərbaycan prokurorluğunun
demokratik məzmunda yenidən formalaşdırılması, prokurorluğun statusunu, cəmiyyətdə yerini və rolunu
müəyyənləşdirən, onun fəaliyyətini beynəlxalq standartlar səviyyəsinə qaldıran qanunvericilik bazasının
yaradılması da ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü və bilavasitə rəhbərliyi ilə aparılan islahatların nəticəsidir.
Məhz onun imzaladığı 17 iyul 1998-ci il tarixli sərəncamla hər il oktyabrın 1-i prokurorluq işçilərinin peşə
bayramı günü kimi qeyd edilir. Azərbaycanın milli-mənəvi dəyərlərinə və tarixi keçmişinə dərin hörmət və
ehtiramın ifadəsi olan bu sərəncamda respublika prokurorluq orqanlarının 80 illik yubileyinin qeyd edilməsi,
həmçinin prokurorluğa dövlət qayğısı öz əksini tapmışdır. Həmin ilin noyabrında Azərbaycan prokurorluq
orqanlarının 80 illik yubileyi və bu orqanlarda çalışanların peşə bayramı münasibətilə keçirilən tədbirdə möhtərəm
Heydər Əliyev şəxsən iştirak edərək, proqram xarakterli nitq söylədi, bizə öz dəyərli tövsiyə və məsləhətlərini
verdi. Bu dərin məzmunlu çıxışın hər bir sözü, hər bir cümləsi yaddaşımızdadır. Ulu öndərin bəzi fikirlərini bu
gün bir daha xatırlatmaq istərdim. O deyirdi: “Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları çox ağır bir peşə
sahibləridir. Bu sahədə işə başlayan hər bir adam dərk etməlidir ki, bütün başqa sahələrə nisbətən öz üzərinə ağır
bir iş götürür. Amma eyni zamanda, bu peşə həm də şərəfli bir peşədir. Dövlətçiliyin keşiyində durmaq, insanların
hüquqlarını qorumaq, cəmiyyətdə qanun-qaydanın saxlanılmasını təmin etmək və insanların rahat yaşamasına
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xidmət etmək - bu, çox şərəfli vəzifədir”. Prokuror peşəsinin mahiyyəti haqqında ulu öndərin dediklərini isə
taleyini bu peşəyə bağlayan hər bir şəxs əzbər bilməlidir: “Prokuror olmaq, şübhəsiz ki, böyük intellekt tələb edir.
Hüquq-mühafizə orqanlarının cürbəcür təşkilatları vardır, hər təşkilatın özünəməxsus xüsusiyyəti vardır. Ancaq
prokurorluq işi yüksək intellekt tələb edən işdir, yüksək peşəkarlıq tələb edən işdir, yüksək hüquqi bilik, hüquqi
təhsil tələb edən işdir”.
Respublika prokurorluq orqanlarının rəhbər işçiləri ilə 2000-ci il aprelin 26-da keçirdiyi görüşdə ulu öndər
Heydər Əliyev bu orqanın fəaliyyətinin milli dövlətçiliyimizin və zamanın tələbinə uyğun tamamilə yeni
istiqamətlərini müəyyən etmiş, qarşıya struktur islahatlarının dərinləşdirilməsi vəzifəsini qoymuşdur.
“Azərbaycan Respublikası prokurorluq orqanları işçilərinin maddi və sosial təminatı haqqında” 8 oktyabr 2002ci il tarixli Prezident sərəncamı isə prokurorluq işçilərinin şərəfli xidmətinə göstərilən dövlət qayğısının növbəti
təzahürü idi.
Heydər Əliyev dühasının unikallığı Azərbaycanın bugünkü həyatının bütün sahələrində özünü bariz şəkildə
göstərməkdədir: müstəqil dövlətimizin və xalqımızın əldə etdiyi, bütün dünyanın diqqətini cəlb edən bütün
nailiyyətlərin mənbəyi məhz Heydər Əliyev ideyalarının daim canlı, daim dinamik olmasındadır. O, görə
bilmədiyi, başa çatdırmadığı işlərin davamçıları tərəfindən yerinə yetiriləcəyinə böyük ümid bəsləyirdi və
Azərbaycanın son on dörd illik tarixi bu ümidlərin doğrulduğunu parlaq bir şəkildə təsdiqləyir. Möhtərəm
Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin inam və qətiyyətlə qeyd etdiyi kimi, “2003-cü ildən bu günə qədər Heydər
Əliyev siyasəti yaşayır, yeni formalarla zənginləşir, Azərbaycan inkişaf edir. Heydər Əliyev Azərbaycana sabitlik
gətirdi. Bu gün Azərbaycan dünya miqyasında ən sabit ölkələrdən biridir və bizdə olan sabitlik xalqın iradəsinə
əsaslanır. Sabitliyin mənbəyi də Azərbaycan xalqının iradəsidir. 2003-cü, 2008-ci, 2013-cü illərdə keçirilmiş
prezident seçkiləri bir daha Azərbaycan xalqının iradəsini ifadə etdi. Keçən il keçirilmiş referendum da
Azərbaycan xalqının mütləq əksəriyyəti tərəfindən dəstəkləndi. Bu gün xalq-iqtidar birliyi ən yüksək səviyyədədir
və sabitliyin əsasını qoyan bax, bu amillərdir”.
Azərbaycanın bütün sahələrdə - istər demokratikləşmə və dövlət quruculuğu prosesində, istərsə də sosialiqtisadi inkişafda əldə etdiyi möhtəşəm nailiyyətlər göz önündədir. Dünyada qlobal iqtisadi-maliyyə böhranının
davam etdiyi bir vaxtda da dövlətimizin başçısının apardığı düşünülmüş siyasət nəticəsində respublikamız öz
inkişaf tempini qoruyub saxlayır. 2004-cü ildən bəri ölkəmizdə ümumi daxili məhsul 3 dəfə artmış, 1 milyon 700
min yeni iş yeri yaradılmış, bütün infrastruktur demək olar ki, yeniləşmişdir. Valyuta ehtiyatlarımız xarici borcdan
beş dəfə çoxdur.
Ulu öndərimizin yeni neft strategiyasının uğurla həyata keçirilməsi həm dövlətimizin qüdrətlənməsində,
həm də xalqımızın rifahının yüksəlməsində mühüm rol oynamışdır. Bu strategiya uğurla davam etdirilir. Hazırda
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə yaradılan beynəlxalq nəqliyyat və qaz dəhlizləri ölkəmizin regional lider kimi
mövqelərini daha da gücləndirəcəkdir.
Ölkə rəhbərliyi xalqımızın yeganə həll olunmamış problemi olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli istiqamətində Heydər Əliyev xəttinə sadiqdir: möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin ən
yüksək tribunalardan dəfələrlə bəyan etdiyi kimi, sülh danışıqları bir nəticə verməsə, Azərbaycan öz ərazilərini
işğaldan, hansı yolla olursa-olsun, azad etmək hüququnu gerçəkləşdirəcəkdir. Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən
əsas qoyulmuş ordu quruculuğu ölkəmizin qüdrətli və mütəşəkkil Silahlı Qüvvələrinin formalaşması ilə
nəticələnmişdir. Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan Ordusu dünya
miqyasında güclü ordular sırasına çıxmışdır. Həm maddi-texniki təminat, həm döyüş qabiliyyəti, həm də
vətənpərvərlik ruhu baxımından bu gün ordumuz düşməndən qat-qat üstündür və bu üstünlüyünü ötən ilin Aprel
döyüşlərində sübuta yetirmişdir. Həmin döyüşlərdə qəhrəman əsgər və zabitlərimiz Ağdərədə, Cəbrayılda və
Füzulidə torpaqlarımızın bir hissəsini işğaldan azad etmiş, orada Azərbaycan bayrağı qaldırmışlar. İşğaldan azad
edilmiş və Qarabağa qayıdışın müjdəçisi olan Cocuq Mərcanlıda həyat yenidən canlanmağa başlamışdır.
Yeri gəlmişkən, qeyd edim ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində doğma
yurd-yuvasını itirmiş insanların - məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması ulu öndərin arzusu idi
və cənab İlham Əliyev Prezident kimi fəaliyyətə başlayarkən çadır şəhərciklərinin tezliklə ləğv ediləcəyini,
qaçqınlar və məcburi köçkünlər üçün hər cür infrastrukturu olan abad şəhərciklərin salınacağını bəyan etmiş və
qısa vaxtda bu vədini yerinə yetirmişdir. Hazırda isə bu sahədə zəruri tədbirlər yeni təyin edilmiş Birinci vitseprezident Mehriban xanım Əliyevanın nəzarəti altında davam etdirilir, yararsız, qəzalı binalarda yaşayan bütün
köçkün ailələrinin tezliklə yeni mənzillərə köçürülməsi üçün məqsədyönlü iş aparılır.
Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artması, ölkəmizin dünyada multikulturalizm dəyərlərinin yüksək
önəm verildiyi dinclik və sabitlik məkanı kimi tanınması, qlobal və regional miqyasda siyasi, iqtisadi, humanitar
və idman yönümlü çoxsaylı tədbirlərə ev sahibliyi etməsi də Heydər Əliyev ideyalarının təntənəsidir. Bu
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yaxınlarda uğurla başa çatan IV İslam Həmrəyliyi Oyunları və bu möhtəşəm yarışda idmançılarımızın parlaq
qələbəsi Azərbaycanın həm fiziki, həm də mənəvi və iqtisadi yüksəlişinin təcəssümü oldu.
Ulu öndərin hüquq-mühafizə sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tövsiyələri möhtərəm Prezidentimiz
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ardıcıl şəkildə davam etdirilməkdədir. Dövlətimizin başçısının təşəbbüsü ilə
digər hüquq-mühafizə təsisatları kimi, prokurorluq orqanlarının da cəmiyyətdə rolunun artırılması və bu orqanın
fəaliyyətinin müasir dövrün tələblərinə uyğun şəkildə keyfiyyətcə yeni səviyyədə qurulması istiqamətində
addımlar atılır. Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru, I dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri cənab Zakir
Qaralovun rəhbərliyi ilə prokurorluq orqanlarının bütün səyləri, ilk növbədə, dövlət başçısının rəhbər
göstərişlərindən irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsinə, müasir məzmunlu islahatların eyni intensivliklə
davam etdirilməsinə, fəaliyyət istiqamətləri üzrə işin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, yeni iş metodlarını tətbiq
etməyə qadir olan kadr korpusunun formalaşdırılmasına, möhkəm nizam-intizam yaradılmaqla neqativ
təzahürlərin vaxtında aradan qaldırılmasını təmin edən işlək nəzarət mexanizminin yaradılmasına
istiqamətləndirilmişdir.
Prokurorluq işçiləri xalqımızın tərəqqisi naminə milli dövlətçiliyimizə, onun başçısının həyata keçirdiyi
siyasətə həmişə dəstək verir, qanunun aliliyinin, insan hüquq və azadlıqlarının real təmin olunması, cinayətkarlıq
və hüquq pozuntularına qarşı mübarizənin səmərəliliyinin artırılması üçün zəruri tədbirlər görürlər.
...Ulu öndərin adı ilə bağlı olan Milli Qurtuluş Gününün dərin tarixi mənası bizi hər zaman müstəqil
dövlətçiliyimizin qədrini bilməyə, onu qorumağa, doğma Azərbaycanımızın daha da qüdrətlənməsi naminə
fədakarlıqla çalışmağa, xalqımızın təhlükəsizlik şəraitində, yüksək rifah içərisində yaşamasını təmin etmək üçün
daim ayıq-sayıq olmağa səsləyir. Əminliklə deyə bilərəm ki, prokurorluq işçiləri ulu öndər Heydər Əliyevin
dövlətçilik siyasətinə və ideyalarına sadiq qalaraq bundan sonra da bütün bilik və bacarıqlarını möhtərəm
Prezident cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında aparılan yeni məzmunlu dövlətçilik siyasətinin
reallaşdırılmasına, dövlət müstəqilliyimizin, sabitlik və əmin-amanlığın hər cür cinayətkar qəsdlərdən
qorunmasına səfərbər edəcəkdir.
Respublika.-2017.-14 iyun.-№127.-S.5.
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Milli qurtuluşa aparan yolda Heydər Əliyev Azərbaycan
multikulturalizminin siyasi banisi kimi
Rəvan Həsənov,
Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin icraçı direktor əvəzi
Hazırda dünyanın dörd bir tərəfində müxtəlif etnik- dini separatizmin tüğyan elədiyi bir vaxtda ölkəmizdəki
siyasi sabitliyə və iqtisadi inkişafa görə məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevə borcluyuq. Heydər Əliyev xalqı vahid
ideologiya ətrafına toplayaraq Azərbaycan bayrağı altında birləşdirməyi bacaran fenomenal şəxsiyyətdir. Ulu
Öndər xalqımızın ən dəyərli keyfiyyətlərindən olan başqa xalqların hüquqlarına, mədəni-mənəvi irslərinə sayğıyla
yanaşma xüsusiyyətini azərbaycançılıq milli ideologiyası səviyyəsində zirvəyə qaldırdı.
1993-cü ildə xalqın təkidi ilə hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev şəxsiyyətinin mübarizliyi, iradəsi və
qətiyyəti sayəsində həmin dövrdə respublikamız daxilində etnik-mədəni zəmində çaxnaşmalara son verildi,
Azərbaycan siyasi sabitlik, iqtisadi, mədəni tərəqqi yolunda addımlamağa başladı.
Heydər Əliyev Azərbaycanı separatizmin cəngindən qurtararkən tarixən bu torpaqları özünə vətən seçmiş,
əsrlərdir burada yaşayan xalqların nümayəndələrini bu ali ideologiya ətrafında birləşdirərək qüdrətli,
multikultural Azərbaycanın memarı oldu. Bu da inamla söyləməyə əsas verir ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev
Azərbaycanın multikulturalizm və tolerantlıq modelinin siyasi banisidir.
Ulu Öndər Azərbaycan xalqının əsrlər ərzində təşəkkül tapmış multikulturalizm dəyərlərinə ən yüksək
hüquqi siyasi
qiymət verib,
multikultural cəmiyyətin formalaşdırılmasında müstəsna rol oynayıb,
multikulturalizm Azərbaycanın dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri olaraq qəbul edilib. Azərbaycan
xalqının yüksək milli mənlik şüurunun və dərin təfəkkürünün göstəricisi olan bu dəyər Ulu Öndər Heydər
Əliyevin azərbaycançılıq ideyasının mühüm cəhətlərindən biri kimi Azərbaycanın müstəqilliyinin
möhkəmlənməsində, dövlətçiliyimizin qüdrətlənməsində və dövlət quruculuğu prosesində əhəmiyyətli rol
oynayıb. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin müəllifi olduğu azərbaycançılıq ideologiyasının əsasında
Azərbaycanda yaşayan xalqların tarixi, mənəvi-əxlaqi, mədəni ənənələr əsasında vahid birliyi ideyası dayanır.
Respublikamız üçün çətin tarixi bir dövrdə -1993-1995-ci illərdə Heydər Əliyev ölkə ərazisində yaşayan
etnik qruplarla, digər xalqların nümayəndələri ilə mütəmadi görüşürdü. Məhz bu bərabər qayğı və diqqətin
nəticəsidir ki, ölkəmizdə yaşayan bütün xalqlar birlikdə vahid Azərbaycan cəmiyyətini formalaşdırılmasına ,
müstəqil dövlətimizin daha da qüdrətlənməsinə öz töhfələrini verirlər.
Ümummilli lider Heydər Əliyev haqlı olaraq azərbaycançılığın əsas tərkib hissəsi olan multikulturalizm
siyasətini ölkənin demokratik və etnomədəni inkişafının mühüm tərkib hissələrindən biri hesab edirdi. O,
Azərbaycan ərazisində yaşayan bütün etnosların hüquq və azadlıqlarının, o cümlədən etnik-mədəni dəyərlərinin
qorunmasını demokratiyanın mühüm prinsipi olan insanların hüquq və azadlıqlarının qorunmasından irəli
gəldiyini göstərirdi.
Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə demokratik inkişaf yolu götürmüş Azərbaycanda 1995-ci ildə qəbul edilən
Konstitusiyada da təsbit olunduğu kimi dinindən, dilindən, irqindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşların eyni
hüquqlara malik olmalarını təmin edildi. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin sitatlarından birində vurğulanır:
"Azərbaycan əhalisinin çoxmilli tərkibi bizim sərvətimizdir, üstünlüyümüzdür. Biz bunu qiymətləndiririk və
qoruyub saxlayacağıq. Dövlət, ölkə nə qədər çox xalqı birləşdirsə, bir o qədər zəngin olur, çünki onların hər biri
ümumdünya mədəniyyətinə və sivilizasiyasına öz töhfəsini verir".
Bu gün sürətli inkişaf yolunu seçən ölkəmiz həm də müxtəlif mədəniyyət və dəyərlərin daşıyıcısı olan
xalqların, fərqli dinə etiqad edən insanların dinc şəraitdə yanaşı yaşadığı unikal multikultural məkandır.
Ulu öndər Heydər Əliyevin qurduğu Azərbaycan bu gün onun siyasi davamçısı olan Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi altında müstəqil siyasəti ilə beynəlxalq arenada öz sözünü deyir və inkişaf edir. Bu gün
Azərbaycanın müxtəlif spektrlərdə əldə etdiyi uğurların əsasında Prezident İlham Əliyevin qətiyyəti, əzmkarlığı
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və Ulu Öndərin siyasi, mənəvi irsinin layiqincə yaşadılması dayanır. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi
altında ölkəmizdə Azərbaycan xalqının multikultural dəyərlərin qorunması və inkişaf etdirilməsi sahəsində həyata
keçirilən siyasi fəaliyyət də Prezident İlham Əliyev tərəfindən müvəffəqiyyətlə davam etdirilir. Çoxmillətli,
çoxkonfessiyalı Azərbaycan Respublikasında bu gün mədəni, linqvistik, etnik və konfessial rəngarəngliyin
qorunması istiqamətində Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurlu dövlət siyasəti həyata keçirilir.
Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsləri nəticəsində multikulturalizm dövlət siyasətinin ən önəmli
istiqamətlərindən birinə çevrilib. Dövlət başçısı mütəmadi olaraq ölkəmizdə yaşayan xalqların, dini icmaların
nümayəndələri ilə görüşür, onların ehtiyac və problemləri ilə maraqlanır, milli və dini bayramları münasibətilə
təbrik edir.
Ölkə başçısının multikulturalizmi dövlət siyasətinin əsas komponentlərindən biri kimi dəyərləndirilməsinin
nəticəsidir ki, 2014-cü ilin may ayında Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm
Mərkəzi yaradıldı. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi fəaliyyət göstərdiyi 3 il ərzində Prezidentin qarşıya
qoyduğu hədəflərə uyğun olaraq çoxsaylı regional və beynəlxalq layihələrə imza atıb. Bu layihələrə hazırda 20
xarici ölkə universitetində, ölkəmizin isə 40 ali təhsil müəssisəsində Azərbaycan multikulturalizmi fənninin
tədrisi, Rusiya, Almaniya, İsrail, Moldova, İtaliya, Portuqaliya və Bolqarıstanda BBMM-in filiallarının açıldığını,
sayca 4 (dörd) beynəlxalq multikulturalizm yay və qış məktəbi təşkili, Azərbaycanın Gənc Dostları Klubunun
yaradılması, Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi dövlət səviyyəli beynəlxalq tədbirlərdə BBMM-in ayrıca panellərlə
çıxış etməsi, multikultural dəyərlərimizin təbliği məqsədilə Azərbaycan, rus və ingilis dillərində ədəbi-bədii,
ictimai-siyasi, fəlsəfi məzmunda müxtəlif nəşrlərin və dərsliklərin hazırlanması aiddir.
Multikulturalizmi beynəlxalq platformaya çevirmək istəyən Azərbaycan dünyada bu prosesin təşviqi
naminə önəmli təşəbbüslər irəli sürür. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanın sivilizasiyalar və mədəniyyətlərarası dialoq
və əməkdaşlıq sahəsində nadir təcrübəsi beynəlxalq səviyyədə də tanınır və yüksək dəyərləndirilir. Məhz bundan
irəli gələrək son illər ölkəmiz sivilizasiyalararası dialoq və tolerantlıq mövzusunda çoxsaylı beynəlxalq tədbirlərə
ev sahibliyi edir. Bütün bunlar ondan xəbər verir ki, Azərbaycan mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoq üçün
mühüm mərkəz rolunu oynayır. 2015-ci ilin may ayında keçirilən III Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq
Forumunun açılışında Prezident İlham Əliyev haqlı olaraq qeyd edib: "Əsrlər boyu bütün mədəniyyətlər, dinlər
və etnik qrupların nümayəndələri Azərbaycanda sülh və ləyaqət şəraitində bir ailə kimi yaşamışlar. Biz fəxr edirik
ki, bu müsbət meyillər müstəqillik illərində daha da güclənmişdir. Bizim tarixi abidələrə nəzər salmaq yetər ki,
Azərbaycanın mədəni müxtəlifliyi aydın görünsün. Biz tarixi və mədəni irsimizlə fəxr edirik. Bu gün
Azərbaycanda bütün dinlərin və etnik qrupların nümayəndələri yaşayır və ölkəmizin uğurlu inkişafına öz
töhfələrini verirlər. Düşünürəm ki, bu, bizim ən böyük sərvətlərimizdəndir. Biz bundan qürur duyuruq və
multikulturializm dəyərlərinin, sülh, əməkdaşlıq və qarşılıqlı anlaşmanın təşviqi üçün müxtəlif beynəlxalq
tədbirlər keçiririk".
İnanırıq ki, qlobal əhəmiyyətli humanitar məsələlərin öz həllini tapdığı məkana çevrilən Azərbaycan
mədəniyyətlərarası dialoqun mərkəzi kimi gələcəkdə də dünyada multikulturalizmin təbliğatçısı, təşviqatçısı və
müdafiəçisi kimi öz statusunu və əhəmiyyətini qoruyacaq.
Olaylar.-2017.-14 iyun.-№ 347.-S.10.
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Heydər Əliyev - xilaskarlıq missiyasının ali dəyəri
Muxtar Nağıyev
Hər bir xalqın tarixini onun dahi insanları yaradır. Azərbaycanın müasir tarixinin 30 ildən çox
davam edən və öz miqyasına görə əsrə bərabər olan böyük bir dövrü bilavasitə dünya səviyyəli siyasətçi və
dövlət xadimi, zəmanəmizin əzəmətli və bənzərsiz şəxsiyyəti, Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin adı və
fəaliyyəti ilə bağlıdır. Heydər Əliyevin xalqımızın çoxəsrlik dövlətçilik tarixində və taleyində ən möhtəşəm
xidmətlərindən biri 1993-cü ilin iyununda Azərbaycanın və xalqımızın başının üstünü almış bütün
bəlalardan qoruması, müstəqilliymizi əbədi bəlalardan qoruması və müstəqilliyimizi əbədi etməsidir.
Məhz həmin keşməkeşli iyun günlərində ölkə dərin siyasi və iqtisadi böhran içində çapalayırdı. Yeni əldə
edilmiş müstəqilliyimiz məhv olmaq təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya qalmışdı. Yararsız və naşı AXC-Müsavat iqtidarı
ölkəmizdə baş verən bütün ağır məsələlərin təşkilatçıları və günahkarları qismində qaçmaqları barədə
düşünürdülər. Daxili-xarici düşmənlər Azərbaycanın parçalanmış xəritəsini cızaraq, öz mənfur planlarını
reallaşdırmaq ərəfəsində idilər.
Qısa bir zamanda sosial-siyasi və iqtisadi tənəzzülün qarşısını alan Heydər Əliyev respublikanın
davamlı inkişafı istiqamətində islahatlar həyata keçirdi
Belə bir taleyüklü məqamda xalqımız öz böyük oğlu Heydər Əliyevə müraciət edərək, Onu təkidlə
Azərbaycanda hakimiyyətə çağırdı. Ulu Öndər Heydər Əliyev xalqının ağır günündə onun taleyinə biganə qala
bilməyərək, Naxçıvandan Bakıya gəldi. Xilaskarlıq missiyası ilə möhtəşəm qayıdışa imza atan Ulu Öndər Heydər
Əliyev ölkədə baş alıb gedən özbaşınalığın, xaosun, dövlət çevrilişi cəhdlərinin qarşısını aldı, qanunsuz fəaliyyət
göstərən silahlı dəstələr zərərsizləşdirildi və bununla da, ölkədə sabitlik bərqərar oldu. Qısa bir zamanda sosialsiyasi və iqtisadi tənəzzülün qarşısını alan Heydər Əliyev respublikanın davamlı inkişafı istiqamətində islahatlar
həyata keçirdi.
Azərbaycanın demokratiya yolunda qısa vaxt ərzində əldə etdiyi nailiyyətlər bu gün dünyanın aparıcı
dövlətləri və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir. Ölkəmiz Avropa Şurasının,
UNESKO, MDB, QİƏT, İKT, GUAM-ın, Dünya Sülh Şurasının, Beynəlxalq Valyuta Fondunun Dünya Bankının,
Beynəlxalq Bərpa və İnkişaf Bankının, habelə, çoxlu sayda beynəlxalq və məhəlli təşkilatların, birliklərin və
konvensiyaların fəal üzvüdür. NATO və Avropa İttifaqı ilə tərəfdaşlıq edir.
Vaxtilə Azərbaycan gənclərinin keçmiş SSRİ-nin ən nüfuzlu ali məktəblərində təhsil almaq üçün imkanlar
yaratmış Ümummilli Lider yaxşı bilirdi ki, onlar yaxın gələcəkdə Azərbaycanın ayrı-ayrı sahələrinin inkişıf üçün
kadr potensialıdırlar. Ona görə də təkcə istehsalat, xidmət və iqtisadiyyat sahəsində siyasət aləmi üçün də
Azərbaycana yeni nəslin nümayəndələri lazım idi, həm də müstəqil düşünməyi və mübarizə aparmağı bacaran və
özünü gələcəyə hazırlamağı qarşısına məqsəd qoyan gənclərə daha çox üstünlük verilirdi.
Heydər Əliyevin siyasi uzaqgörənliyinin və siyasi iradəsinin məntiqi nəticəsi
Beləliklə, 1993-1995-ci illər müasir Azərbaycanın tarixinə dövlət müstəqilliyinin qorunub-saxlanması,
dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya dövrü kimi yazıldı. 1995-ci ilin 12 noyabrında müstəqil Azərbaycanın ilk
Konstitusiyası ümumxalq referendumu ilə qəbul olundu. Əsas Qanunda xalqın dövlət hakimiyyətinin yeganə
mənbəyi olması, dövlətin demokratik-hüquqi və dünyəviliyi, idarəçiliyin hakimiyyət bölgüsü əsasında təşkil
olunmasının təməl prinsipləri təsbit olunmuş, insan hüquq və azadlıqlarının təmini dövlətin ali məqsədi kimi ön
plana çəkilmişdir. Azərbaycanın ilk Milli Konstitusiyasında mənəvi sərvətlərimizə, dinimizə, tarixi irsimizə qayğı
dövlət səviyyəsinə qaldırıldı. Başlıca qayəsini müstəqillik, azərbaycançılıq, dövlətçilik, demokratiya və
dünyəvilik kimi ümumbəşəri dəyərlər təşkil edən yeni ideologiyanın əsası qoyuldu. Ulu Öndərimiz bəyan etmişdi:
"Azərbaycan xalqının tarixi nailiyyəti olan Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini qorumağı, inkişaf
etdirməyi özüm üçün ən əsas vəzifələrdən biri hesab edirəm. Heç kəsin şübhəsi olmasın ki, ömrümün bundan
sonrakı hissəsini harada olursa-olsun, yalnız və yalnız Azərbaycan Respublikasının müstəqil dövlət kimi inkişaf
etməsinə həsr edəcəyəm. Azərbaycan Respublikası bundan sonra da onun başına nə gəlirsə-gəlsin, müstəqilliyini
itirməyəcək, yenidən heç bir dövlətin tərkibinə daxil olmayacaq, heç bir dövlətin əsarəti altına düşməyəcək".
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Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin siyasi uzaqgörənliyinin və siyasi iradəsinin məntiqi nəticəsi olaraq
1994-cü ildə "Əsrin müqaviləsi"nin əfsanədən reallığa çevrilməsi ölkənin bütün strateji əhəmiyyətli sahələrinin
dinamik inkişafına güclü təkan verdi.
Nəhəng dövlətçilik təcrübəsi və idarəçilik qabiliyyəti ilə səciyyələnən siyasi fəaliyyəti bu böyük şəxsiyyəti
dünya şöhrətli siyasi xadim kimi tanıtmışdır. O, nəinki öz xalqının sevimlisi olmuş, eyni zamanda, dünyanın
böyük dövlət başçılarının, tanınmış siyasi xadimlərin də hörmət və məhəbbətini qazanmışdır. Türkiyənin sabiq
prezidenti Süleyman Dəmirəl Ulu Öndərimizin həyat və fəaliyyətini belə qiymətləndirmişdir: "Heydər Əliyev
Azərbaycanı israrla və demokratik yollarla müstəqil olaraq məqsədinə çatdırmaq üçün canını sipər edib qeyrət
göstərən oğuldur". Türkiyənin keçmiş baş naziri, hazırkı dövlət başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğan isə vurğulamışdır:
"Heydər Əliyev təkcə Azərbaycanda deyil, bütün türk dünyasında tanınan və sevilən lider idi. "Bir millət, iki
dövlət" sözü ona məxsusdur". Böyük Britaniyanın sabiq baş naziri Toni Bleyer Heydər Əliyev haqqında
danışarkən demişdir: "Heydər Əliyev Azərbaycanın böyük lideri idi. O, böhranlar dövründə öz ölkəsinə sabitlik
gətirdi. Azərbaycan xalqı Onun qoyduğu irs ilə fəxr edə bilər".
Rusiya, ABŞ, Gürcüstan, Ukrayna, Qazaxıstan və digər xarici ölkələrin tanınmış dövlət və ictimai-siyasi
xadimləri də Heydər Əliyevi dahi şəxsiyyət, dünya səviyyəli siyasətçi kimi qiymətləndirmişlər. Bu, əsl liderə, əsl
dövlət xadiminə verilən ən yüksək qiymət və ehtiramın təcəssümü kimi göstərilə bilər.
Prezident İlham Əliyev: "Dahi Heydər Əliyev şəxsiyyətinin Azərbaycan dövlətimizin tarixində
müstəsna yeri vardır"
Ulu Öndərin öz xalqı qarşısında ən böyük tarixi xidmətlərindən biri müəyyənləşdirdiyi milli inkişaf kursunu
inamla davam etirə biləcək siyasi varis yetişdirməsidir. Böyük Öndər 2003-cü ildə xalq ünvanladığı tarixi
müraciətində demişdir: "İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri, planları, işləri İlham
Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən, ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm".
Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev ona olan bu ümidləri layiqincə doğrultdu. Heydər Əliyevin
müəyyənləşdirdiyi milli inkişaf kursunu müasir dövrün tələblərinə uyğun şəkildə böyük inamla, əzmkarlıqla
aparan ölkə başçısının rəhbərliyi altında Azərbaycan bu gün dünya birliyində özünə layiqli yer tutub,
iqtisadiyyatın artım tempinə görə dünyada lider mövqedə dayanıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
Ümummilli Liderimiz haqqında dediyi tarixi kəlamları bu gün də hər birimizdə qürur doğurmaqdadır: "Dahi
Heydər Əliyev şəxsiyyətinin Azərbaycan dövlətimizin tarixində müstəsna yeri vardır. Azərbaycançılıq
məfkurəsinin parlaq daşıyıcısı kimi Heydər Əliyev öz müdrik siyasəti, dönməz əqidəsi və tarixi uzaqgörənliyi
sayəsində milli dövlətçilik ideyasının gerçəkləşdirilməsinə, müasir Azərbaycan dövlətinin qurulmasına və
xalqımızın müstəqillik arzusuna çatmasına nail olmuşdur. Məhz Heydər Əliyevin fəaliyyəti nəticəsində,
Azərbaycan özünün geostrateji, iqtisadi və mədəni potensialından istifadə edərək, Şərqlə Qərb arasında etibarlı
körpü rolunu oynamağa başlamış və dünyanın ən dinamik inkişaf edən ölkələrindən birinə çevrilmişdir".
Bu gün Ulu Öndərin siyasi kursunu uğurla davam etdirən Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkədə
aparılan nəhəng işlər və mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Uğurla həyata keçirilən genişmiqyaslı islahatlar
müstəqilliyimizi dönməz və əbədi edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev demişdir: "İndiki müstəqil
Azərbaycan Heydər Əliyevin şah əsəridir. Azərbaycanda Heydər Əliyev siyasəti yaşayır, möhkəmlənir və yeni
formalarla zənginləşir".
Bəli, Azərbaycan xalqı bu tarixi unutmur və bu gün Ulu Öndər Heydər Əliyevin layiqli davamçısı, ölkə
başçımız Cənab İlham Əliyevin apardığı məqsədyönlü siyasətini dəstəkləyir. Xalqımız Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti seçməklə həm öz Liderinə qədirbilənliklə vəfa borcunu göstərmiş, həm də Heydər
Əliyev yolu ilə gələcəyə doğru getməkdə qətiyyətli olduğunu sübut etmişdir.
Səs.-2017.-13 iyun.-№ 104.-S.6.

920

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Heydər Əliyevin milli qurtuluş missiyası müstəqil Azərbaycanı sabitlik
və tərəqqi yoluna çıxarmışdır
Məhərrəm Məmmədov,
iqtisadçı-ekspert, fəxri dəmiryolçu
Dövlət müstəqilliyini qanı, canı bahasına bərpa edən xalqımızın 1993-cü ilin iyun ayınadək böyük
sarsıntı və fəlakətlərlə üzləşməsi yeni suveren dövlətin özünün gələcəyini sual altında qoymuşdu. Yaranan
vəziyyət Azərbaycanın müstəqilliyinin də deklorativ səciyyə daşımasına gətirib çıxarmış, dövlətin suveren
hüquqlarının reallaşdırılmasında əsaslı maneəyə çevrilmişdi.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və digər beynəlxalq qurumların, bir sıra ölkələrin tanıdığı Azərbaycanda
dövlət təsisatlarının qurulması, müstəqil dövlətçilik atributlarının formalaşdırılması obyektiv sosial zərurət kimi
qarşıda dururdu. Xüsusən də AXC--Müsavat hakimiyyətinin birillik naşı və yarıtmaz fəaliyyəti nəticəsində
hüquq-mühafizə orqanlarının üzərinə düşən qanuni vəzifələri həyata keçirə bilməməsi ictimai həyatın müxtəlif
sahələrində hərc-mərcliyin baş alıb getməsinə, cinayətkar ünsürlərin mütəşəkkil fəaliyyətinə, silahlı
qruplaşmaların cövlan etməsinə, qeyri-sabit və təhlükəli vəziyyətə səbəb olmuşdu. Respublikada qanunçuluğun,
hüquq qaydalarının son dərəcə zəif olması, dövlət idarəçiliyinin iflic vəziyyətinə düşməsi, ayrı-ayrı siyasətçilərin
“könüllü döyüşçü” adı altında qanunsuz silahlı dəstələr yaratması nəticə etibarı ilə hakimiyyətdə olan qüvvələrin
iflasını daha da sürətləndirirdi.
O dövrdə ölkədə xaos və anarxiya hökm sürürdü. İqtisadiyyat tamamilə dağıdılmış, gənclər müxtəlif
qanunsuz silahlı birləşmələrə cəlb edilərək üz-üzə qoyulmuşdu. Azərbaycanın ərazisi müxtəlif “xanlıq” və “nüfuz
dairələri”nə parçalanmış, Dağlıq Qarabağda isə torpaqlarımızın müdafiəsi taleyin ümidinə buraxılmışdı.
Qanunsuz odlu silah gəzdirmək və tətbiq etmək adi məişət hadisəsinə çevrilmişdi. Ağır zirehli texnikaya və
qanunsuz silahlı dəstələrə sahib olan siyasi partiyalar bir-birinə “əzələ” nümayiş etdirir və ölkədəki xaos və
özbaşınalığı daha da mürəkkəbləşdirirdi.
Azərbaycanın yeni konstitusiyasının qəbul edilməsi, milli parlamentin formalaşdırılması barədə düşünmək
belə istəməyən AXC-Müsavat cütlüyünün yüksək dövlət vəzifəsi tutan nümayəndələri məsuliyyətsiz siyasi
bəyanatlar verməklə Azərbaycanı həm qonşu dövlətlərlə, həm də regionda geosiyasi maraqları olan dövlətlərlə,
az qala, müharibə vəziyyətinə gətirmişdilər. Cinayətkarlığın səviyyəsi kritik həddə çatmışdı. Respublikada əsl
hakimiyyətsizlik hökm sürürdü. Azərbaycan xalqı vətəndaş müharibəsinin astanasına, Azərbaycan dövlətçiliyi isə
məhv olmaq ərəfəsinə gətirilmişdi. Çünki Azərbaycanın coğrafi ərazisində dövlət deyil, dağıdıcı ünsürlərdən
təşkil olunmuş “siyasi özfəaliyyət dərnəyi” mövcud idi. Heç bir idarəçilik təcrübəsi olmayan, səriştəsiz, dövlət
quruculuğundan xəbərsiz “mitinq qəhrəmanları”ndan elə bunu gözləmək olardı.
1993-cü ilin iyun ayında o zamankı iqtidarın “milli qəhrəman” statusuna qaldırdığı Surət Hüseynovun
Gəncədəki qanunsuz hərəkətləri, mərkəzi hakimiyyətə tabe olmaması isə ölkədəki hərc-mərcliyin, anarxiya
mühitinin, o zamankı iqtidara qarşı inamsızlığın məntiqi sonluğa yetişməsi idi. Faktiki olaraq müəyyən xarici
qüvvələrin dəstəklədiyi bu itaətsizlik respublikamızın yenicə nail olduğu dövlət müstəqilliyinə ciddi təhlükə
olmaqla yanaşı, vətəndaş müharibəsinə, Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrə parçalanmasına zəmin yaratmışdı.
Yaranmış münbit şəraitdən istifadə edən “Sadval” hərəkatı və həmin dövrdə mövcud olmuş digər etnik-hərbi
qruplaşmalar dövlətçilik əleyhinə təxribatçı fəaliyyətlərini genişləndirirdilər. Cənubda qondarma “Talış-Muğan
Respublikası”nın elan olunması Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulması, ölkədəki hakimiyyətsizliyin, xaos
və anarxiyanın, qanunsuzluğun bariz təcəssümü idi.
Belə bir böhranlı və ağır vəziyyətdə xalqın çıxış yolunu yenə də müdrik rəhbərinin – ulu öndər Heydər
Əliyevin hakimiyyət sükanı arxasına keçməsində görməsi bir sıra obyektiv reallıqlarla şərtlənirdi. Əksəriyyət başa
düşürdü ki, yaranmış ekstremal şəraitdə ölkədə ictimai-siyasi gərginliyi aradan qaldırmaq, qiyamı yatırmaq,
qanunsuz silahlı qüvvələri zərərsizləşdirmək, dövlət təsisatlarının normal fəaliyyətini təmin etmək bacarığına
malik alternativsiz lider məhz Heydər Əliyevdir. Həmin dövrdə xalqın ulu öndərə olan böyük sevgi və inamını
dolayısı ilə etiraf etmək məcburiyyətində qalan AXC hakimiyyətinin Heydər Əliyevi acizanə şəkildə Bakıya dəvət
etməsi həm də xalqın təkidli tələbi ilə bağlı idi. Belə böhranlı və ağır vəziyyətdə ölkə vətəndaşları yeganə çıxış
yolunu yenə də müdrik rəhbərinin hakimiyyət sükanı arxasına keçməsində görürdü.Bu taleyüklü sınaq anında
xalqın çağırışına səs verən, dövlətin gələcək taleyinə biganə qalmayan böyük strateq Heydər Əliyev 1993-cü il
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iyunun 9-da Bakıya dönərək respublikada yaranmış hakimiyyət böhranının aradan qaldırılması istiqamətində
əməli fəaliyyətə başladı.
Ümummilli liderin bir qrup ziyalı ilə Gəncəyə səfər etməsi və heç bir riskdən çəkinməyərək qarşı duran
tərəflərlə danışıqlar aparması vətəndaş müharibəsi təhlükəsinin qarşısının alınmasında mühüm addım oldu.
Bundan bir neçə gün sonra – iyunun 15-də isə ulu öndər parlamentdə səslənən təkidli xahişləri, ən əsası, xalqın
istəyini nəzərə alaraq o zamankı Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri vəzifəsinə seçildi. Bu tarixi hadisə
respublika həyatında xaos və anarxiyadan qurtuluşa doğru yeni mərhələnin başlanğıcına çevrildi.
1993-cü il iyunun 15-də Ali Sovetdə dərin məzmunlu nitq söyləyən ulu öndər Heydər Əliyev respublikanı
xaos və anarxiya burulğanından çıxarmaq, xalqın etimadını doğrultmaq üçün səylə çalışacağını bəyan etdi:
“Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi ən əsas məsələdir. Müstəqil Azərbaycanda demokratiya inkişaf
etdirilməlidir. Siyasi plüralizmə geniş yol verilməlidir. Azərbaycan Respublikasında Konstitusiyanın
pozulmasına, qanun pozuntularına yol verilməməlidir. Dövlət quruculuğu və cəmiyyətin formalaşması məhz
demokratik prinsiplər əsasında olmalıdır. Siyasətdə və iqtisadiyyatda sərbəstlik, hürriyyət, insan azadlığı, insan
hüquqlarının qorunması və sərbəst iqtisadiyyat, bazar iqtisadiyyatı prinsipləri bərqərar olmalıdır. Yəni bizim
respublikamız bir il bundan öncə başladığı yolla getməkdə davam etməlidir.”
Ulu öndər Heydər Əliyevin iyunun 15-də Ali Sovetin sədri seçilməsi böyük strateqin, sadəcə, hakimiyyətə
qayıdışı deyil, eyni zamanda, xalqın qurtuluş və özünütəsdiq tarixidir. Bu tarixi qayıdış ilk növbədə Azərbaycanın
varlığını, müstəqilliyini, dövlətçiliyini qoruyub saxlamış, ölkəni parçalanmadan, vətəndaş müharibəsindən,
düşmən işğalının geniş miqyas almasından xilas etdi. Heydər Əliyev iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi
istiqamətində mühüm addımlar atdı. İlk günlərdən Azərbaycanın perspektiv inkişaf prioritetlərini açıqladı,
demokratik inkişafa doğru sürət götürmüş müstəqil Azərbaycan dövlətini qısa müddət ərzində möhkəmlənən,
qüdrətlənən, regionda, habelə dünyada əhəmiyyətli dərəcədə artan sosial-siyasi reallığa çevirdi.
Ordu quruculuğu, dövlət orqanlarının formalaşdırılması, iqtisadiyyatın dirçəldilməsi, insanların maddi
rifahının yaxşılaşdırılması, cinayətkarlıqla mübarizə, qanunsuz silahlı birləşmələrin tərksilah edilməsi,
qanunçuluq və hüquq qaydalarının möhkəmləndirilməsi, Azərbaycana investisiyaların cəlb edilməsi, xarici
siyasət və s. sahələrdə ciddi uğurlar əldə edildi.
Heydər Əliyevin siyasi kursu bu gün onun ideyalarına sadiq qalan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
tərəfindən uğurla davam etdirilir. Ümummilli liderimizin “Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük
ümidlər bəsləyirəm” deyərək qiymətləndirdiyi Prezidentimiz İlham Əliyev bu gün, həqiqətən də, xalqın etimadını
doğrultmaqla həmin ümidləri gerçəkləşdirir.
Mən fikrimi konkret olaraq çalışdığım sahədə – dəmiryolu sistemində həyata keçirilən islahatlarla bağlı
əsaslandırmaq istərdim. Ümummilli liderin rəhbərliyi ilə yaradılan nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı və
modernləşdirilməsi prosesi hazırda intensiv şəkildə aparılır. Azərbaycan dəmir yolu ölkənin sosial-iqtisadi
inkişafında mühüm yer tutan təsərrüfat kompleksi kimi dinamik inkişaf edir. Dəmir yollarında mövcud
infrastrukturun yenilənməsi istiqamətində son dövrdə təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirilib.
Ötən müddət ərzində ümumilikdə yüz kilometrlərlə dəmir yolu əsaslı təmir olunub, kontakt şəbəkə üzrə
əsaslı təmir və yenilənmə işləri aparılıb, yeni yoldəyişən qurğular alınıb. Bakı-Böyük Kəsik sahəsində yolun enerji
təchizatı sisteminin sabit cərəyandan dəyişən cərəyana keçirilməsi üçün yarımstansiyalarda tikinti işləri
reallaşdırılıb.
Hazırda kontakt şəbəkə üzrə yenilənmə və dəyişikliklər, rabitə və işarəvermə sisteminin təkmilləşdirilməsi
tədbirləri həyata keçirilir. Asiya İnkişaf Bankının ayırdığı texniki yardım hesabına Fransanın “Sistra” məsləhətçi
şirkəti tərəfindən Bakı-Yalama dəmir yolu xətti üzrə yolun əsaslı təmiri və eləcə də Dünya Bankı tərəfindən
maliyyələşdirilən “Dəmir yolu ticarətinin dəstəklənməsi layihəsi” çərçivəsində Yalama-Astara marşrutu üçün
texniki-iqtisadi əsaslandırma hazırlanır.
Azərbaycan Prezidentinin iştirakı ilə 2015-ci il sentyabrın 12-də Bakı-Sumqayıt marşrutu ilə hərəkət edən
elektrik sürət qatarı istifadəyə verilib. Hazırda 98 kilometr uzunluğu olan Bakı-Pirşağı-Sumqayıt dəmir yolunun
təmiri aparılır ki, bunun da nəticəsində Bakı-Biləcəri-Sumqayıt-Pirşağı-Bakı dairəvi dəmir yolu sərnişinlərin
istifadəsinə veriləcək.
Sərnişinlərin rahatlığını təmin etmək məqsədilə yenidən qurulan Bakı dəmir yolu vağzalı binası əsaslı təmir
olunduqdan sonra, 2017-ci il fevralın 10-da, ölkə Prezidenti İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezident Mehriban
xanım Əliyevanın iştirakı ilə istifadəyə verilib. Təmir-bərpa işləri 200 min kvadratmetr sahəni əhatə edib. İşlər
1883-cü ildə inşa olunan və “Bakının Tiflis vağzalı” adı ilə tanınan binada, 1976-cı ildə ulu öndər Heydər Əliyevin
təşəbbüsü ilə tikilən vağzal – mehmanxana kompleksində və ümumiyyətlə, bütün vağzal ərazisində aparılıb.
Təmir-bərpa işləri hər iki binanın memarlıq üslubunun saxlanılması ilə həyata keçirilib.
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Bu gün Naxçıvan-Məşhəd-Naxçıvan beynəlxalq sürət qatarı fəaliyyət göstərir. Astara-Rəşt dəmir yolunun
inşası başa çatdıqdan sonra isə Naxçıvan-Bakı qatarı işə salınacaq ki, bununla da muxtar respublika əhalisinin
Bakı ilə dəmir yolu vasitəsilə asan əlaqəsi təmin olunacaq, həmçinin Naxçıvanda istehsal olunan travertin,
mərmər, gips, Badamlı və Sirab kimi məşhur təbii mineral sular, duz, müxtəlif növ kənd təsərrüfatı, o cümlədən
meyvə-tərəvəz məhsullarının, təqribən, 30-32 saata paytaxta daşınması reallaşacaq. Eyni zamanda, sadalanan
ixrac məhsullarının qonşu ölkələrin bazarlarına çıxarılmasına imkan yaranacaq. Bu məqsədlə hazırda muxtar
respublikanın dəmir yolu təsərrüfatında yenilənmə prosesi sürətlə həyata keçirilir.
Azərbaycan dəmir yollarının beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinə inteqrasiya olunması üçün müvafiq
infrastrukturun yaradılması istiqamətində lazımi tədbirlər də görülməkdədir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun
artıq bu il istismara verilməsi planlaşdırılır. Bununla yanaşı, Azərbaycan Dəmir Yolları ölkəmizin digər nəqliyyat
strukturları ilə birgə, artıq bir neçə iri beynəlxalq layihələrin təşəbbüskarı və iştirakçısıdır. Ötən ilin sonunda
Trans-Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu Assosiasiyası yaradılıb, həmin xətdə vahid qiymətlər və vahid
pəncərə sistemi tətbiq olunub. Hazırda Şərq-Qərb dəhlizində alternativ marşrutların hazırlanması istiqamətində
işlər aparılır. Bununla bərabər, Çinin cənub rayonlarından Avropaya nəql olunan yüklərin Qırğızıstan, Özbəkistan
və Türkmənistandan keçməklə Azərbaycana və daha sonra Avropa ölkələrinə daşınmasını nəzərdə tutan yeni
marşrutun yaradılması istiqamətində danışıqlar aparılır.
Azərbaycan dəmir yollarının hazırkı vəziyyəti, son dövr ərzində həyata keçirilən islahatlar gələcəyə ümidlə
baxmağa əsas verir. Bununla belə, inkişaf etmiş dünya ölkələrinin səviyyəsinə çatmaq üçün modernləşmə
baxımından hələ daha çox iş görülməlidir. Ölkə Prezidentinin tapşırığına uyğun olaraq, bununla əlaqədar dəmir
yollarının inkişaf proqramı hazırlanıb. Belə ki, qarşıdakı 3 il müddəti üçün müəyyən edilmiş investisiya portfelinə
əsasən, Yalama-Astara istiqamətində dəmir yolunun əsaslı təmiri, Bakı-Gəncə-Bakı sürət qatarının istifadəyə
verilməsi, Yevlaxda Kür çayı üzərində ikinci körpünün tikintisi işlərinin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur. Daha
sonrakı illər üçün müəyyənləşdirilən perspektiv planda isə Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna, Şahdağ və
Qəbələ turizm mərkəzlərinə dəmir yolu çəkilməsi planlaşdırılır ki, hazırda bu xətlərin layihələndirilməsi işləri
aparılır.
Bütün bunlar Heydər Əliyevin müəllifi olduğu inkişaf strategiyasını uğurla davam etdirən cənab İlham
Əliyevin Azərbaycan dəmir yollarının inkişafına, müasirləşməsinə və mövcud problemlərinin həllinə böyük
həssaslıqla, diqqətlə yanaşmasının məntiqi nəticəsidir. Şübhəsiz ki, dəmir yollarında son dövrdə başlanan
islahatlar nəticəsində Azərbaycan dəmir yolları regionun mühüm və əhəmiyyətli nəqliyyat-logistika holdinqinə
çevrilərək dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin dəmir yolları sırasında öz layiqli yerini tutacaq.
Bu gün bizim hər birimiz dahi öndərə məhəbbətimizin təzahürü olaraq Prezidentin ətrafında sıx birləşməyə,
onun qarşıya qoyduğu mühüm vəzifələrin yerinə yetirilməsində daha fəal iştirak etməyə çalışırıq. İnanırıq ki,
siyasət aləmində öz sözünü deyən, beynəlxalq aləmdə böyük nüfuz qazanan möhtərəm Prezidentimiz İlham
Əliyev ölkəmizin hərtərəfli inkişafı naminə bu işləri bundan sonra da uğurla davam etdirəcək, işğal altında olan
torpaqlarımız geri qaytarılacaq, Azərbaycan inkişaf etmiş dövlətlər sırasında öz mövqeyini daha da
möhkəmləndirəcəkdir.
Xalq qəzeti.-2017.-13 iyun.-№126.-S.4.
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Heydər Əliyev fenomeni zəfər və qalibiyyət rəmzi
Nəriman Əliyev,
Milli Məclisin deputatı
Hər bir xalqın milli-mənəvi irsini, əxlaqi dəyərlərini qoruyub saxlamaq, genetik yaddaşını, tarixi
kimliyini, özünəməxsusluğunu gələcək nəsillərə ötürmək kimi çətin missiya onun taleyində müstəsna rol
oynamış fenomenal şəxsiyyətlərin fəaliyyəti ilə bağlı olmuşdur. Müdriklik nümunəsi olan belə insanlar
həmişə ali məqsədlər uğrunda mübarizənin önündə dayanmış, əlverişli siyasi şansdan böyük məharətlə,
ustalıqla bəhrələnmiş, xalqın düşüncə sistemini, mental xüsusiyyətlərini istənilən ictimai-iqtisadi
formasiyada hifz edərək möhkəm mənəvi təməl üzərində gələcəyə doğru inamla addımlamışlar. Tarix
özündən sonra layiqli irs qoyub getmiş belə fenomen şəxsiyyətlərin, xarizmatik liderlərin həyata keçirdiyi
xeyirxah əməllərdə yaşayaraq təsir qüvvəsini qoruyur. Millətin vahid məqsədlər uğrunda səfərbər
olunması üçün zəruri olan ideya - milli ideologiya da məhz belə şəxsiyyətlərin siyasi konsepsiyasında
reallığa qovuşur.
Bu mənada, Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyev də Azərbaycanın milli-mənəvi dəyərlər
sistemini qoruyan, inkişaf etdirən və onu milli özünüdərkin həlledici amilinə çevirən fenomenal lider kimi
xalqımızın qəlbində yaşayır. Belə ki, hələ sağlığında Ümummilli Lider zirvəsinə ucalmış bu müdrik şəxsiyyət
böyük fədakarlıqlar hesabına qurub-yaratdığı dövlətin sarsılmazlığını, demokratik yüksəlişini, Azərbaycanın
müstəqilliyinin əbədiliyini, daimiliyini, dönməzliyini təmin etmişdir.
Bu gün Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1969-cu ildə Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə gəlişini tarixi hadisə
kimi qiymətləndirənlər öz qənaətlərində haqlıdırlar. Çünki rəhbər vəzifədə olduğu az bir müddətdə respublikada
köklü dəyişikliklər baş vermişdir. Sovetlər zamanında hər bir tapşırığın mərkəzdən verildiyi və idarə olunduğu
bir vaxtda geridə qalan, çıxılmaz sosial-iqtisadi vəziyyətdə olan Azərbaycanda insanların öləziyən ümidlərini ruh
yüksəkliyi ilə əvəz edib bir məqsəd uğrunda birləşdirmək, gərgin təsərrüfat, tikinti-abadlıq, quruculuq işlərinə
yönəltmək əsl qəhrəmanlıq, vətənə sədaqət nümunəsi, həm də bir tarix idi. İnsanlar həmin tarixi vərəqlədikcə
Heydər Əliyev zəkasının, düşüncəsinin, müdrikliyinin böyüklüyünü bir daha hiss edir,
Yaxşı məlumdur ki, Heydər Əliyevin ikinci dəfə - 1993-cü ilin 15 iyun tarixində siyasi hakimiyyətə gəlişi
nəinki Azərbaycanı, bütöv bir xalqı məhv olmaq təhlükəsindən xilas etdi. Bu, həqiqətən də bir qurtuluş idi.
1993-cü ilin iyun hadisələrinə qiymət verməyi bacaran hər bir insan dərindən dərk edir ki, Ulu Öndər o
dövrdə qardaş qırğınının, vətəndaş müharibəsinin qarşısını almağa həyatını təhlükəyə atmaqla, ölümündən
çəkinməyərək nail oldu. Hakimiyyətdə olan AXC-Müsavat iqtidarının səriştəsizliyi, xalqı deyil, yalnız öz
mənfəətlərini güdmələri, hər şeyi - ləyaqəti, şərəfi, vicdanı pula satmağı sonda Azərbaycanın öz müstəqilliyini
itirmək təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya qoydu. Talanmış dövlət büdcəsi iqtisadiyyatı çökdürmüş, daxili və xarici
qüvvələr isə artıq separatçılıq vasitələri ilə ölkəni bölən "xəritələrini" hazırlamışdılar. Qarabağ cəbhəsində isə
torpaqlarımız ard-arda erməni işğalçılarına peş-kəş edilirdi. Azərbaycan xalqı dövlətçiliyini itirmək təhlükəsi
fonunda fəlakətlər, tüğyanlar burulğanında məhv olmaq üzrə idi. Bütün bunlardan isə çıxış yolu tapmaq lazım idi.
Xalqın Fenomen liderə ehtiyacı varıydı və O, HEYDƏR ƏLİYEV idi!
Bəli, bu, Heydər Əliyev ömrünün yeni bir qəhrəmanlıq tarixi idi. Vətənini və xalqını sonsuz məhəbbətlə
sevən, andına, əqidəsinə sadiq olan, qətiyyəti, inamı, müdrikliyi ilə milyonları öz ətrafında birləşdirməyi bacaran,
hadisələri düzgün qiymətləndirib reallıqlardan lazımi nəticə çıxaran Heydər Əliyev kimi vətənpərvər insan,
siyasətçi yalnız bu tarixi yarada və yaza bilərdi. Məhz Onun ikinci dəfə hakimiyyətə gəlişi xalqı və dövləti
bəlalardan qurtarmaqla yanaşı, yeni, müasir dövlətçilik təməlinin əsaslarını, yüksəlişini qoydu. Bu mənada, onu
da vurğulamaq istərdim ki, Heydər Əliyev fəaliyyətinin 1993-2003-cü illəri də bir ömrün qızıl salnaməsidir.
Azərbaycanı daimi müstəqil, azad, demokratik ölkə kimi görmək istəyən dahi şəxsiyyətin öz məqsədlərini uğurla
həyata keçirdiyi illərin unudulmaz səhifələridir. Heydər Əliyev milli dövləti idarə etməyin beynəlxalq siyasi
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sistemlə ideal bağlılığını tapa bilən müstəsna siyasət ustalarındandır. Onun Azərbaycan dövlətçiliyi
praktikasındakı bu nailiyyəti, formalaşdırdığı siyasi idarəetmə sistemində bu qaynaq məqamının tapılması - onun
siyasi kursunun uğurla davam etdirilməsinin ən başlıca reallıqlarındandır.
Azərbaycanda siyasi hakimiyyətin Heydər Əliyevin yaratdığı dövlətçilik təməli üzərində inkişaf
etdirilməsi, möhkəmləndirilməsi zərurəti üzərində düşünərkən təsdiqini tapmış belə bir həqiqəti dərk edirik ki,
Heydər Əliyevin siyasi uzaqgörənliyinin zirvəsi onun özündən sonra siyasi kursunu hamıdan yaxşı davam
etdirərək, Azərbaycanın müstəqilliyini hamıdan yaxşı qoruya biləcək, dövlətimizin inkişafını hamıdan yaxşı
təmin edəcək yeni dövrün Liderini - İLHAM ƏLİYEVİ yetişdirməsi olmuşdur.
Azərbaycanı Qafqazın ən qüdrətli dövlətinə çevirmiş, ölkəsinin bütün sahələrdə qalibiyyət potensialını üzə
çıxarmış Prezident İlham Əliyevlə Azərbaycan xalqı özünə ən etibarlı siyasi gələcək, mütərəqqi inkişaf yolunu
seçdiyini təsdiqləyir.
Bu gün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın istər daxili, istərsə də xarici siyasətində əldə
edilən hər bir uğur ulu öndər Heydər Əliyevin zəkasının təcəssümü, onun irsən qoyub getdiyi milli tərəqqi
ideyalarının təzahürüdür. Onun 2003-cü ildə prezidentlik fəaliyyətinə başlaması Azərbaycanın tərəqqi və inkişaf
yolu ilə irəliləməsində yeni mərhələ olmuşdur. Məhz o vaxtdan başlayaraq respublikada demokratikləşmə
prosesləri genişlənmiş, ölkəmizin dünyaya transformasiya proseslərinə inteqrasiyası daha intensiv xarakter kəsb
etmiş, milli iqtisadiyyatın daha da inkişafı üçün mühüm sosial-siyasi baza yaranmışdır. Heydər Əliyevin siyasət
məktəbinin layiqli yetirməsi olan İlham Əliyevin böyük siyasətdə atdığı inamlı addımlar sayəsində Azərbaycanda
təkcə sosial-iqtisadi sistemdə deyil, həm də siyasi və ictimai təsisatlarda əsaslı yeniləşmələr olmuş, səmərəli
intensiv islahatlar aparılmışdır. Prezident İlham Əliyev vurğulayıb: "Bizim təcrübəmiz onu göstərir ki,
Azərbaycanın seçdiyi yol düzgün yoldur. İqtisadi, siyasi və sosial islahatların paralel şəkildə aparılması
Azərbaycanı hərtərəfli inkişaf etdirir, ölkəmiz üçün çox lazım olan sabitliyi möhkəmləndirir, ictimai-siyasi
vəziyyətə müsbət təsir göstərir".
Beləliklə, biz bir daha əminliklə deyə bilərik ki, əldə eidlən inkişaf və tərəqqi müstəqil Azərbaycan uğrunda
və Heydər Əliyevin ölməz ruhu qarşısında fədakarlıqla çalışmağın nəticəsidir. Bizlər bu faktoru əsas götürərək
Azərbaycanımızın çiçəklənməsi naminə Ulu Öndər Heydər Əliyev ideyalarının layiqli davamçısı cənab İlham
Əliyevin ətrafında daha da sıx birləşəcəyik.
Səs.-2017.-10 iyun.-№ 103.-S.9.
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Heydər Əliyev yoluna sədaqət
Məhəmməd Fərəcov,
Naxçıvan Dövlət Televiziyasının baş redaktoru
Qədim Naxçıvanımızın 5 min illik tarixində 20 illik zaman məsafəsi o qədər də böyük rəqəm deyil. Amma
ötən 20 il müddətində görülən işlərin həcmi çox böyükdür. Bir anlığa 20 il əvvələ qayıdaq, ötən əsrin 90-cı
illərinin əvvəllərini xatırlayaq...
Həmin vaxtlar blokada şəraitində olan Naxçıvanımız özünün ağır günlərini yaşayırdı. Bir tərəfdən məkrli
ermənilərin torpaqlarımıza olan hücumları, digər tərəfdən də əhalinin üzləşdiyi çətinlik və problemlər həyat
səviyyəsinə təsir edir, narahat günlər yaşanırdı. Qaz, elektrik enerjisi, ərzaq, çörək sarıdan xeyli çətinliklər vardı.
Məhz əhalinin belə bir çətin günündə dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev Moskvadan doğma Vətəninə qayıtdı. Onun
1990-1993-cü illərdə Naxçıvanda yaşaması, 2 ilə yaxın bir müddətdə Ali Məclisin sədri kimi səmərəli fəaliyyəti
qədim diyarı ağır günlərdən, çətinliklərdən qurtardı. Həmin dövrdə ulu öndər tərəfindən mühüm qərar və sənədlər
imzalandı, taleyüklü məsələlər həll edildi, qonşu İran və Türkiyə ilə dostluq əlaqələri möhkəmləndirildi.
1995-ci ildən isə doğma diyarımızda yeni bir mərhələ başlandı. Həmin vaxtdan hələ də problem və
çətinliklərdən yaxa qurtara bilməyən Naxçıvanımız inkişafa, dirçəlişə doğru istiqamətləndi. O illəri insanlar yaxşı
xatırlayırlar. Ümummilli lider Heydər Əliyev də həmin dövrdən başlanan inkişaf və tərəqqini yüksək
dəyərləndirərək demişdir: “Blokada şəraitinə baxmayaraq son dövrdə, yəni təxminən 1994-1995-ci illərdən sonra
Naxçıvanda sosial-iqtisadi inkişaf vardır. Muxtar respublika, onun iqtisadiyyatı inkişaf edir, quruculuq işləri
gedir, Naxçıvan şəhəri abadlaşıb, onun siması çox dəyişibdir”.
Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində daha çox ağrı-acı görmüş, torpağı səksəkəli olan, mənfur ermənilərin
hücumuna məruz qalan bölgəmizdən biri də Sədərək rayonu idi. Həmin dövrdə ümummilli lider, böyük şəxsiyyət
Heydər Əliyev Naxçıvanda yaşayırdı, əhali ilə birlikdə idi. Məhz torpağına, Vətəninə qəlbən bağlı olan ulu
öndərin apardığı qətiyyətli mübarizə, ən çətin məqamlarda belə xalqla birlikdə olması, onların üzləşdikləri
problem və çətinliklərin aradan qaldırılması muxtar respublika əhalisinin sabaha olan ümidlərini artırdı. Həmin
narahat günlərdə dahi şəxsiyyət bir neçə dəfə Sədərəyə gəldi, onun yerli əhalinin əhatəsində olması insanları
ruhlandırdı. Cəbhədə baş verən hadisələrə, şəhidlər verilməsinə baxmayaraq, insanlar sabaha olan inamlarını
itirmədilər.
Ulu öndər bu bölgə üçün nə lazımdırsa edir, onun müdafiəsi, qorunub saxlanılmasına çalışırdı. Bu
baxımdan uzaqgörən siyasətçinin təşəbbüsü ilə düşmənin iki addımlığında salınan qəsəbənin böyük əhəmiyyəti
vardı. Ulu öndər özü də bunu yüksək qiymətləndirərək deyirdi: “Sədərək rayonunun Naxçıvan Muxtar
Respublikasında, o cümlədən Azərbaycanda xüsusi yeri var. Böyük bir kənd olmuş və rayon statusu almış Sədərək
həmişə bizim, Azərbaycanın ən kənar yerində, sərhəddə yerləşərək Azərbaycan torpaqlarını qorumuş, saxlamış
və mərdlik nümunələri göstərmişdir. Mən indi qəsəbəni bu cür görəndə həddindən artıq sevinirəm. Çünki sizin
yəqin ki, xatirinizdədir, vaxtilə, 1977-1978-ci illərdə mən Azərbaycanın başçısı olduğum zaman kənddən aralı bu
qəsəbənin salınması haqqında qərar verdim. Nə üçün kənddən aralı? Ona görə ki, o vaxtlar ermənilər yavaş-yavaş
bu torpaqlara iddia edir, “bu bizimdir, o bizimdir” – deyirdilər... Ona görə mən burada o vaxtlar bu qəsəbəni
salmaq barədə göstəriş verdim. Layihələr hazırlandı, qəsəbə tikildi və sədərəklilərin bəziləri də buraya köçüb
yaşamağa başladılar”.
Bəli, bir vaxtlar ulu öndərimizin təşəbbüsü sayəsində salınan qəsəbə indi abad, gözəl bir yaşayış
məntəqəsinə çevrilib. Günü-gündən gözəlləşən, müasirləşən, yeniləşən rayon mərkəzi şəhər görkəmi alır. Son
illər inşa olunmuş yeni fərdi mənzillər bu yerin simasını daha da gözəlləşdirir. Yaşıllıqlar, gülzarlıqlar, abad
guşələr az deyil. Milli Ordumuzun əsgərləri tərəfindən ayıq-sayıq qorunan sərhəd bölgəsinin torpaqlarından isə
barıt qoxusu deyil, gül-çiçək, ruzi-bərəkət ətri gəlir. Düşmənin iki addımlığında yerləşən, ümumi ərazisi 840
hektar və 2 min 174 nəfər əhalisi olan Heydərabad qəsəbəsi isə özünün xoş, firavan günlərini yaşayır.
Sərhəd bölgəsi sakinlərinin firavan yaşayışı üçün məqsədyönlü tədbirlər bu gün də uğurla həyata keçirilir,
Heydərabad qəsəbəsindəki park və bağlar, yaşıllıqlar, gülzarlıqlar, yeni, binalar, sosial obyektlər, həmçinin
Sədərək və Qaraağac kəndlərinin müasir siması ürəkaçandır.
Qəlbaçan görüntülərdən biri də geniş bir ərazidə pay torpaqlarından səmərəli şəkildə istifadə olunması,
daha çox taxıl əkilməsidir. Bir vaxtlar səksəkəli olan, barıt qoxuyan bu torpaqlar indi bolluqdan, bərəkətdən,
insanların xoş güzəranından xəbər verir. Sədərəyin zəhmətə bağlı insanları torpaqların qayğısına qalır, ona ruzi,
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bərəkət mənbəyi kimi baxır, taxılın, çörəyin, digər kənd təsərrüfatı məhsullarının bolluğu naminə yaradılan
şəraitdən, imkanlardan səmərəli istifadə edirlər. Göstərilən dövlət qayğısı sayəsində torpağa möhkəm tellərlə
bağlanan sədərəklilər bu yerləri laləzarlığa çeviriblər.
Sərhəd bölgəsində daha çox taxıl əkilib becərilməsi isə təbiidir. Torpaq mülkiyyətçiləri və sahibkarlar
çörəyə olan tələbatını yerli istehsal hesabına ödəməyə çalışırlar. Təbii ki, iki addımlıqda yerləşən məkrli düşmənə,
iqtisadi məngənədə boğulan nankor ermənilərə bütün bunlar göz dağıdır. Bu yerdə bir təzad hökm sürür. Mil təpə,
Ucubiz dağı və digər yüksəkliklərin arxa tərəfində, düşmən ərazilərində yerləşən torpaqların, eləcə də yaşayış
məntəqələrinin miskin görünüşünü, çılpaqlığını aydın seyr etmək olar. Günçıxar tərəfdə isə laləzarlıq, inkişaf və
tərəqqi var. Sərhəd postlarımızda, yüksəkliklərdəki əsgərlərimiz çiçəklənən diyarımızı gördükcə ruhlanır,
səngərdə ayıq-sayıq dayanır, Vətəni göz bəbəyi kimi qoruyurlar. Qorunan torpaq isə əkilib becərilir, quruculuq
tədbirləri həyata keçirilir, bir-birindən əhəmiyyətli sosialyönümlü obyektlər tikilib istifadəyə verilir.
Yaşı 80-ə yaxın olan, ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində qanlı-qadalı günlərdə sərhəddə öndə dayanan
Teymur Rzayev deyir ki, bizdə Vətənə sevgi, torpağa, doğma ocağa məhəbbət hissləri güclüdür. Bu duyğular indi
də hər bir gəncə, yeniyetməyə aşılanır. Odur ki, hər bir kəsdə Vətənə, torpağa məhəbbət var. Ulu öndər Heydər
Əliyevin ideyalarının dönmədən həyata keçirilməsi sərhəd bölgəsinin insanları üçün bir amaldır, əsas məqsəddir.
Xüsusən də 1995-ci ildən başlayaraq bu hisslər daha da güclənib. Həmin vaxtlardan Sədərək torpaqlarında
canlanma başlandı. Mərhələ-mərhələ barıt qoxulu, ağrı-acılar görmüş torpaqlara su çıxarıldı. Araz çayından suyun
gətirilməsi üçün beş pilləli nasos stansiyası tikilib istifadəyə verildi, ayrı-ayrı yerlərdə subartezian quyuları
qazıldı. Bir vaxtlar şəhid qanları axıdılan torpaqlar gülüstana döndü, yaşıllığa qərq oldu. Quruculuq tədbirlərinə
başlanıldı.
Heydərabad qəsəbəsində müharibədən zərər çəkmiş binalar təmir olundu, eyni zamanda, yeniləri
tikildi. Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun 15 mart 2000-ci il tarixdə imzaladığı “Sədərək
rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında” sərəncam sərhəd bölgəsində həyata keçirilən işlərə təkan verdi.
İlk növbədə Heydərabad qəsəbəsindəki 75 ev yenidən bərpa olundu. Rayonda 35 kilovoltluq yarımstansiya
quraşdırıldı, qonşu Türkiyədən alınan elektrik enerjisinin fasiləsiz verilməsi üçün bütün tədbirlər görüldü.
Qarağac kəndində 120 şagird yerlik məktəb binası tikildi. Ayrı-ayrı yaşayış məntəqələrinə gedən yollar
abadlaşdırıldı, Sədərək kəndindəki Şəhidlər xiyabanı yenidən quruldu, bulaq-abidə kompleksi yaradıldı, evlərə
içməli su xətləri çəkildi, torpaqların suvarma suyu ilə təminatı yaxşılaşdırıldı. 1500 hektardan çox istifadə
olunmayan torpaq sahəsi əkin dövriyyəsinə daxil edildi.
1996-cı ildən başlayaraq Ali Məclis sədrinin bu bölgəyə gəlişi, insanlarla görüşü, həlli vacib məsələlərin
diqqətdə saxlanılması, göstərilən qayğı bəhrəsini verdi. Sərhəd bölgəsi yeni günlərinə, xoşbəxtliyinə qovuşdu.
Bütün bunlar hamısı ümummilli lider Heydər Əliyevin arzuları idi. Heydər Əliyev yoluna sədaqət, Vətən,
yurdsevər insanlar isə bu arzuları reallığa çevirdi.
Təsadüfi deyil ki, 2010-cu ilin oktyabr ayında muxtar respublikaya etdiyi tarixi səfəri zamanı ölkə başçımız
İlham Əliyev sərhəd bölgəsində də olub, yenidən qurulan Heydərabad qəsəbəsinin açılış mərasimində iştirak edib.
Prezident burada görülən işləri yüksək qiymətləndirərək deyib: “Gözəl evlər, binalar tikilib. Qəsəbə yeni dövrə
qədəm qoyur. Bütün işlər ən yüksək səviyyədə qurulubdur. Çox şadam ki, muxtar respublikanın rəhbərliyi bütün
bu işləri çox qısa müddət ərzində, çox böyük keyfiyyətlə gördü. Bu, doğrudan da böyük hadisədir”.
Bu gün Heydərabad qəsəbəsi ulu öndərimizin adına layiq bir yaşayış məntəqəsi, rayon mərkəzidir. Günügündən genişlənən, abadlaşan bu qəsəbə səliqə-səhmanı, yaşıllığı, gözəlliyi, yaraşıqlı binaları ilə diqqəti çəkir.
Alınmaz və qeyrət qalamız olan Sədərəkdəki uğurlar, qazanılan nailiyyətlər həm də YAP-ın rayondakı ərazi
ilk təşkilatlarının, onun fəal üzvlərinin sayəsində qazanılır. Partiyanın Sədərək rayonunda 21 ilk ərazi təşkilatı
fəaliyyət göstərir. 1471 üzvü öz ətrafında birləşdirən yerli təşkilatların səmərəli fəaliyyəti üçün lazımi şərait də
yaradılıb. Partiya üzvlərinin 400 nəfərə yaxınını gənclər təşkil edir. 2016-cı ildə 44 nəfər YAP sıralarına qəbul
olunub. Ölkəni daha parlaq gələcəyə aparan partiyaya maraq göstərənlərin sayı isə getdikcə artır. Çünki bu
partiya Azərbaycanın qüdrətlənməsi, işıqlı sabahları naminə daha səmərəli fəaliyyət göstərir. Odur ki, Heydər
Əliyev yoluna sədaqətli insanlar bu partiyaya üzv yazılırlar. Partiya üzvləri ayrı-ayrı sahələrdə çalışır, bölgənin
sosial-iqtisadi inkişafında fərqlənirlər. Heydər Əliyev ideyalarına sədaqət isə sərhəd rayonunu daha da
möhkəmləndirir, intibaha qovuşdurur.
Bu gün Sədərək rayonu quruculuq tədbirləri ilə yanaşı, aqrar sahədə qazandığı nailiyyətlərlə də seçilir.
2016-cı ildə rayonun torpaq mülkiyyətçiləri 1982 hektar dənli və dənli-paxlalı bitkilər əkini sahəsindən 6 min
407 ton məhsul əldə etmişlər. Hektardan məhsuldarlıq 32,3 sentner olmuşdur. Bu isə əvvəlki illərlə müqayisədə
çoxdur. Sərhəd bölgəsində taxıl emalı müəssisəsinin tikilib istifadəyə verilməsi, çörəkbişirmə sexlərinin fəaliyyəti
əhalinin taxıla, çörəyə olan tələbatının yerli istehsal hesabına ödənilməsinə imkan verir. Torpaq mülkiyyətçiləri
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bu ilin bol məhsulu üçün də əsaslı zəmin yaradıblar. Taxılların qışdan çıxma vəziyyəti yaxşıdır. Təbiət bu yerdə
sanki yaşıl bir xonça tutub, bərəkət xonçası.
Torpaq mülkiyyətçiləri söyləyirlər ki, artıq o qanlı-qadalı günlər arxada qalıb. İndi gənclər də əkin-biçin
işlərinə həvəslə girişir, taxılçılıqla yanaşı, meyvəçilik, tərəvəzçilik, üzümçülüklə məşğul olur, mal-qara
bəsləyirlər. Sərhəd bölgəsində üzüm və meyvə yetişdirən bağbanlar şirin-şəkər məhsul toplayırlar. Qazanılan
uğurlar xoş güzəran üçün təminat verir, bazara, həm də Naxçıvan şəhərindəki kənd təsərrüfatı məhsullarının satış
yarmarkasına çeşid-çeşid məhsullar çıxarılır. Bütün bunlar hamısı Heydər Əliyev yoluna, ideyalarına sadiqliyin,
sədaqətin nəticəsidir.
Elə məhz aparılan məqsədyönlü siyasətin, həmçinin Sədərəyin, bütövlükdə muxtar respublikanın qeyrətli
oğul və qızlarının mərdliyi, şücaəti sayəsində bu torpaq qorundu, yağı düşmən əlinə keçmədi.
Həmin vaxtlardan bizi o qədər də məsafə ayırmır. Cəmi 20-25 illik vaxt keçib. Amma bu qısa zaman
məsafəsində çox şeylər dəyişilib, sürətli sosial-iqtisadi inkişaf baş verib, sərhəd bölgəmiz çiçəklənən diyara
çevrilib. İnsanlar isə sərhəd bölgəsində, bütövlükdə muxtar respublikamızdakı sosial-iqtisadi inkişafı Heydər
Əliyev yoluna sədaqətin nəticəsi kimi dəyərləndirirlər.
Yazımızın əvvəlində alınmaz qalamız olan Sədərək rayonundan, bölgənin sosial-iqtisadi inkişafından
söhbət açmağımız təsadüfi deyil. Ötən əsrin əvvəllərində bu bölgə daha çox ağrı-acı görmüş, şəhidlər vermiş,
çətinliklərlə üzləşmişdi. Bu gün isə tək o torpaq, o rayon deyil, bütün bölgələrimiz inkişaf və tərəqqi yolundadır.
Elə götürək dağ rayonu Şahbuzu. Son 20 il ərzində dağlıq bölgənin sürətli inkişafı, çiçəklənməsi göz qabağındadır.
Rayonun ən ucqar kəndlərində də əmin-amanlıqdır, insanlar rahat yaşayıb işləyir, firavan həyatlarını təmin
edirlər. Rayon mərkəzi gözəlləşib, yaraşıqlı olub. Müstəqillik illərində Şahbuz qəsəbəsi şəhər statusu alıb.
Dağların qoynuna sığınmış bu yaşayış məntəqəsi muxtar respublikamızın ən gənc şəhəridir. Təmizliyi, yaşıllığı,
yeni, möhtəşəm binaları ilə diqqəti çəkir. Turizm baxımından da əlverişli məkandır. Təmiz ab-havası, sərin
bulaqları ilə seçilir. Bu yerdə insanları nikbin, firavanlıq içərisində görürsən.
Çingiz Haqverdiyev Şahbuz şəhərinin yaşlı sakinlərindəndir. 90-dan artıq yaşı var. Sinninin bu vədəsində
el ağsaqqalında yaşayıb-yaratmaq, fəaliyyət göstərmək arzusu yüksəkdir. Uzun illər çalışdığı rayon mədəniyyət
və turizm şöbəsində onu fəal ictimaiyyətçi, təcrübəli mədəniyyət işçisi kimi tanıyırlar. El ağsaqqalı deyir ki, dağ
rayonunda olan inkişaf və tərəqqi Heydər Əliyev yoluna sədaqətin nəticəsidir. Qədim diyarımızda bu
sədaqətliliyin bariz nümunəsini hər addımda, hər bir işdə hiss edirsən. Muxtar respublikamızın hər yerində olduğu
kimi, dağ rayonunda da Ali Məclis sədrinə böyük hörmət və ehtiram hissləri var. Onun işi, əməli, səmərəli
fəaliyyəti muxtar respublikamızın inkişafına, əhalisinin xoşbəxtliyinə, firavan həyatına yönəlib. Mən və mənim
kimi minlərlə şahbuzlu bunu yaxından görür və belə qiymətləndirir.
Şahbuzun 20-25 il bundan əvvəlki vəziyyətini yaxşı xatırlayırıq. Palçıqlı küçələr, miskin görünüşlü evlər,
zülmətə bürünmüş kəndlər adamın qəlbini sıxırdı. Üstəlik, ərzaq sarıdan xeyli çətinliklər vardı. Bir parça çörək
əldə etmək müşkül məsələyə çevrilmişdi, uşaqlar soyuqdan səhərə kimi yata bilmirdilər, başımıza mərmi, güllə
yağırdı. Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində biz bu tarixi yaşamışıq. İndiki gənclərimiz gərək bunları yaddan
çıxartmasınlar. Əksinə doğma ocağa daha möhkəm bağlansınlar. Xoşbəxtlik də, firavan həyat da doğma
ocaqdadır. Şahbuz şəhərinin mərkəzində yerləşən evimdən hər səhər küçəyə çıxanda qarşımda gözəl bir mənzərə
canlanır. Rahat yollar, nümunəvi park və istirahət yerləri, yaşıllıqlar sevincimizi birə beş artırır. Nəvənəticələrimin əhatəsində özümü xoşbəxtlərin xoşbəxti sanıram. Yaşamaq, bu gözəl günlərin içində olmaq
istəyirəm.
Məhəlləmizdə çörəkbişirmə sexi də fəaliyyət göstərir. Yerli taxılın unundan bişrilmiş çörəklərin ətrini hər
gün duyuram. Qürurlanıram ki, taxılımiz, çörəyimiz boldur. İndiki gənclik əvvəlki çətin günləri görməyib. Odur
ki, xoşbəxt, firavan günlərimizin qədrini bilməliyik. Bu gün Şahbuz şəhərində hansı tərəfə gedirsənsə bir
yeniliyin, müasirliyin, quruculuğun şahidi olursan. Bütün bunlar hamısı isə biz insanlar, gənc nəslin xoşbəxtliyi,
firavanlığı üçündür. Heydər Əliyevin nurlu ideyaları bizi ağ günlərə çıxarıb.
Şahbuz şəhərindən ucqar dağ və sərhəd yaşayış məntəqələrinə gedən yollar öz rahatlığı, müasirliyi ilə
seçilir. Rayon mərkəzindən ən ucqar yaşayış məntəqəsinə belə 25-30 dəqiqəyə çatırsan. Hamar yollarla
irəlilədikcə göz önündə gözəl təbiət, mənzərəli, füsunkar yerlər canlanır. Günü-gündən müasirləşən kəndlər
dağların əhatəsində, cazibədar yerlərdə qərar tutub. Kəndlərdə mühüm infrastruktur layihələri həyata keçirilir.
Aparılan quruculuq tədbirləri dağ kəndlərinə şəhər mədəniyyəti gətirir. İstifadəyə verilən kənd və xidmət
mərkəzləri, müasir tipli məktəblər, mədəniyyət və səhiyyə ocaqları xidmətin səviyyəsini yüksəldir.
Rayonun müasirliyə qovuşan yaşayış məntəqələrindən biri də Aşağı Qışlaq kəndidir. Bu gün kənddə rahat,
firavan yaşayış üçün hər bir şərait var. Üstəlik də, təmiz dağ havası, barlı-bəhrəli meyvə bağları insanları gümrah,
uzunömürlü edir.
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Kənd sakini Qubad Hüseynov nikbin əhval-ruhiyyədədir. O, xoş günlər nəsibimizdir, ağ günlərə çıxmışıq
deyir.
Gəlin hər birimiz özümüzə belə bir sualla müraciət edək: 1995-ci ilin Naxçıvanı ilə indiki Naxçıvan
arasında fərqi nədə görürük? Hər birimiz dayandılğımız məkanda, istər şəhər olsun, istərsə də kənd, istər ucqar
bir yer olsun və yaxud muxtar respublikamızın istənilən bir güşəsi, bir anlığa ətrafa nəzər salaq və günün
reallıqlarına qiymət verək. Görün nə qədər dəyişikliklər baş verib, yeniliklər olub. İnsanların yaşayışında, həyat
tərzindəki nikbinlik, sevinc hissləri doğma Naxçıvanımızın hər bir yerində hiss olunur. Ana təbiət də yenilənib,
yaşıllığı artıb bu yerdə.
Bu gün 5 min illik yaşı olan doğma Naxçıvanımızda, onun paytaxtında quruculuq işləri davam etdirilir,
sosial yönümlü obyektlər, səhiyyə, mədəniyyət, təhsil ocalqarı inşa olunur, inkişafdan intibaha qovuşan
diyarımızda daha işıqlı sabahlara doğru mətin addımlar atılır. Muxtar respublikamızın tanınmış ziyalısı, şair Asim
Yadigarın “Dünyanın bəzəyi-Naxçıvan” şeirində deyildiyi kimi:
...Bu gün təzə naxış vurulur
Torpağına, daşına.
Qurub-yaradan əllər
Sığal çəkir başına.
Gözümdə işıqsan,
damarımda qan,
Ey dünyanın bəzəyiNəqşi-cahan,
Naxçıvan, Naxçıvan!
Bəli, paytaxt şəhərimizin günü-gündən gözəlləşməsi, inkişaf etməsi onun hər bir sakinini sevindirir,
qürurlandırır, fərəh hissi yaradır. Şəhər sakini Rövşən Hüseynovun nikbinliklə söylədiyi fikirlər hər bir
naxçıvanlının ürək sözü, həyati reallıqlardır. O, deyir ki, doğma Naxçıvanımızın inkişaf və tərəqqisi Heydər
Əliyev yoluna sədaqətin bariz nümunəsidir.
Heydər Əliyev yolu quruculuq, inkişaf və tərəqqi yoludur. Bu yol bizi daha işıqlı sabahlara, parlaq gələcəyə
doğru aparır. Bu gün Naxçıvan öz inkişafının yeni mərhələsini yaşayır, müasir tariximizin şanlı səhifəsini yazır.
Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafı düzgün idarəetmənin, Vətənə, doğma ocağa olan bağlılığın, ən başlıcası isə
ümummilli lider Heydər Əliyev yoluna sədaqətin nəticəsidir.
Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Naxçıvana səfərləri zamanı
muxtar respublikamızın inkişafını yüksək qiymətləndirərək demişdir: “Azərbaycanın digər bölgələri də inkişaf
edir. Amma sizə deyə bilərəm ki, bu baxımdan Naxçıvan Azərbaycanda liderdir və ümid edirəm ki, siz gələcəkdə
də liderliyi saxlayacaqsınız. Bunu – abadlıq, quruculuq işlərini, yeni binaların yüksək zövqlə, səliqə ilə, diqqətlə
tikilməsini Naxçıvana gələn hər bir vətəndaş, qonaq görür. Hiss olunur ki, bu işlər böyük məhəbbətlə görülür. Bu
da əsas şərtdir. Bəzən sual verirlər ki, uğurlu siyasətin əsas səbəbi nədir? Mən hesab edirəm ki, xalqa olan
məhəbbətdir. Doğma torpağa olan məhəbbətdir. Əgər bu varsa, deməli, rəhbərlikdə olan şəxslər də öz doğma
xalqına ləyaqətlə, məhəbbətlə xidmət edirlər. Bu, Naxçıvanda var və məni çox sevindirir”.
Xalq qəzeti.-2017.-31 may.-№115.-S.9.
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Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsilinin milliləşdirilməsi strategiyası
Cəfər CƏFƏROV,
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin rektoru, professor
Təhsil sahəsi xalqımızın bu günü, millətimizin, dövlətimizin gələcəyi üçün ən vacib bir sahədir.
Heydər Əliyev - Ümummilli lider
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin görkəmli dövlət xadimi kimi fəaliyyəti
ictimai həyatın bütün sahələrində – iqtisadiyyatda, mədəniyyətdə, elm və təhsildə, təsərrüfatda, ictimai
şüurda sərbəstlik, azadlıq və müstəqillik ideyalarının formalaşdırılmasına yönəlmişdir. Bu ideyaların
həyata keçməsi Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi formalaşmasının ideya bazasını təmin etmişdir. Ulu
öndərin zəngin nəzəri irsində və fəaliyyətində təhsil məsələləri də önəmli yer tutur.
Böyük rəhbər bütün fəaliyyəti boyu təhsil sahəsinə diqqət və qayğısını əsirgəməmiş, cəmiyyətdə yüksək
bilikli, intellektual və elitar təbəqənin formalaşmasına çalışmışdır. Görkəmli dövlət xadimi deyirdi: “Hər bir
dövlət əgər istəyirsə ki, öz ölkəsinin inkişafını təmin etsin, öz millətinin elmini, mədəniyyətini dünya
standartlarına çatdırsın, o mütləq, hər şeydən çox, təhsilə fikir verməlidir, təhsilin inkişafına səy göstərməlidir,
təhsil üçün bütün imkanları yaratmalıdır”.
Təsadüfi deyildir ki, Heydər Əliyevin respublikaya birinci dəfə rəhbərlik etdiyi 1969–1982-ci illər həm də
Azərbaycan elminin, təhsilinin intibah dövrü kimi xatırlanır. Ulu öndərin şəxsi təşəbbüskarlığı, qətiyyəti və iradəsi
nəticəsində həmin illərdə 700-dən artıq məktəb binası tikilərək istifadəyə verilmişdir. Bu illərdə respublikada ali
təhsil müəssisələrinin sayı 12-dən 17-yə, burada təhsil alan tələbələrin sayı isə 70 mindən 100 minə çatmışdır.
Böyük rəhbərin 70-ci illərdə minlərlə azərbaycanlı gəncin respublikamızın hüdudlarından kənarda yüksək ali
təhsil almasına, ixtisaslı kadr kimi yetişməsinə hər cür kömək göstərməsi də onun xeyirxahlığının bariz ifadəsidir.
Respublikaya birinci rəhbərliyi dövründə 10 mindən artıq gənci keçmiş SSRİ respublikalarının ali məktəblərinə
təhsil almağa göndərən Heydər Əliyev yüksək ixtisaslı və peşəkar kadrların hazırlanması, dövlət idarəçiliyi
sisteminin sağlamlaşdırılması məsələlərinə ciddi fikir vermişdir.
O illərdə Heydər Əliyev Azərbaycanda bir sıra yeni ixtisaslar üzrə – informasiya texnologiyaları,
beynəlxalq hüquq, beynəlxalq münasibətlər, aviasiya və s. mütəxəssis hazırlayan ali məktəblərin olmadığını
nəzərə alaraq minlərlə azərbaycanlı gəncin Moskva, Kiyev, Minsk və başqa şəhərlərdəki nüfuzlu ali məktəblərə
göndərilməsini təmin etmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev həmişə təhsilə, tərbiyəyə strateji sahə kimi baxmışdır: “Təhsil sahəsi
xalqımızın bu günü, millətimizin, dövlətimizin gələcəyi üçün ən vacib bir sahədir”. Heydər Əliyev insan hüquq
və azadlıqlarının təminatı baxımından vətəndaşların təhsil hüququnun reallaşdırılmasına böyük önəm vermişdir.
Təhsil hüququ 1995-ci il 12 noyabrda ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul olunmuş Konstitusiyada təsbit
edilmişdir. Dövlət vətəndaşların pulsuz icbari, ümumi və orta təhsil almaq hüququnu təmin edir. Konstitusiyanın
bu müddəası Azərbaycan Respublikasında təhsil fəaliyyətinin əsas prinsipidir.
Ulu öndər Heydər Əliyev hər bir şagirdin fənləri mükəmməl bilməsini vacib sayırdı. O deyirdi: “Bizim
uşaqlarımız, gənclərimiz hər bir fənni bilməlidirlər və xüsusən o fənlərdə ki, ixtisaslaşmaq istəyir, onu daha da
yaxşı bilməlidirlər... Amma orta məktəblər üçün bizim bir neçə şərtlərimiz vardır, onları həyata keçirməlidirlər.
Ana dilini bilməlidirlər, ədəbiyyatımızı bilməlidirlər, bizim tariximizi bilməlidirlər, bizim mədəniyyətimizi
bilməlidirlər”. Təhsilin məzmunca milli müstəqilliyimizin prinsiplərinə uyğunlaşdırılmasında humanitar fənlərin,
xüsusən Azərbaycan dilinin, tarixinin və ədəbiyyatının tədrisinin mahiyyətcə yeniləşməsini də dahi rəhbər çox
vacib şərt saymışdır.
Milli təhsilimizin böyük hamisi ilk gündən bu sistemdə islahatların təkamül yolu ilə aparılması tərəfdarı
kimi çıxış etmişdir: "Təhsil sistemi elə bir sistemdir ki, burada heç bir inqilabi dəyişiklik ola bilməz.
Ümumiyyətlə, bizim həyatımızın bütün sahələrində dəyişikliklər təkamül xarakteri, tədrici dəyişikliklər xarakteri
daşıyır…Təhsil qanunu elə bir qanundur ki, təhsil islahatları elə islahatlardır ki, iqtisadiyyatdan, maliyyədən,
başqa sahələrdən fərqli olaraq, bunda bütün cəmiyyətin iştirakı lazımdır”.
1998-ci ildə imzaladığı "Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsində islahatlar üzrə Dövlət Komissiyası
haqqında” sərəncamda müstəqil Azərbaycanın təhsil sistemində beynəlxalq standartlara uyğun islahatların həyata
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keçirilməsi, təhsilin inkişafı və onun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, Avropa təhsil məkanına
inteqrasiyanın təmin edilməsi kimi mühüm vəzifələr önə çəkilmişdir. 15 iyun 1999-cu il tarixdə ulu öndər
tərəfindən təsdiq olunmuş "Azərbaycan Respublikasında Təhsil İslahat Proqramı”nın əsas mahiyyətini isə təhsil
sistemində islahatların təkamül yolu ilə getməsi, dünya təhsil sisteminin Azərbaycanın milli xüsusiyyətləri ilə
əlaqələnməsi məsələləri təşkil edir.
Dövlət başçısı kimi Heydər Əliyevin "Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi
haqqında” 13 iyun 2003-cü il tarixli fərmanı isə təhsil sisteminin əsaslı şəkildə təkmilləşdirilməsinə, idarəetmənin
müasir prinsiplər üzrə təşkilinə, onun beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasına və dünya təhsil sisteminə
inteqrasiyasına zəmin yaratmışdır. Ulu öndərin layiqli davamçısı Prezidentimiz İlham Əliyev təhsil sahəsində
yeniliyə, inkişafa nail olmaq və intellektuallığı artırmaq üçün bir çox fərmanlar, sərəncamlar imzalamışdır.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının qəbul olunması ilə müstəqilik yolunda ilk addımlarını atan
Azərbaycan bütün sahələrdə, o cümlədən təhsil sahəsində ümumi siyasətin zəruri prioritet istiqamətlərini
müəyyənləşdirdi. Ulu öndər Heydər Əliyev ölkənin təhsil sahəsində milli siyasətin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı
öz töhfələrini verdi. O, Azərbaycanın inkişaf etdirilməsi və müasir dünyadakı mövqeyinin möhkəmləndirilməsi
məqsədilə Təhsil İslahatı Komissiyasının iclasında çıxış edərək bildirdi ki, “İndi bizdə təhsil sistemində
islahatların məqsədi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın təhsil sistemi dünya təhsil sisteminin standartları ilə
uyğunlaşsın”.
Həmin dövrdə qəbul olunmuş İslahat Proqramında bu fikir prioritet istiqamət kimi əsas götürülməklə
fəaliyyətlərin əsasına gətirildi. Artıq ilk dəfə olaraq dövlətin islahatçılıq fəaliyyətinin didaktik əsasını təşkil edən
prinsiplər qəbul edildi. “Demokratikləşdirmə, humanistləşdirmə, inteqrasiya, diferensiallaşdırma, fərdiləşdirmə,
humanitarlaşdırma prinsiplərinə əsaslanmaq yeni təhsil sisteminin” mühüm vəzifələrindən biri kimi İslahat
Proqramına daxil edildi və islahatların aparıldığı dövrdə praktik olaraq həmin prinsiplərin reallaşdırılması
istiqamətində işlər görüldü. Bu ideya aparıcı bir xətt kimi davam etdirilməklə 2009-cu ildə Təhsil Qanununda bir
daha təsbit olundu.
Təbii ki, hər bir milli təhsilin mərkəzində məktəb, təhsil sektorları dayanır. Bu baxımdan ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin məktəb haqqında fikirlərini xatırlatmaq yerinə düşər: “Məktəbdə insanın
dünyagörüşünün bünövrəsi qoyulur, onun xarakteri formalaşır, ideya dayaqlarının, mənəvi və əxlaqi dayaqların
təməli yaradılır. Məktəbin təsiri altında əqidəliliyi, əməyə məhəbbət, yüksək mənəviyyat və humanizm,
vətənpərvərlik və beynəlmiləlçilik kimi zəruri keyfiyyətləri tərbiyə edilir. Məktəbdə insanın baxışları, arzu və
istəkləri formalaşır, onun rəhbər tutduğu mənəvi meyarlar bir çox cəhətdən müəyyənləşir”.
Nadir zəka sahibi olan Heydər Əliyev həmişə yeniliyin, qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsinə maraq
göstərmiş, müdrik kəlamları ilə onu təsdiqləmişdir: “Dünya təcrübəsindən Azərbaycanın milli xüsusiyyətlərinə
uyğun olan prinsiplər, qaydalar, təhsil sistemimizə tətbiq edilməlidir. Biz dünyanın bütün ölkələrində – Qərbdə
də, Şərqdə də əldə olunmuş nailiyyətləri dərindən öyrənməli və onlardan Azərbaycan üçün müsbət xarakter
daşıyan cəhətləri ölkəmizin təhsil sisteminə tətbiq etməliyik”.
Azərbaycan təhsilinin inkişafı, yüksəlişi orta məktəb üçün pedaqoji kadrlar hazırlayan ADPU-nun
professor-müəllim və tədris yardımçı heyətinin üzərinə böyük yük qoyur, əsas hədəflərə doğru getməyin
vacibliyini qətiləşdirir. 2015-ci ilin noyabrından Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
sərəncamı ilə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu ADPU-ya birləşdirildikdən və Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Kolleci universitetin tərkibinə verildikdən sonra bu ali məktəbin həyatında zamanın tələblərinə uyğun yeniləşmə
işlərinin aparılması zərurəti aydın duyulurdu. Odur ki, universitetdə aparılacaq islahat işlərinin əsas istiqamətləri
belə müəyyənləşdirildi: təhsilin təşkili və tədris prosesinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi; elmi işlərin
təkmilləşdirilməsi və inkişafı istiqamətində lazımi tədbirlər görülməsi; insan resurslarının inkişafı, kadr və
struktur islahatlarının həyata keçirilməsi; maddi-texniki bazanın təkmilləşdirilməsi və infrastrukturun inkişafı.
Nəzərdə tutulan islahat işlərinin səmərəli şəkildə həyata keçirilməsini təmin etmək, idarəçiliyi
təkmilləşdirmək üçün universitetdə təxirəsalınmaz struktur dəyişiklikləri həyata keçirildi. Çağdaş idarəçilik
prinsiplərinin tələblərinə uyğun olaraq, keçmiş kadrlar şöbəsinin əvəzinə, funksiya və səlahiyyətləri xeyli
genişləndirilmiş insan resursları şöbəsi, tədris hissəsinin əvəzinə isə tədrisin idarə olunması və təhsil
texnologiyaları mərkəzi yaradıldı.
Ali məktəblə orta məktəblər arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsi, bu əlaqələrin keyfiyyətinin
yüksəldilməsi, pedaqoji təhsil sahəsində təlim-tərbiyənin və tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə nail olmaq
üçün Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində Bakı şəhərinin ümumtəhsil məktəblərinin direktorları ilə
görüşlər keçirilir. Bilikli, savadlı, bacarıqlı gənclərin ADPU-ya cəlb edilməsinə nail olmaq üçün ADPU-da “Açıq
qapı günü” keçirilir.
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Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi, təhsilalanların və
təhsilverənlərin birgə fəaliyyətinin yeni metod və vasitələrlə keyfiyyətli nəticələr əldə edilməsinə
istiqamətləndirilməsi məqsədilə bir sıra layihələr həyata keçirilir. Belə layihələrdən biri də “Ustad dərsləri”
layihəsidir. ADPU-da həyata keçirilən “Ustad dərsləri” layihəsində ümumtəhsil məktəblərində çalışan, iş
təcrübəsi və tədris nəticələri ilə fərqlənən müəllimlərin tədris etdikləri fənlər üzrə ADPU-da uyğun fənnin tədrisi
metodikasından ustad dərsləri aparmaları nəzərdə tutulur. Hazırda həyata keçirilən bu layihəyə qabaqcıl təcrübəsi,
yaradıcı fəaliyyəti, innovativ düşüncə tərzi ilə ölkə pedaqoji mühitində tanınan, orta ümumtəhsil məktəbi
müəllimlərinin mövcud bazasında adları yer alan əməkdar müəllimlər, 2008-2015-ci illərdə keçirilmiş “Ən yaxşı
müəllim” müqabiqəsinin qalibləri, orta məktəb müəllimlərinin diaqnostik qiymətləndirilməsi zamanı yüksək
nəticələr əldə edən, müxtəlif təltiflərə layiq görülən, həmçinin “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin
xaricdə təhsil üzrə Dövlət Proqramı” üzrə təhsil almış müəllimlər cəlb ediliblər.
Təhsil Nazirliyinin “Twining” layihəsi çərçivəsində hazırlanan yeni akkreditasiya qaydalarının pilot
qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi üçün seçilən 3 ali təhsil müəssisəsindən biri Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universitetidir. Bu məqsədlə tədris ilinin sentyabr, oktyabr və noyabr aylarında universitetdə Təhsil
Nazirliyinin Akkreditasiya və Nostrifikasiya İdarəsinin əməkdaşları, layihə üzrə Finlandiyadan və Estoniyadan
gəlmiş ali təhsil ekspertlərinin iştirakı ilə təlimlər keçirilmiş və sonda ADPU-nun özünüqiymətləndirmə sənədi
hazırlanaraq layihə rəhbərliyinə təqdim olunmuşdur. Plana əsasən, cari ilin 11-13 aprel tarixlərində ADPU-da
Özünütəhlil hesabatı üzrə Qiymətləndirmə Qrupu fəaliyyətə başlamış və ADPU-nun özünüqiymətləndirmə sənədi
xarici ekspertlərin də cəlb olunacağı qrup tərəfindən dəyərləndirilmişdir.
Bütün bunlardan başqa, “Sağlam təhsil-sağlam millət” layihəsi çərçivəsində sağlam təhsil prinsiplərinin
inkişafı üçün Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində “Sabah qrupları”nda və həmçinin universitetin İbtidai
təhsil fakültəsində ibtidai siniflər üçün pedaqoji kadr hazırlığında sağlam təhsil prinsiplərinin nəzərə alınması və
zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi istiqamətində işlər görülür. Belə ki, “Sağlam təhsil – sağlam millət”
layihəsinə uyğun olaraq gələcək ibtidai sinif müəllimlərini Sağlam təhsil sinifləri ilə əyani şəkildə tanış etmək
məqsədilə İbtidai təhsil fakültəsinin nəzdində “Sağlam təhsil pedaqogikası mərkəzi” və “Sağlam təhsil
auditoriyası” yaradılmışdır.
Təhsil Nazirliyinin “Sağlam təhsil – sağlam millət” layihəsinin tədqiqi vəziyyətinin monitorinqinin
nəticələrinə dair hesabat ibtidai təhsil fakültəsində “Uşaq anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası”, “Həyat bilgisi
və onun tədrisi metodikası”, “Fiziki tərbiyə və onun tədrisi metodikası”, “Pedaqogika”, “İbtidai təhsilin
pedaqogikası”, “Tibbi biliklərin əsasları” fənlərini tədris edən müəllimlərin iştirakı ilə müzakirə olunmuş,
tədqiqatın nəticələrindən müvafiq mühazirə və praktik məşğələlərdə istifadə etmək tövsiyə olunmuşdur. “İbtidai
sinif müəllimliyi” ixtisasında həmin fənlərin tədrisində gələcək ibtidai sinif müəllimlərinə məktəblilərin
sağlamlığı və sağlam təhsil texnologiyaları ilə bağlı daha geniş məlumatların verilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Gələcəyin qurucuları olan yeni nəsilin milli ideologiyaya yiyələnməsi məktəbdən başlayır və bu işin düzgün
təşkili ölkə üçün həyati əhəmiyyətə malikdir. Ona görə də ümummilli liderimiz tövsiyə edirdi: “Milli
ideologiyamızı hər yerdə tətbiq etmək üçün məktəblərdə Azərbaycan xalqının tarixinin tədrisinə çox ciddi fikir
vermək lazımdır. Gənclərimiz öz tarixini, öz tarixi keçmişini gərək yaxşı bilsinlər”. Eyni ciddi vəzifələri ulu öndər
Azərbaycanın dövlət atributlarının, dilinin, ədəbiyyatının, mədəniyyətinin öyrənilməsi sahələrinə də aid etmişdir.
Hazırda Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda təhsil sisteminin inkişafı üçün məqsədyönlü
işlər görülür. Əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində aparılan islahat zəngin
ənənəyə, ümumbəşəri dəyərlərə və beynəlxalq təcrübəyə əsaslanır. Kollektivimiz təhsil quruculuğu işini uğurla
başa çatdıracaq, ümummilli lider Heydər Əliyevin müdrik tövsiyələrini bütünlüklə həyata keçirəcək.
Xalq qəzeti.-2017.-13 may.-№101.-S.7.
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Heydər Əliyevin liderlik fəaliyyətində azərbaycançılıq məfkurəsi və varislik
Nizami CƏFƏROV,
Milli Məclisin deputatı, AMEA-nın həqiqi üzvü
Zaman keçdikcə biz ümummilli lider Heydər Əliyevin çağdaş Azərbaycan tarixində oynadığı misilsiz
rolu, onun çoxcəhətli fəaliyyətinin məntiq və mahiyyətini daha dərindən və əhatəli dərk etməyə başlayırıq.
Müstəqil Azərbaycan ulu öndər əbədiyyətə qovuşandan sonrakı 14 illik müddətdə onun ən layiqli
davamçısı İlham Əliyevin öz dahi sələfinin siyasi kursunu məharətlə davam etdirməsi sayəsində yüksək və
hərtərəfli inkişaf yoluna qədəm qoyub.
Ötən dövrdə ölkəmizdə böyük quruculuq işləri həyata keçirilib və xalqın güzəranı əvvəlki dövrlərlə
müqayisə olunmayacaq qədər yüksəlib. Qazanılan bu uğurlar bütün sferalarda özünü göstərir. Təbii ki, bütün bu
nailiyyətlər və bundan sonrakı dövrlərdə qazanacağımız uğurlar da ulu öndər Heydər Əliyevin yaratmış olduğu
möhkəm bünövrəyə söykənir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin ideyaları çağdaş tərəqqinin yollarına gur işıq
salır.
Dünya miqyaslı siyasətçi və dövlət xadimi Heydər Əliyev heç bir işini yarımçıq qoymurdu. O, hansı işə
başlayırdısa, yüz ölçüb bir biçib, öz ideyalarını tələsmədən və gecikmədən həyata keçirirdi. Bu, ən müxtəlif
sahələrə aid olan məsələlərdə-- cəmiyyətdə möhkəm intizam yaradılmasından, insanların önəmli ideyaların
gerçəkləşdirilməsinə mütəşəkkilliklə səfərbər edilməsindən başlanmış, təsərrüfat həyatının qaydaya salınmasına
və davamlı nailliyyətlər qazanılmasınadək zəruri olan bütün amillərdə özünü göstərirdi. Bu, ancaq böyük dövlət
adamlarına aid xüsusiyyətdir. Heç də təsadüfi deyil ki, nadir liderlərdən olan Heydər Əliyev bu fəaliyyət
tipologiyası ilə dünyanın ən böyük dövlət xadimləri ilə müqayisə olunur.
Azərbaycan tarixində çox nadir şəxsiyyətlər, dövlət xadimləri tapmaq mümkündür ki, onların fəaliyyətini
Heydər Əliyevin milli dövlətçiliyin inkişafı sahəsindəki fəaliyyəti ilə müqayisə etmək mümkün olsun. XI-XII
əsrlərdə Azərbaycan dövlətçiliyində böyük bir inkişaf, mədəniyyətində əhatəli bir intibah baş vermişdi. Atabəy
dövlət xadimləri mədəniyyətin inkişafına nə qədər böyük diqqət göstəriblərsə, Heydər Əliyevin də bu sahədəki
fəaliyyətini elə həmin dövrlə və ya Səfəvilər dövründə Şah İsmayıl Xətainin gördüyü işlərlə müqayisə etmək olar.
Yəni, Heydər Əliyevin fəaliyyəti bu səviyyələrdə müqayisə edilə bilər.
Xalqımızın qüdrətli oğlu, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin ömür
yolunu və xalqımız qarşısında misilsiz xidmətlərini Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi Mustafa Kamal Atatürkün
tarixi fəaliyyəti ilə də müqayisə edirlər. Mən Heydər Əliyevin bir fikrini həmişə xatırlayıram. O, Atatürkün
xidmətlərindən danışarkən demişdir ki, Türkiyə Cümhuriyyəti Atatürkün, sadəcə, fəaliyyətinin nəticəsi deyildi.
Türkiyə Cümhuriyyəti həm də Atatürkün mübarizəsinin, cəsarətinin nəticəsi idi. Eynilə, Azərbaycan dövlətinin
yaranması, müstəqilliyinin möhkəmlənməsi, sadəcə, bir dövlət başçısı kimi Heydər Əliyevin fəaliyyətinin yox,
həm də onun mübarizəsinin, cəsarətinin, böyük siyasi iradəsinin nəticəsidir.
Böyük rəhbər Heydər Əliyevin birinci dəfə hakimiyyətə gəldiyi dövrdən Azərbaycan mədəniyyətinin
intibah dövrü başlayıb və bunu təsdiq edən və səciyyələndirən çoxlu sayda fakt və hadisələr var. Ötən əsrin 70—
80-ci illərində ulu öndərin məqsədyönlü fəaliyyəti ilə Azərbaycan ədəbiyyatına və incəsənətinin müxtəlif
sahələrinə, Azərbaycan dilinə çox böyük diqqət yetirilib, bu yöndə ciddi və davamlı təşkilatçılıq işləri görülüb.
Həyatının mənasını Vətəninin hərtərəfli tərəqqisində görən Heydər Əliyevin formalaşdırdığı və müstəqillik
dövründə də davam etdirilən mədəniyyət siyasətinin ən mühüm hissəsini indiyə qədər xalqın yaratmış olduğu
mədəniyyətə xüsusi qayğının göstərilməsi təşkil edir. Yəni tarix boyu Azərbaycan xalqının yaratdığı
mədəniyyətin qorunması, təbliğ olunması, klassiklərin xalqa tanıtdırılması istiqamətində müxtəlif tədbirlər və s.
keçirilir. Bu, çox vacibdir, çünki xalq bəzən yaratdığı mədəniyyəti unuda da bilir.
Misal üçün, Dədə Qorqud eposunun yubileyinin keçirilməsini götürək. Əsrlər boyu bu nəhənglikdə əsər
ya unudulub, ya da ortaya çıxandan sonra dövlət tərəfindən qadağan olunub. Amma Heydər Əliyev onu tam
səviyyəsi və gücü ilə Azərbaycan xalqına qaytardı. Nizami, Füzuli, Vaqif kimi söz ustadlarının, eləcə də
mədəniyyətimizin və incəsənətimizin ən müxtəlif sahələrinə aid abidələrin xalqa tanıtdırılması Heydər Əliyevin
mədəniyyət siyasətinin əsasını təşkil edir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin mədəniyyət quruculuğu sahəsində gördüyü ikinci mühüm iş müasir dövrdə
yaşayan mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə xüsusi diqqət yetirilməsidir. Çünki incəsənəti, mədəniyyəti,
ədəbiyyatı böyük istedadlar yaradır və yaşadırlar. Heydər Əliyevin dövründə yaşayan bütün mədəniyyət
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xadimlərinə, istedadlara qayğı göstərilib, onlara mükafatlar verilib, yaradıcılıqlarının inkişafı üçün işlər görülüb,
cəmiyyətdə nüfuzları yüksəldilib.
Başqa bir mühüm məsələ isə Azərbaycan mədəniyyətinin müasir şəraitdə həm inkişafı, həm dünyada
tanıdılması, həm də dünya mədəniyyətinin Azərbaycanda tanıdılması idi. Yəni bugünkü bazar münasibətləri
şəraitində mədəniyyəti qorumağın prinsiplərinin hazırlanması da çox mühüm məsələdir. Çünki müasir dövr
tamamilə fərqli iqtisadi münasibətlər sistemində özünün yeni prinsiplərini diktə edir. Azərbaycan mədəniyyətinin
buna uyğunlaşdırılması, müasir dünya ilə ayaqlaşa bilməsi üçün prinsiplərin işlənib həyata keçirilməsi də Heydər
Əliyevin mədəniyyət quruculuğu siyasətinə məxsusdur.
Müstəqil dövlətimizin dil siyasətinin də əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. Hələ
keçən əsrin 70-ci illərinin əvvəllərində, yəni Sovetlər Birliyi dövründə, olduqca mürəkkəb tarixi şəraitdə Heydər
Əliyev Azərbaycan dilinə dövlət dili statusunun verilməsi ilə bağlı tarixi əhəmiyyətli xidmətlər göstərib.
Doğrudur, Heydər Əliyevə qədər də Azərbaycan dilinin statusu ilə bağlı müəyyən təşəbbüslər göstərilib. Amma
bu təşəbbüslər, çox təəssüf ki, lazımi siyasi, ideoloji və diplomatik bacarıqla aparılmamışdır. Heydər Əliyev
görkəmli dövlət xadimi olduğuna görə, o, bu məsələni lazımi diplomatiya ilə, tədricən və əsaslandıraraq həll
etmişdi.
Keçən əsrin 90-cı illərinin ortalarında müstəqil Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası qəbul
olunarkən dövlət dili öndə olan bir məsələ idi. Dilə nüfuz qazandırmaq, dil məsələsinin nə qədər əhəmiyyətli
olduğunu göstərmək üçün ümummilli lider Heydər Əliyev bu məsələnin ayrıca müzakirəsini və referendumda
səsə qoyulmasını təklif etdi. Müzakirələrdə dilçilər, ədəbiyyatçılar, tarixçilər, yazıçılar, filosoflar - bütün ziyalılar
iştirak etdilər və hər kəs o zaman bu məsələ ilə bağlı öz fikrini bildirirdi.
Ulu öndər Heydər Əliyev 2001-ci ildə “Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” fərman
imzaladı. Mən bu sənədi, ümumiyyətlə, dilçiliyimizin və dilimizin tarixində ən mühüm hadisələrdən biri hesab
edirəm. Çünki bu sənəddə taleyüklü bir sıra məsələlər ortaya qoyulub.
Müasir qloballaşma şəraitində Azərbaycan dünyaya sürətlə inteqrasiya olunur. Azərbaycan yalnız regionda
deyil, eyni zamanda, dünyada maraqlı bir dövlətdir. Ona görə də ölkənin mədəniyyət siyasəti, o cümlədən dil
siyasəti də dünya üçün maraqlıdır. Azərbaycan dilinin, eyni zamanda, türk dilləri miqyasında mövqeyi get-gedə
sürətlə yüksəlir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev siyasətinin layiqli davamçısı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin də
çıxışlarında dil, ədəbiyyat məsələlərinə daim xüsusi diqqət göstərilir. Müasir beynəlxalq münasibətlər şəraitində
ana dilini həm inkişaf etdirmək, həm də qorumaq, həqiqətən də, çox əhəmiyyətli məsələdir. Dövlət başçısının
“Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına
dair Dövlət Proqramı haqqında” sərəncamında qarşıya ulu öndərin dil siyasətinin əsasında dayanan yeni və çox
önəmli vəzifələr qoyulub.
Əsasını ümummilli lider Heydər Əliyevin qoyduğu başqa bir siyasətin – Dünya azərbaycanlılarının
həmrəyliyinin miqyasının genişləndirilməsini müasir mərhələdə Azərbaycan dövlətinin uğurla davam etdirməsi
heç bir alternativ qəbul eləməyən zərurət olub, milli dövlətçilik ideologiyasını zənginləşdirən, ona güclü enerji
verən, onun məzmununu bütövləşdirən bir məsələdir. Hər şeydən əvvəl, ona görə ki, dünyanın harasında
məskunlaşmasından asılı olmayaraq, kiçik istisnaları nəzərə almasaq, azərbaycanlılar eyni etnik mənşəyə, dinə
mənsub olub, eyni mental xüsusiyyətlərin, adət- ənənələrin daşıyıcısıdırlar. Üstəlik, onların eyni bir dili-Azərbaycan dili, yaxud Azərbaycan türkcəsi mövcuddur.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, ümummilli lider Heydər Əliyev tarixi ənənələrə istinad edərək
multikulturalizmi Azərbaycan dövlətinin siyasəti səviyyəsinə yüksəltməklə bu bəşəri dəyərin geniş
perspektivlərini, potensial imkanlarını da müəyyənləşdirib. Beynəlxalq aləmdə get-gedə iqtisadi, ictimai-siyasi və
mədəni nüfuzu güclənən Azərbaycanın əsas müəlliflərindən biri olduğu multikulturalizm siyasətini və
ideologiyasını müasir dünyaya daha geniş miqyasda çatdırmasına böyük ehtiyac var. Multikulturalizm bəşəriyyət
və hər bir bəşər övladı üçün genetik baxımdan təbii bir hadisə olmalıdır. Bu gün bəşəriyyəti fərqləndirən mədəni
xüsusiyyətlər tarixi diferensiasiyanın nəticəsidir. Həmin fərqliliklərin genetik əsasında kifayət qədər güclü eynilik
dayanır ki, bu da müasir dövrdə sürətlə gedən inteqrasiya proseslərinin ümumi məntiqində əks olunur.
Fikrimizcə, Azərbaycanın multikulturalizmin tarixi vətəni olması özünü, ilk növbədə, aşağıdakı sferalarda
və ya birgəyaşayış münasibətlərində göstərir: etnoqrafik münasibətlər; dil-ünsiyyət münasibətləri; dinlərarası
münasibətlər; sosial-siyasi münasibətlər. Məlum olduğu kimi, Azərbaycanda ən qədim dövrlərdən həm Qafqaz,
həm İran, həm də türk etnosları məskunlaşmışlar. Bu məskunlaşma prosesinin çoxspektrli yekunu müasir
Azərbaycan cəmiyyətidir ki, müxtəlif etnosların sülh, əmin-amanlıq, qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşamasının
klassik təcrübələrindən birini nümayiş etdirir.
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Multikulturalizmin Azərbaycan təcrübəsi sübut edir ki, müxtəlif mənşəli etnoslar eyni, yaxud oxşar
etnoqrafik məkan yaratmaq imkanlarına malikdirlər, öz dillərinin ünsiyyət sferasını qorumaq şərtilə regionda
daha geniş yayılmış Azərbaycan dilindən ümumi ünsiyyət vasitəsi kimi rahat istifadə edirlər, hər bir din təmsilçisi
digər dinlərə mənsub olan azlıqlara tamamilə dözümlü yanaşır və eyni sosial-siyasi münasibətlərin subyekti
olmaqla Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdırlar. Ulu öndər Heydər Əliyevin milli dövlət quruculuğu
siyasətində yerli etnoqrafik mühitlərin qorunması və inkişaf etdirilməsi həmişə əsas olub. Bu gün isə yeni tarixi
imkanlar şəraitində bu siyasət daha yüksək texnologiyalar səviyyəsində davam etdirilməkdədir.
Eyni zamanda, bugünkü Azərbaycan xalqı dünyaya açıq, müasir dünyanın iqtisadi, sosial-siyasi və mədəni
texnologiyalarını inamla mənimsəyən, onun qlobal idarəçiliyində get-gedə güclənən imkanları səviyyəsində
iştirak edən xalqdır. Türkçülük, müsəlmançılıq və müasirlik triadası bu gün Azərbaycanda klassik formulunda
və tipologiyasında tətbiq edilməklə qalmayıb, mərhələnin və dövrün tələblərinə uyğun olaraq
yaradıcılıqla yaşanır ki, bu da Azərbaycan dövlətinin yürütdüyü tarazlaşdırılmış, humanist və uzaqgörən,
mövcud problemlərin tezliklə həllinə yönəlmiş perspektivli siyasətin nəticəsidir.
Beynəlxalq “dialoq”lara ev sahibliyi edən Azərbaycan indiyə qədər görünməmiş miqyasda müxtəlif
ideyaların, ideologiyaların həmsöhbət olmasına inamla münsiflik etdikcə azərbaycançılıq məfkurəsi də
zənginləşir, beynəlxalq nüfuzunu gücləndirir, yüksək standartlı paradiqmalara yiyələnir.
Hər bir xalq tarix səhnəsinə çıxa-çıxa öz milli ideologiyasının etnoqrafik əsaslarını da yaradır, bunu şah
əsərləri olan eposlarında, dahi mütəfəkkirlərinin yaradıcılığında, böyük qəhrəmanlarının, xüsusilə, dövlət
xadimlərinin fəaliyyətində əks etdirir. Azərbaycançılıq Azərbaycan xalqının, əvvəla, dərin etnoqrafik kökləri
olan, ikincisi, müəyyən tarixi dövrdə – XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində formalaşan və ya formulə olunan,
nəhayət, kifayət qədər mürəkkəb və zəngin bir təkamül tarixi keçən milli ideologiyasıdır. Bu
ideologiya türkçülük, islamçılıq və müasirlik kimi üç üzvi tərkib hissədən ibarətdir.
Hər hansı milli ideologiya o zaman mükəmməl hesab oluna bilər ki, o xalqın ruhundan, mentalitetindən,
tarixi “tərcümeyi- hal”ından irəli gəlsin. Azərbaycançılıq ideologiyası məhz bu baxımdan, həqiqətən, müasir
dünyanın ən mükəmməl ideologiyalarından biridir. Bu ideologiyanın min illərlə ölçülən çox dərin etnoqrafik
köklərilə yanaşı, kifayət qədər əsaslı və mütəşəkkil metafizikası da mövcuddur. Belə ki, azərbaycançılıq
ideologiyasının mahiyyətində, fəlsəfəsində üç tamamilə humanist və insan cəmiyyətinin təbii şəkildə,
“müdaxiləsiz” yaratdığı dəyərlər komponenti və ya kompleksi ifadə olunur: etnik mənsubiyyət; dini mənsubiyyət;
dünyəvi mənsubiyyət.
Bu ideologiyada öz əksini tapmış fəlsəfə və ya metafizikada, eləcə də onu yaradan xalqın təfəkküründə
etnik məhdudluq, dini dözümsüzlük, antihumanizm yoxdur. Yalnız o var ki, Azərbaycan xalqı da digər normal
xalqlar kimi, müəyyən bir etnik mənşəyə, dini dünyagörüşünə mənsubdur və müasir dünyanın üzvi tərkib
hissəsidir. Azərbaycançılıq ideologiyasının tarixi məzmununu, fəlsəfəsini aydın dərk və ya ən azından, təsəvvür
etmək üçün, fikrimizcə, üç mühüm məqama diqqət yetirmək lazım gəlir: birincisi, etnoqrafik qaynaqlar; ikincisi,
təşəkkül dövrü; üçüncüsü, təkamül mərhələləri.
Azərbaycançılıq ideologiyasının təkamülü baxımından ən mühüm hadisə ondan ibarətdir ki, XX əsrdə
“Azərbaycan” anlayışı həm siyasi, həm də intellektual-mədəni baxımdan kütləviləşib. Təhsilin, maarifin təşviq
edilməsi, yayılması bunda böyük rol oynayıb. Lakin sovet dövründə kommunist ideologiyası ilk iki mərhələdə:
türkçülüyə qarşı mübarizə mövqeyindən antitürkçülük səviyyəsinə qalxıb; ateizm hərəkatı gücləndiyindən
müsəlmançılıq “dindarlıq” səviyyəsində inkar olunub; müasirlik dedikdə “yeni” – sosialist həyat tərzi başa
düşülüb.
Azərbaycançılıq ideologiyasının təkamül tarixində nəzəri-praktik baxımdan önəmli olan ən mühüm
mərhələ XX əsrin 70-ci illərinin əvvəllərindən başlayır, 80-ci illərinin sonlarında başa çatır. Bu, Heydər Əliyev
mərhələsidir. Öz rəhbərlik fəaliyyəti və mübarizəsi ilə Azərbaycan xalqının lideri səviyyəsinə yüksələn Heydər
Əliyev “mərkəz”in bütün gözəgörünən və görünməyən yasaqlarına baxmayaraq ittifaq miqyasında “yumşalma”
dövründən gələn inersiyanı Azərbaycanda milli özünüdərk və özünütəsdiq prosesinin daha da güclənməsinə
istiqamətləndirib. O, həqiqi milli lider olaraq, xalqın gələcək müstəqilliyi üçün hər cür–iqtisadi, siyasi, mədənimənəvi potensialın yaranmasını təmin edib.
Azərbaycançılıq ideologiyasının təkamül tarixinin növbəti mərhələsində Sovetlər Birliyinin dağılması,
ümumən, dünyada gedən qlobal ictimai-siyasi proseslər Azərbaycanı müstəqillik yollarına çıxardı. İlk illərdə –
80-ci illərin sonu – 90-cı illərin əvvəllərində ölkədə böyük faciələr, dağıntılar baş versə də, ümummilli lider
Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə gəlməsilə respublika, sözün geniş mənasında bəlalardan xilas oldu.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri azərbaycançılıq ideologiyasının təkamül tarixində onu adı ilə bağlı
birinci mərhələdə başladığı işləri yeni mərhələdə - müstəqillik illərində daha inamla davam etdirdi. Ən mühüm
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tarixi hadisə o oldu ki, ulu öndər azərbaycançılığı müstəqil Azərbaycan Respublikasının dövlət ideologiyasına
çevirdi. Ümumiyyətlə, müstəqil dövlətimizin memarı və qurucusu azərbaycançılıq ideologiyasının həm həyata
keçirilməsi, həm də zənginləşməsi üçün qlobal perspektivlər müəyyənləşdirdi.
Azərbaycançılıq ideologiyasının təkamül tarixində çağdaş mərhələ--bizim günlərdə xüsusi inam və böyük
enerji ilə davam edən Prezident İlham Əliyevin adı və fəaliyyəti ilə bağlı mərhələdir. Müşahidələr və
araşdırmalar göstərir ki, müasir mərhələdə azərbaycançılıq ideologiyasının İlham Əliyev mərhələsinin
təkamülünü bir sıra mühüm əlamətlər şərtləndirir. Bunlar əsasən aşağıdakılardır:
Məlum olduğu kimi, istər təşəkkül dövründə, istərsə də müxtəlif təkamül mərhələlərində, xüsusilə XX əsrin
20-ci illərinin əvvəllərindən 70-ci illərinin əvvəllərinə, yəni Heydər Əliyev dövrünə qədər azərbaycançılıq
ideologiyası həm ölkə daxilində, həm də mühacirətdə biri digərindən, demək olar ki, təcrid olunmuş halda
fəaliyyət göstərmişdir. Ölkə daxilində bu ideologiya get-gedə məhdudlaşdırılmış, hətta tamamilə unutdurulması
üçün hər cür cəhdlər edilmiş, az-çox, təzahürləri isə müxtəlif mənəvi-ideoloji istiqamətlərə, məsələn, liberal
vətənpərvərliyə yönəldilməklə, amorflaşdırılmış və ya simasızlaşdırılmışdır.
Heydər Əliyev azərbaycançılıq ideologiyasının bir-birindən əsaslı şəkildə fərqli olan iki
təkamül mərhələsinin müəllifi və lideri olmaqla yanaşı, bu gün davam edən beşinci mərhələsinin perspektivlərini
də müəyyənləşdirmişdir. Heydər Əliyevin tarixi xidmətlərinin həm ölkə, həm də dünya miqyasında yüksək
qiymətləndirilməsi, geniş təhlil və təbliğ olunması azərbaycançılıq ideologiyasının, milli ideallarımızın təntənəsi
deməkdir. Heç də təsadüfi deyil ki, bugünkü siyasi leksikonda “heydər əliyevçilik” anlayışı “azərbaycançılıq”
anlayışının yeni tarixi şəraitdəki məzmununu və mahiyyətini ifadə edir.
İstər sovet dövrünün məlum və mürəkkəb şərtləri daxilində, istərsə də müstəqillik dövrünün ondan da
mürəkkəb və ziddiyyətli illərində ümummilli lider Azərbaycanı – Azərbaycan və Azərbaycan xalqını –
Azərbaycan xalqı edəcək bütün milli-mənəvi enerji mənbələrinin tam gücü ilə işləməsi üçün zəruri tədbirləri
görməklə azərbaycançılıq ideologiyasını legitimləşdirə, reallaşdıra, beləliklə də, bu gün Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin cəsarətlə və qürurla “bizim siyasətimiz - bizim işimizdir” deməsinə əsas verə bildi.
Prezident İlham Əliyevin siyasi-ideoloji fəaliyyətində türkçülük Azərbaycan xalqının öz mənşəyi etibarilə
türk etnosundan yaranması həqiqətinin milli ictimai dərkindən başlayıb müasir türk dünyasının üzvi tərkib hissəsi
olması, beynəlxalq aləmdə türk dünyasının ortaq maraqlarının cəsarətlə müdafiəsinə qədər gedir. Təsadüfi deyil
ki, Azərbaycan Prezidenti türk dünyasının öndə gedən liderlərindən biri kimi böyük nüfuz sahibidir.
İslam dünyasına mənsubluq da bugünkü Azərbaycanın həm mənəvi-mədəni, həm də ictimai-siyasi
xarakterində bütün parlaqlığı ilə təzahür edir. İlham Əliyevin müsəlman xalqlarına qarşı müəyyən beynəlxalq
dairələrdə aparılan mürtəce, antihumanist kampaniyalara dəfələrlə ən yüksək tribunalardan öz etirazını
bildirməsi, Azərbaycanın bir nümunəvi müsəlman ölkəsi olaraq inkişafı buna sübutdur.
Azərbaycan xalqı və dövlətçiliyi azərbaycançılıq ideologiyasının tətbiqini, müdafiəsini və inkişaf etdirilib
təkmilləşdirilməsini dünya miqyasında qaynar ideoloji proseslər kontekstində gerçəkləşdirir. Bu proseslər
azərbaycançılığı birmənalı inkar edə bilmədiyi kimi, təsdiq də edə bilməz.
Azərbaycançılıq ideologiyasının çağdaş təkamül mərhələsi özünəməxsus dinamizmi ilə zənginləşməkdə,
milli ictimai şüurun əsaslarını müəyyənləşdirməkdə və Azərbaycan xalqının dünya birliyindəki mövqelərini
inamla yüksəltməkdədir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin həyatının son illərində və aylarında Azərbaycan cəmiyyətini, eləcə də
ölkəmizi diqqət mərkəzində saxlayan beynəlxalq dairələri dövlətə gələcəkdə kimin rəhbərlik edəcəyi, ulu öndərin
hakimiyyət irsini və siyasi kursunu kimin davam etdirəcəyi ciddi düşündürürdü. İki əsrin və minilliyin qovşağında
bu barədə düşünəndə hamının ağlına, birinci növbədə, ümummilli liderin ən yaxın silahdaşı və ən sadiq
məsləkdaşı, onun həyat və mübarizə yolunun ən istedadlı yetirməsi İlham Əliyev gəlirdi.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin timsalında rəhbərin öz xalqının arzu-ideallarına sadiqliyinə inanan xalq
romantik ideallarını belə gerçəkləşdirmiş əfsanəvi liderin ətrafında görünməmiş bir vüsət və coşqu ilə səfərbər
olunmuş, mərkəzəqaçma impulsu ilə toparlanmışdı. Bu, xalqın tarixi arzu-istəklərindən yoğrulmuş liderin--xalqa
xidmət arealının hüdudsuzluğu ilə ucalmış Heydər Əliyevin şəriksiz və misilsiz qələbəsi idi. Həmin qələbə isə ulu
öndərin gerçək siyasi varisi kimi qəbul edilən İlham Əliyevin qarşısında yüksək fəaliyyət perspektivləri, yeni
siyasi-iqtisadi, mənəvi-ideoloji üfüqlər açırdı. Azərbaycan dövlətçiliyi uğrunda mübarizənin gənc qəhrəmanına
belə geniş meydan, təbii ki, hava-su kimi lazım idi.
Belə bir tarixi şəraitdə ümummilli lider 2003-cü ilin prezident seçkilərinin həlledici dövründə canından
artıq sevdiyi xalqına müraciətlə bildirdi: “Üzümü sizə – həmvətənlərimə tutaraq, qarşıdan gələn prezident
seçkilərində prezidentliyə namizəd, mənim siyasi varisim, Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin I müavini İlham
Əliyevi dəstəkləməyə çağırıram. O, yüksək intellektli, praqmatik düşüncəli, müasir dünya siyasətini və
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iqtisadiyyatını gözəl bilən, enerjili və təşəbbüskar bir şəxsiyyətdir. İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim
taleyüklü məsələləri, planları, işləri sizin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona
özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm”.
Xalq 1993-cü ildə Heydər Əliyevi yenidən özünün alternativsiz rəhbəri olaraq ali hakimiyyətə tələb edəndə
nə qədər ağıllı, təkidli hərəkət etmişdisə, üçüncü minilliyin üçüncü ilində İlham Əliyevin şəxsində öz yeni
Prezidentini - yeni liderini seçəndə də o səviyyədə mübarizlik və müdriklik göstərdi.
Müstəqil dövlətin yenicə qurulmuş, nizamlanmış hakimiyyətinin yeni siyasi varisə ötürülməsi kimi
taleyüklü bir keçid mərhələsində İlham Əliyevin böyük səs çoxluğu ilə Azərbaycan Prezidenti seçilməsi göstərdi
ki, əvvəla, Azərbaycan xalqı ümummilli liderin milli dövlət quruculuğu siyasətinin perspektivliliyinə dərindən
inanır; ikincisi, İlham Əliyevi məhz həmin siyasətin daşıyıcısı (və davamçısı!) kimi qəbul edir; nəhayət, gələcəkdə
milli dövlət quruculuğu qarşısına çıxa biləcək qaçılmaz problemlərin həllində onun siyasi intellektinə,
uzaqgörənliyinə və iradəsinə şübhə etmir.
Prezident İlham Əliyevin müasir azərbaycanlı təfəkküründə Vətən və Xalq təəssübkeşliyi, Şərqin müsbət
ənənələri, türk mənəvi-əxlaqi dəyərləri, Qərb və Avropa modellərinə münasib intellekt möhkəm bir özüldür. Yeni
şəraitdə Azərbaycanı modern inkişaf yolu ilə dünyanın inkişaf etmiş ölkələri sırasına çıxartmağı qarşısına baş
məqsəd kimi qoyan Prezident İlham Əliyev ötən dövrdə qəbul etdiyi siyasi ənənəyə sadiq qalmaqla yanaşı,
novator düşüncəni də gerçəkliyə uyğunlaşdırmışdır.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin-- tarixən, özünüdərk və təkamül məfkurəsi kimi formalaşmış
azərbaycançılıq baxışlarını dövlət ideologiyası səviyyəsinə qaldırmış ulu sələfinin ideya- nəzəri irsini müstəqil
dövlətin rəhbəri kimi İlham Əliyev yeni məzmun və çalarlarla zənginləşdirir. Azərbaycançılıq ideologiyasının
təkamülündə İlham Əliyev mərhələsi onun siyasi varisliyi qəbul etdiyi vaxtdan başlayır, bizim günlərdə
həm inamla, böyük enerji ilə, həm də miqyasını genişləndirərək və təkmilləşərək davam etməkdədir.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin yeni lideri İlham Əliyevin əsaslı və zəruri islahatları ölkənin real iqtisadi,
sosial, siyasi vəziyyətini dəqiqliklə nəzərə almaqla yanaşı, cəsarətliliyi ilə də seçilir. Onun məhz yenilikçi
idarəetmə texnologiyalarına ardıcıl, inamlı müraciətinin nəticəsidir ki, respublikanın iqtisadi inkişafı indiyə qədər
görünməmiş bir sürət və miqyas almış, ölkədə sağlam sosial- siyasi, mənəvi- mədəni əhval- ruhiyyə güclənmişdir.
Bu gün ən qərəzkar, ən aqressiv, hətta ən dağıdıcı bir müxalif qüvvə belə dövlət başçısı İlham Əliyevin qazandığı
çoxspektrli uğurları görməmək, yaxud inkar etmək gücündə deyil.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölkəyə rəhbərlik etdiyi 14 illik bir müddətdə xalqın böyük etimadını
qazanaraq bir daha sübut etdi ki, Azərbaycanı həm daxili, həm də beynəlxalq miqyasda yalnız o təmsil edə bilər.
İlk gündən hər bir azərbaycanlının prezidenti olacağını vəd edən, verdiyi sözü uğurla yerinə yetirən dövlət başçısı
İlham Əliyev öz fəaliyyəti ilə ümummilli liderin başladığı işi davam etdirməyə qadir olduğunu sübut etməklə
yanaşı, həm də özünü yeni zamanın yeni lideri kimi göstərdi.
Azərbaycan xalqının tarixi müxtəlif səciyyəli və taleli liderlərin obrazları ilə kifayət qədər zəngindir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevə qədər neçə-neçə dövlət başçısı, ictimai-siyasi xadim yetirmiş bir xalqın XXI
əsrdə də zamanın məzmunu, sürəti, enerjisi və miqyası səviyyəsində siyasi lider yaradacağı heç bir şübhə doğura
bilməzdi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ötən 14 ildə mənsub olduğu xalqın və dünyanın
gözləri qarşısında belə bir lider kimi yüksəlib, qəbul olunub. Bütün bunlar ümummilli lider Heydər Əliyevin ideya
və əməllərinin alternativsizliyini və əbədiyaşarlığını bütün dünyaya nümayiş etdirir.
Xalq qəzeti.-2017.-12 may.-№100.-S.7.
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Heydər Əliyev irsi: dövlət quruculuğu kursunun aktual aspektləri
Ulu Öndər Heydər Əliyevin irsinin öyrənilməsi həmişə aktuallıq kəsb edir. Alimlər onu araşdırırlar və bu,
davam edəcək. Məqalədə Ümummilli Liderin dövlət quruculuğu kursunun bir sıra əhəmiyyətli aspektləri təhlil
edilib. Burada xarici və daxili siyasət sahəsində atılan addımların analizi verilib. Göstərilib ki, Ulu Öndərin çox
mürəkkəb bir geosiyasi şəraitdə səmərəli dövlət quruculuğu konsepsiyasını işləyib hazırlaması tarixi hadisədir.
Bu, faktiki olaraq, Azərbaycan milli dövlətçiliyini xilas etdi, sonrakı mərhələdə isə sürətli inkişafına təkan verdi.
Həmin kontekstdə məqalədə xarici siyasətin prioritetləri üzərində geniş dayanılır. Heydər Əliyevin bu istiqamətdə
həyata keçirdiyi siyasət təhlil edilir. Bunlardan başqa, məqalədə dövlət quruculuğu prosesinin ümumi
dinamikasını müəyyənləşdirən çoxlu sayda faktorlar tarixi rakursda şərh edilir. Heydər Əliyevin siyasi kursunu
Prezident İlham Əliyevin inkişaf etdirdiyini təsdiq edən faktlar gətirilir və bunların fonunda müstəqil Azərbaycan
dövlətinin perspektivləri təhlil olunur.
Tarixi təcrübə sübut edir ki, müstəqilliyini əldə etmiş ölkələrdə dövlət quruculuğu kifayət qədər mürəkkəb
prosesdir. İndi ekspertlər bir sıra ölkələrdə müstəqil dövlət quruculuğu işinin baş tutmadığından bəhs edirlər.
Azərbaycanda isə Ulu Öndər Heydər Əliyevin yaratdığı müstəqil dövlət quruculuğu modeli zamanın
sınaqlarından uğurla çıxaraq, ölkəni bütün sahələrdə tərəqqiyə aparır. Bu prosesin çox müxtəlif aspektləri vardır.
Onların hər birini bir məqalədə analiz etmək imkan xaricindədir. Lakin bir sıra mühüm tərəflər mövcuddur ki,
bunların üzərində geniş dayanmaq olar. Biz bu məqsədlə Ulu Öndərin dövlət quruculuğu siyasətinin bir sıra
müddəalarını təhlil etməyə çalışdıq. Məsələyə dövlət quruculuğunun konkret praktiki şərtləri daxilində yanaşılıb.
Qüdrətli şəxsiyyət: Vətənə və xalqa xidmətin misilsiz nümunəsi
Allah-Təala hər insanın üzərinə bir missiya qoyur. Böyük şəxsiyyətlər bütün xalqın yükünü çəkmək kimi
müqəddəs bir vəzifəni yerinə yetirirlər. Azərbaycan xalqının qismətinə tarix boyu bir çox böyük şəxsiyyətlər
düşüb. Ancaq XX əsrdə Heydər Əliyev kimi dahi bir insan ölkəmiz üçün müstəsna qiyməti olan qüdrətli şəxsiyyət
idi. Həmin dövr xalqın taleyi və dövlətçilik baxımından mürəkkəb bir mərhələyə təsadüf edib
Situasiya çox qarışıq idi. Haqla nahaqqı bir-birindən ayırmaq çətin idi. Bu dalğa çoxlu sayda qeyrətli və
vətənpərvər oğulları bada vermişdi. Lakin Heydər Əliyev ən yüksək və məsuliyyətli vəzifələrdə çalışarkən bütün
çətinlikləri aşaraq xalqına xidmət edib. Ulu Öndərin bütün şüurlu həyatı dövlət təhlükəsizliyi sahəsində peşəkar
fəaliyyətlə sıx bağlı olub.
Sovet İttifaqının güclü olduğu bir zamanda, mərkəzə tabe olmanın yüksək səviyyədə özünü göstərdiyi
dövrdə Heydər Əliyev böyük ustalıqla mənsub olduğu millətin maraqlarını gözləyib, ürəyində bəslədiyi müstəqil
dövlətçilik duyğusunu müxtəlif üsullarla həyatda reallaşdırıb. Söhbət hələ sovet dövründən gedir. Keçən əsrin 70ci illərində Heydər Əliyev Kremlin böyük maneəsinə rəğmən, Azərbaycan dilinin dövlət dili statusu alması
prosesini ustalıqla apara bilib. Ümummilli Liderin həyat yoluna nəzər saldıqda, onun sevdikləri uğrunda cəsarətlə
mübarizə apardığını görürük.
Hər şeydən əvvəl, Heydər Əliyev Vətənini və xalqını çox sevirdi. Bütün fəaliyyəti boyu yalnız Vətən
maraqlarını üstün tutub. Azərbaycan mədəniyyəti, dili, tarixi Ulu Öndər üçün böyük əhəmiyyət kəsb edib. Heydər
Əliyev daim təkrar edirdi ki, milli mədəniyyətini, adətlərini, ənənələrini, dilini qoruya bilməyən insan yaxşı qəbul
edilə bilməz. Ulu Öndər doğma dili yalnız fərdi əhəmiyyətli faktor kimi nəzərdən keçirmirdi. Heydər Əliyev ana
dilini daha çox xalqın sosial-mədəni inkişafı kontekstində qiymətləndirirdi. Məhz bu səbəbdən, o, Azərbaycan
dilinin dövlət dili statusu alması üçün əlindən gələni etdi. Heydər Əliyev sonralar həmin mərhələ ilə bağlı
xatırlayırdı: "Yadımdadır, 1978-ci ildə biz Azərbaycanın Konstitusiyasına Azərbaycan dilinin dövlət dili olması
haqqında maddə daxil edəndə, Moskvadan bizim başımıza nə qədər oyunlar açıldı, nə qədər təzyiqlər göstərildi.
Ancaq biz bu təzyiqlərə dözdük". Bəli, Ulu Öndər məqsədinə nail oldu.
Heydər Əliyev rəsmi tədbirlərdə çəkinmədən ana dilinin əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirir və
azərbaycanlı ziyalıları bu sahədə fəaliyyətə səsləyirdi. Ümummilli Lider deyirdi: "Hər bir millətin dili onun üçün
çox əzizdir. Bizim üçün... ana dilimiz həddindən artıq əzizdir. Çünki çox illər ana dilimiz... həyatımızda geniş yer
ala bilməmişdir... Bizim yazıçılarımız, ədəbiyyatşünaslarımız, şairlərimiz o ağır dövrdə Azərbaycan dilinin
yaşamasında böyük xidmətlər göstərmişlər. Mən bu gün böyük iftixar hissi ilə deyə bilərəm ki, Azərbaycan dili
XX əsrdə böyük inkişaf yolu keçmişdir. İndi baxın bizim dilimiz nə qədər zəngindir, nə qədər məlahətlidir, nə
qədər şirindir və bütün fikirləri ifadə etməsi üçün nə qədər söz ehtiyatlarına malikdir. Biz Azərbaycanda
Azərbaycan dilinin hakim olmasını, Azərbaycan dilinin getdikcə inkişaf etməsini təmin edəcəyik".
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Bu fikirlərdə Heydər Əliyev dilin ünsiyyət vasitəsi və xalqın yaddaş elementi kimi funksiyasının üç mühüm
cəhətini əks etdirib. Birincisi, dil millətin mənəvi-əxlaqi, siyasi, mədəni, psixoloji və s. dəyərləri ilə birbaşa
əlaqəlidir. İkinci məqam elm adamları, yazıçılar, şairlər, incəsənət nümayəndələri üzərinə böyük məsuliyyət
düşməsi ilə bağlıdır. Üçüncüsü, dil mədəniyyətlə tarixi yaddaş arasında bağlılıq yaradan əsas kanal rolunu
oynamalıdır. Bu çərçivədə Azərbaycanın böyük yazıçı, şair, mütəfəkkir, incəsənət xadimlərinin, mənəvi-mədəni
abidələrin yubileylərinin və s. keçirilməsi çox əhəmiyyətli işlər idi. Bu üsulla Ulu Öndər ictimai şüurda tarixi
məqamları və keçmişi aktuallaşdırırdı ki, nəticədə, xalqın yaddaşı saxlanılırdı. Heydər Əliyev fikrini kifayət qədər
lakonik şəkildə "tarix tələbkar imtahançıdır!" kimi ifadə etmişdi.
Heydər Əliyev dil məsələsini daim mədəniyyətin ümumi inkişafı və dövlətçilik şüuru ilə bağlayırdı. O,
nitqlərində məsələni məharətlə bu müstəvidə qoyur və ziyalıların üzərinə hansı vəzifələrin düşdüyünü ifadə edirdi.
Bu sırada Ulu Öndərin hələ 1981-ci il iyunun 12-də Azərbaycan yazıçılarının VII qurultayında söylədiyi
"Ədəbiyyatın yüksək borcu və amalı" adlı tarixi nitqində ifadə etdiyi fikirlər yüksək dəyərini saxlayır. Həmin
nitqində Heydər Əliyev söyləmişdi: "Yazıçı sözü xalqın əməllərinə uyğun gəlməlidir. Gerçəkliyin bədii inikasının
başlıca obyekti müasirlikdir... Azərbaycan tarixinin bir çox parlaq səhifələri bədii ədəbiyyatda layiqincə əks
etdirilməmişdir... tarixi simaların obrazları yaradılan və tariximizin çox mühüm dövrləri tərənnüm olunan ədəbi
əsərlər ən yüksək səviyyədə yazılmalıdır. Bunlar çox mühüm, artıq deyək ki, mürəkkəb mövzulardır".
Heç şübhəsiz, bu fikirlərin müasir mərhələ üçün də ciddi əhəmiyyəti vardır. Dövlət quruculuğunun indiki
mərhələsində dövlət dilinin statusunun möhkəmləndirilməsi aktuallığını saxlamaqdadır. Bu işdə alimlərin,
yazıçıların, mədəniyyət xadimlərinin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Heydər Əliyevin dövlət quruculuğu
konsepsiyası daxilində həmin özəllik ayrıca əhəmiyyət kəsb edir. Məsələ ondan ibarətdir ki, Ulu Öndər üçün
müstəqil dövlət qurmaq birinci dərəcəli vəzifə kimi qəbul edilirdi. Çünki müstəqil dövləti olmayan millətin
gələcəyi yoxdur. Xüsusilə müasir tarixi mərhələdə bu problem strateji məna kəsb edir. Burada Heydər Əliyevin
iki tarixi xidmətini vurğulamaq gərəkdir.
Birincisi, Ulu Öndər müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusudur. İkincisi, bu dövlətin müxtəlif
tərəflərdən olan təhlükələri adlayaraq, ayaqda durmasını təmin etdiyinə görə, onun xilaskarıdır. Azərbaycanın çox
mürəkkəb geosiyasi məkanda yerləşdiyini nəzərə aldıqda, bu iki cəhətin - yaradıcılıqla xilaskarlığın bir araya
gətirilməsinin bütövlükdə millətin taleyi üçün prinsipial əhəmiyyət daşıdığını dərk etmiş olarıq.
Həqiqətən, Heydər Əliyev keçən əsrin 90-cı illərindən başlayaraq, mükəmməl dövlət quruculuğu kursunu
reallaşdırmağa başladı, paralel olaraq, onu qorumaq üçün ciddi fəaliyyət göstərdi. Sirr deyil ki, həmin mərhələdə
müxtəlif kənar qüvvələr Azərbaycanı parçalamağa çalışırdılar. Onlar dövlət adamlarına qarşı sui-qəsdlər
törədirdilər. Hətta Heydər Əliyevi aradan götürmək üçün cəhdlər də edildi.
Nə qədər ağır olsa da, Ulu Öndər öz cəsarəti, zəkasının gücü, iradəsi və xalqının yüksək dəstəyi ilə bütün
maneələri aşa bildi, dövlət çevrilişlərinin qarşısını qətiyyətlə aldı. Qurduğu müstəqil dövləti göz bəbəyi kimi
qorudu və onun tarixi xilaskarı oldu. Bunlar Azərbaycan dövlətçilik tarixinin ən parlaq səhifələrindəndir. Gənc
nəslin onları dərindən öyrənməsi çox vacib vəzifədir. Çünki həmin hadisələr mahir siyasətçinin, güclü liderin,
sadiq vətənpərvərin göstərdiyi gözəl nümunələrlə zəngindir.
Bütün azərbaycanlı gənclər bilməlidirlər ki, bu dahi şəxsiyyət misilsiz xidmətlərinə görə hər zaman Vətəni,
xalqı üçün əziz olaraq qalacaq. Bu böyük insan öz xidmətləri ilə hələ sağlığında ikən tarixin yaddaşında
əbədiləşmiş ən böyük azərbaycanlıdır. Heydər Əliyev çağdaş Azərbaycan tarixində təkrarolunmaz rəhbər, qüdrətli
dövlət başçısı, fədakar insan, əfsanəvi şəxsiyyət, xalqının sevimli övladı kimi qalıb və qalacaq.
Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin parlaq dühası onu Azərbaycan xalqının Ümummilli Liderinə, dünya
siyasətinin nəhənglərindən birinə çevirib. Müstəqil dövlətimiz o dühanın nuru ilə əbədi yaşayacaq, bayrağımız
göylərə ucalacaq. O bayraq bir daha enməyəcək, əksinə, xalqı daha yüksək zirvələrə doğru irəliləməyə
ruhlandıracaq! Ona görə də Azərbaycan xalqı bu böyük övladı ilə haqlı olaraq öyünür!
Neft strategiyası: uzaqgörənlik timsalı
Ulu Öndərin çox uzaqgörən siyasətçi olduğunu dünyanın siyasi liderləri etiraf ediblər. Onun konkret
nümunələri də vardır. Onların sırasında neft strategiyası xüsusi yer tutur. Məlumdur ki, XX əsrin sonu - XXI əsrin
əvvəllərində enerji faktoru bütövlükdə geosiyasət üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edib. Nəzəriyyəçilər və strateqlər
onu, ümumiyyətlə, qlobal geosiyasi nizamın çox vacib parametri kimi təqdim edirlər. Bütün geosiyasət
nəzəriyyələrində enerjidaşıyıcıları strateji faktor kimi yer alıb. Bu faktorun müstəqilliyini əldə etmiş gənc ölkələr
üçün başqa bir əhəmiyyəti də var. Belə ki, enerji təhlükəsizliyi milli təhlükəsizliyin tərkib hissəsi olaraq, aparıcı
rol oynamalıdır.
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Əks halda, müstəqillik və suverenlik ciddi təhlükə qarşısında qalar. Heydər Əliyev keçən əsrin 90-cı
illərindən bütün bu məqamları diqqətə alaraq mükəmməl neft strategiyası işləyib hazırladı. Onu reallaşdırmaqla
Azərbaycanın addım-addım həm regionun liderinə çevrilməsinin təməlini qoyub, dövlətin qlobal siyasətdə rolunu
yüksəldib, həm də böyük dövlətlərin regionda maraqlarının tarazlaşdırılmasında ustalıqla istifadə edib. Balanslı
siyasət öz səmərəliliyini göstərib, indi də onun bəhrələrini bütövlükdə Cənubi Qafqaz görməkdədir.
Neft siyasətinin ölkədaxili, regional və qlobal rolunun təhlili müasir dərsliklər üçün qiymətli hədiyyə ola
bilər. Ölkə daxilində neft strategiyası böyük bəhrələr verib. Bütün sahələr üzrə islahatların aparılmasına,
iqtisadiyyata sərmayələrin qoyulmasına, insanların həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə və sabit inkişafın təmin
edilməsinə ciddi dəstək olub. Neft layihələrindən əldə edilən gəlirlər sosial tələbatların ödənilməsinə, iqtisadi
infrastrukturun yenidən qurulmasına, demokratik institutların formalaşdırılmasına, bütün sferalar üzrə inkişafın
təmin edilməsinə yönəldilib. Nəticədə, Azərbaycanın daxilində həm sabitlik yüksək səviyyədə təmin edilib, həm
də insanların rifah halı sürətlə yüksəlib. Bu proses indi də bütün sürəti ilə davam edir.
Regional miqyasda Heydər Əliyevin neft strategiyası çox böyük səmərə verməkdədir. Hər şeydən öncə, bu
strategiya sayəsində Cənubi Qafqazda geosiyasi sabitliyə nail olunub. Çünki neft strategiyası beynəlxalq
layihələrin reallaşmasını nəzərdə tutub, regiona bir çox ölkələr sərmayə qoyublar. Bu da, təbii olaraq, burada
sabitliyin və əməkdaşlığın inkişaf etməsi üçün birbaşa fayda verməkdədir. Təsadüfi deyil ki, regional
əməkdaşlığın inkişafı Azərbaycanın neft strategiyasının əhəmiyyətli parametrlərindən biri, eyni zamanda, xarici
siyasətin prioritetlərindən biridir. Digər tərəfdən, Ulu Öndər böyük uzaqgörənliklə nəzərə almışdı ki, varisi İlham
Əliyev regional əməkdaşlıq formatlarını daha da şaxələndirəcək, onlara yeni məzmun verəcəkdir. Bakı-TbilisiCeyhan kimi vacib layihəyə yeniləri əlavə olunacaq və bunlardan başqa müxtəlif formatda əməkdaşlıq modelləri
təklif ediləcək. Şübhəsiz ki, bunun həyata keçməsində Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu neft strategiyasının
böyük rolu vardır.
Ulu Öndərin neft strategiyasının qlobal miqyasda oynadığı rol haqqında dünyanın böyük dövlətlərinin
siyasi liderləri fikirlərini bildiriblər. Hazırda enerji təhlükəsizliyi bütövlükdə qlobal təhlükəsizliyin əsas tərkib
hissələrindən biri sayılır. Bir sıra hallarda hətta onu təhlükəsizlik və sabitliyin mərkəzi punktu kimi
qiymətləndirirlər. Xüsusilə böyük dövlətlərin geosiyasi qarşıdurması fonunda bu məsələ ayrıca əhəmiyyət kəsb
edir. Avropada maliyyə böhranının dərinləşməsi fonunda enerji təhlükəsizliyi daha da aktuallaşıb. Avropa
İttifaqına üzv dövlətlərin siyasi maneə olmadan enerji ilə təminatı ətrafında ciddi müzakirələr başlayıb. Burada
Qərb ekspertləri nəhəng enerji istehsalçılarının müəyyən təzyiqlərini nəzərə almağa məcbur oldular.
Digər tərəfdən, qloballaşma şəraitində dünyanın bütün regionlarının bir-birindən asılılığı daha da artır.
Avropanın Uzaq Şərq ölkələri ilə iqtisadi, ticari, energetik əlaqələrini inkişaf etdirməsi vacib vəzifə kimi qarşıya
gəldi. Burada Çin-Mərkəzi Asiya-Xəzər hövzəsi-Qara dəniz-Cənubi Avropa-Mərkəzi Avropa-Şimali Avropa
xəttində sabit işləyə biləcək əməkdaşlıq formatlarının yaradılmasına ciddi ehtiyac meydana gəldi. Məhz bu cür
strateji dəyəri olan bir prosesdə Ulu Öndərin keçən əsrin 90-cı illərində yaratdığı neft strategiyası mühüm rol
oynaya biləcəyini dünyaya nümayiş etdirdi. Düşünürük ki, analitiklər hələ uzun müddət bu məsələnin nəzəri və
praktiki tərəfini təhlil edib, mühüm nəticələr çıxaracaqlar. Çünki həmin faktor müasir geosiyasətin olduqca aktual
aspektlərini dərk etməkdə böyük rol oynaya bilər.
Heydər Əliyev prezidentliyi dövründə neft strategiyasını qətiyyətlə həyata keçirərək, faktiki olaraq, Qərblə
Şərq arasında "enerji dəhlizi" yaratdı. Həm də nəinki yaratdı, onun işlək olduğunu siyasəti ilə sübut etdi.
Azərbaycan üçün qanlı-qadalı olan 90-cı illərin ortalarında məhz Heydər Əliyevin neft strategiyasının səmərəsiz
olduğunu sübut etməyə çalışan müəyyən dairələrin hansı təxribatları törətdiyi hər kəsin yadındadır.
Gah ekologiya problemlərini ortaya atdılar, gah Gürcüstanda bəzi dairələr yeni iddialarını dilə gətirdilər,
gah sui-qəsdlər təşkil edildi, gah dövlət çevrilişlərinə cəhdlər oldu, gah da Bakı-Tbilisi-Ceyhanın maliyyə
baxımından səmərəsiz olduğunu sübut etməyə çalışdılar. Əksər siyasi liderlərin qorxudan titrədiyi bir mərhələdə
Azərbaycanın böyük oğlu sinəsini irəli verib, əks tərəfin bütün cəhdlərini darmadağın etdi. Sonra böyük
dövlətlərin rəhbərləri, qonşu ölkələrin başçıları, mütəxəssislər, layihədə iştirak edən şirkətlərin rəhbərləri açıq
etiraf etdilər ki, Heydər Əliyevin əzmi, siyasi-diplomatik ustalığı, qətiyyəti və uzaqgörənliyi sayəsində BakıTbilisi-Ceyhan işlədi. Ulu Öndər neft strategiyasını o səviyyədə geniş və dərindən işləmişdi ki, harada nələrin
meydana çıxa biləcəyini gözəl bilirdi. Bu səbəbdən, əsas məqsədə doğru dayanmadan irəliləyirdi.
Başqa tərəfdən, bir müddətdən sonra neft strategiyasının gələcək üçün böyük potensialının olduğu da
aydınlaşdı. Bu, daha çox böyük dövlətlərin enerji mənbələri uğrunda apardıqları gərgin mübarizənin fonunda
özünü göstərdi. Belə ki, çox mürəkkəb bir vəziyyət yarandı. Onda Ulu Öndərin neft strategiyasının başlıca
tezislərinə uyğun olaraq Prezident İlham Əliyev səmərəli addımlar atdı. Azərbaycan nəinki enerji sahəsində
əməkdaşlıq səviyyəsini genişləndirdi, hətta daha əhəmiyyətli layihələrin təşəbbüskarı da oldu.
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Əgər Heydər Əliyevin neft strategiyası olmasa idi, TAP, TANAP, "Cənub qaz dəhlizi" kimi meqalayihələr
meydana gəlməyəcəkdi. Həm də bu layihələrin bütövlükdə müasir geosiyasi düzənin formalaşmasına ciddi
töhfəsini nəzərə almaq gərəkdir. Çünki sadalanan layihələr mahiyyətcə geosiyasi balansı təmin edir, böyük
dövlətlərin maraqlarını toqquşdurmayıb onlar arasında uzlaşma sahələrinin formalaşmasına şərait yaradır.
Bununla bağlı Avropa İttifaqının yüksək rütbəli rəsmi şəxsləri dəfələrlə öz fikirlərini söyləyib, Prezident İlham
Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Burada mütləq bir məqamı vurğulamaq istərdik.
Biz, regionun digər müstəqil dövlətlərinin son 25 ildə enerji və əməkdaşlıq sahəsində atdıqları addımların
fonunda Ulu Öndərin neft strategiyasının bir çıx üstün cəhətlərinin aydın göründüyünü nəzərdə tuturuq. Təbii ki,
Rusiya və İran kimi böyük enerji ehtiyatları olan ölkələrin bu sahədə dəqiq işlənmiş strategiyası mövcuddur.
Ancaq Heydər Əliyevin dahiliyi ondan ibarətdir ki, faktiki olaraq, heç nədən möhtəşəm bir enerji strategiyası
hazırladı və qısa müddətdə onu reallaşdırdı. O dərəcədə buna nail oldu ki, cəmi bir neçə ilə Azərbaycan böyük
dövlətlərlə enerji siyasətində rəqabətə girə bildi! İndi Azərbaycanı heç kim enerji sahəsində ikinci dərəcəli oyunçu
hesab edə bilməz.
Ermənistan və Gürcüstanın enerji siyasəti ilə müqayisədə isə Ulu Öndərin enerji strategiyası heç
düşünülməz səviyyədə yüksəkdədir. Hətta bunları ciddi elmi aspektdə müqayisə etmək qüsurludur. Çünki Heydər
Əliyev dünya miqyasında mühüm rolu olan enerji siyasətini bütün çətinliklərə baxmayaraq reallaşdırarkən
Ermənistan və Gürcüstan, xarici dəstəyin olmasına rəğmən, faktiki surətdə tutarlı heç bir iş görə bilmədilər. Bu,
danılmaz faktdır!
Məsələn, Ermənistan tamamilə Rusiya və İrandan enerji asılılığı vəziyyətinə düşdü. İndi də rəsmi İrəvan
enerji strategiyasının nə olduğunu bilmir, qavramaq imkanından məhrumdur. Ermənistan rəhbərliyinin işi gah
Moskvadan, gah da Tehrandan yardım diləməkdən başqa bir şey deyil. Onların enerji sahəsində atdıqları addım
hazırda İranla Rusiya arasında ziddiyyətlər yaradıb. İran qazının Ermənistandan keçərək, Gürcüstana çatdırılması
və oradan Avropaya çıxarılması haqqında yayılan söz-söhbət isə nəticəsiz bir layihə təsiri bağışlayır. Çünki daha
sabit, təhlükəsiz, səmərəli Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə marşrutunun əvəzində qeyri-müəyyən istiqamətlərə
düşüncəli siyasətçilər qol qoymazlar.
Gürcüstana gəldikdə isə, bu ölkə Azərbaycanın iştirak etdiyi layihələrin hesabına müəyyən dividendlər əldə
edib və etməkdədir. Bəzi mərhələlərdə Tbilisi hansısa alternativlər aramaq fikrinə düşür, lakin təcrübə göstərir ki,
Azərbaycan daha sərfəli əməkdaşlıq modeli təklif edir. Bu səbəbdən də Gürcüstanın enerji siyasətinin əksər
məqamlarda Azərbaycanın neft strategiyası ilə bağlı olduğu nəticəsini çıxara bilərik. Yeri gəlmişkən, eyni fikri
Ukrayna ilə əlaqədar da demək olar. Aparılan danışıqlar göstərir ki, Kiyev Azərbaycanla enerji sahəsində
əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət verir. KİV Qara dəniz vasitəsilə Ukraynaya enerjidaşıyıcılarının çatdırılması
imkanları haqqında xeyli vaxtdır ki, yazır.
Son müqayisələrdən maraqlı qənaət əldə edilir. Belə ki, Azərbaycanın enerji strategiyası yalnız özünün
deyil, həm də region dövlətlərinin enerji təhlükəsizliyi üçün qiymətlidir. Yəni onun beynəlxalq miqyasda konkret
geosiyasi səmərəsi danılmazdır. Bunun kökündə Ulu Öndərin neft strategiyasına verdiyi məzmun dayanır. Və illər
ötdükcə bu potensialın çox geniş olduğu öz təsdiqini tapır.
Bunlar onu göstərir ki, ölkənin çətin dövründə xalqın tələbi ilə hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev məhz
xalqın dəstəyinə arxalanaraq Azərbaycanı məhv olmaq təhlükəsindən xilas edib. O, Azərbaycana sabitlik, iqtisadi
yüksəliş, səmərəli enerji siyasəti, təhlükəsizlik, sosial inkişaf, demokratiya gətirib, dövlətin hərtərəfli tərəqqisi
üçün addımlar atıb, onun müsbət beynəlxalq imicinin formalaşmasını təmin edib. Onun qətiyyəti və uzaqgörən
siyasəti nəticəsində müstəqillik illərində Azərbaycan inkişaf edərək regionun lider dövlətinə çevrilib, dünyada
nüfuzu yüksəlib.
Xarici siyasət: uğurlu modelin zəfərləri
Azərbaycan dövlətinin tarixi və taleyi Ulu Öndərin adı ilə sıx bağlıdır. Heydər Əliyev Azərbaycana
rəhbərlik etdiyi dövrlərdə ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni həyatın bütün sahələrində inkişaf, dirçəliş baş verib.
Azərbaycanı bir dövlət kimi zamanın ağır və sərt sınaqlarından çıxarıb canlı əfsanəyə çevrilmiş Heydər Əliyev
qüdrətli siyasi xadim, əvəzolunmaz tarixi şəxsiyyət və əsl azərbaycanlı idi. Hələ sağlığında ikən özünə
əbədiyaşarlıq qazanan Ümummilli Lider siyasi və ictimai fəaliyyəti ilə öz xalqının və Vətəninin çağdaş tarixində
elə bir iz qoyub ki, bu gün Azərbaycanı Ulu Öndərsiz təsəvvür etmək mümkün deyildir.
Heydər Əliyevin xarici siyasət kursuna təhlili yanaşdıqda, yuxarıda vurğulanan fikirlərin doğruluğuna bir
daha əmin ola bilərik. Azərbaycan müstəqilliyinə çox mürəkkəb geosiyasi dinamikanın mövcud olduğu bir
mərhələdə qovuşub. Faktiki olaraq, Azərbaycan dövləti iki istiqamətdən təhlükə altında idi. Onlardan biri
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Ermənistanın havadarlarının yardımı ilə ərazilərimizin 20 faizini işğal etməsi ilə bağlı idi. Digəri isə böyük
dövlətlərin öz maraqlarını təmin etmək üçün çətin proqnozlaşdırılan addımlar atmasından qaynaqlanırdı. Bu iki
faktor bir yerdə dövlətçilik üçün ciddi təhdidlər yaradırdı. Onu da nəzərə almaq gərəkdir ki, 1991-1993-cü ilin
iyununa qədər ölkəyə rəhbərlik edənlərin naşılığı əlavə problemlər yaratmışdı. O cümlədən daxildə qeyri-sabitlik
vardı, düşmən təcavüzkar siyasətini getdikcə genişləndirirdi.
Belə ağır şərtlər altında, təbii ki, səmərəli və düşünülmüş xarici siyasət kursu formalaşdırmaq olduqca
mürəkkəb bir iş idi. Lakin Heydər Əliyevin təcrübəsi, siyasi qətiyyəti və uzaqgörənliyi bütün əngəlləri dəf edərək
çox faydalı və effektiv xarici siyasət kursu yaratmağa imkan verdi. Qısa müddətdə Azərbaycan xarici siyasətdə
özünü səfərbər edə bildi. Onun beynəlxalq miqyasda ilk əlamətləri Ulu Öndərin BMT-nin yüksək tribunasından
söylədiyi nitqlərdə öz ifadəsini tapıb.
BMT Baş Məclisinin 49-cu sessiyasında Heydər Əliyev bütün dünyaya bəyan etdi ki, Azərbaycan
"...qətiyyətlə hüquqi, demokratik, sivilizasiyalı dövlət quruculuğu yolunu tutub".
Xarici siyasətin dayanacağı əsas prinsipi isə Ulu Öndər bir il sonra BMT-nin 50 illiyinə həsr edilmiş
təntənəli tədbirdə konkret ifadə edib. Ümummilli Lider deyib: "Biz tarixdə ilk dəfə müstəqil Azərbaycan
Respublikasının dünya birliyində bərabərhüquqlu yer tutduğuna görə...fəxr edirik".
Bu tezisini Ulu Öndər həmin il oktyabrın 22-də Nyu-Yorkda BMT Baş Məclisinin xüsusi təntənəli iclasında
inkişaf etdirərək bəyan edib: "Azərbaycan xalqının iradəsini ifadə edərək bəyan edirəm ki, biz Yer kürəsinin hər
hansı bir nöqtəsində və hər hansı bir formada təcavüzkarlığı pisləyirik. Biz sülh istəyirik. Biz bütün dünyada sülh
istəyirik, bizim regionda sülh istəyirik, bütün qonşu dövlətlərlə sülh və mehriban münasibətlər istəyirik".
Yəni Azərbaycanın siyasətinin kökündə onun dünya birliyində bərabərhüquqlu yer tutması dayanır ki, əsas
məqsəd regionda və dünyada sülhü, barışı təmin etmək üçün fəaliyyət göstərməkdən ibarətdir. Azərbaycan seçdiyi
xarici siyasət kursunda yalnız beynəlxalq hüququn imkan verdiyi çərçivə daxilində fəaliyyət göstərir, demokratik
qaydalara, qanunçuluğa, sivil və şəffaf münasibətlər qurmağa üstünlük verir. Bunun üçün başlıca siyasi məqsədi
sülh və əməkdaşlıqdır. Təcrübə Heydər Əliyevin bu təməl prinsipinin rəsmi Bakının fəaliyyətində tam təsdiqini
tapdığını göstərməkdədir.
Deməli, Azərbaycanın xarici siyasət kursunda aşağıdakı üç ümumi məqam vəhdət halındadır: yeni dünya
qaydasının fundamental prinsiplərinin tərəfdaşlıq, möhkəm sülh və hamı üçün təhlükəsizliyin olmasına inam,
Azərbaycanın hüquqi, demokratik və sülhpərvər dövlət quruculuğu kursundan dönməyəcəyi qətiyyəti və
Azərbaycanın dünya birliyi ilə BMT Nizamnaməsinin, beynəlxalq hüququn normaları çərçivəsində qarşılıqlı
faydalı əməkdaşlıq şəraitində siyasət yeritməsi. Təcrübə tam sübut etməkdədir ki, Azərbaycan bu əsasda xarici
siyasətdə kifayət qədər əhəmiyyətli nəticələr əldə edib. Onun bariz nümunələrindən biri Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycan rəhbərliyinin tutduğu mövqedir. Bu məsələ nə qədər
mürəkkəb olsa da, Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi xarici siyasət kursu əsasında ölkə rəhbərliyi sülh yolu ilə
problemi həll etməyin prioritet olmasından imtina etməyib. Azərbaycanın başlıca şərti işğalçının zəbt etdiyi
bölgələrimizdən qeyd-şərtsiz çəkilməsindən ibarətdir.
Təcrübə göstərdi ki, bütün təxribatlara baxmayaraq, Azərbaycan rəhbərliyi sülh yolundan bir addım belə
çəkilmədi. Ulu Öndərin xarici siyasət kursu dəqiq prinsiplər üzərində qurulduğundan danışıqların bütün
mərhələlərində Azərbaycan eyni mövqedən çıxış etdi və bu, davam edir. Onu da nəzərə alaq ki, Azərbaycan
diplomatiyası erməni tərəfinin daim müxtəlif təxribatçı addımları ilə üz-üzə bu istiqamətdə fəaliyyət göstərir.
Rəsmi İrəvan həqiqətdən qaçmaq, öz işğalçı xislətini gizlətmək üçün şıltaqlıq edir, havadarlarının dəstəyi ilə qəbul
edilən sənədlərin yerinə yetirilməsinə əngəllər törədir. Kifayət qədər əsəbi gərginliyin olduğu bir şəraitdə
Azərbaycan rəhbərliyi təmkinini qoruyur, Ulu Öndərin müəyyənləşdirdiyi xarici siyasət xəttindən kənara çıxmır.
Bu siyasət öz bəhrəsini verir. Artıq bütün beynəlxalq təşkilatlar Ermənistanın təcavüzkar ölkə olduğunu
qəbul edir, hazırladıqları sənədlərdə işğalçının zəbt etdiyi torpaqlardan çıxmasını tələb edirlər. ATƏT-in Minsk
qrupunun həmsədr dövlətləri də mövcud status-kvonun saxlanmasının mümkün olmadığını ifadə edirlər.
Münaqişənin Madrid prinsipləri, Vyana, Sankt-Peterburq müzakirələri əsasında həll edilməsi, Helsinki
konvensiyasının şərtlərinə əməl olunması zəruriliyi vurğulanıb. Bütün bunlar Heydər Əliyevin xarici siyasət
kursunun əzmkarlığı, qətiyyəti, ədalətliliyi və fəallığı əsasında mümkün olub.
Şübhə yoxdur ki, Azərbaycanın xarici siyasəti Heydər Əliyev prinsiplərinə dayanaraq bundan sonra da
fəallığını saxlayacaq. İşğal edilmiş torpaqlarımızın azad ediləcəyi gün gələcək. Bu istiqamətdə Prezident İlham
Əliyevin qətiyyətli siyasəti ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsini təmin edəcək. Və bir həqiqət həmişə göz önündə
tutulacaq: Azərbaycanın ərazi bütövlüyü yalnız Ulu Öndərin xarici siyasət kursunun əsasında gerçək olacaq!
Heydər Əliyevin xarici siyasət kursunun prioritetləri bütün istiqamətlərdə öz səmərəsini verməkdədir. Artıq
analitik və ekspertlərin geniş təhlil etdikləri həmin məqamlara kimsənin şübhəsi yoxdur. Regionun böyük
942

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

dövlətləri, Rusiya, ABŞ, Avropa və Şərq istiqamətlərində ağıllı, təmkinli və ardıcıl siyasətin aparılmasının
nəticəsidir ki, indi Azərbaycan beynəlxalq miqyasda nüfuza malik müstəqil dövlət kimi tanınır. Hələ keçən əsrin
90-cı illərində Ulu Öndər çox qarışıq şərtlər daxilində xarici siyasətin prioritetlərini zərgər dəqiqliyi ilə
müəyyənləşdirmişdi.
Ümummilli Lider dünyanın böyük dövlətləri ilə aktiv diplomatik təmaslar quraraq Azərbaycanın təbii
maraqlarını onlara anlatmış, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın verəcəyi bəhrələri izah etmişdi. Bunun nəticəsidir ki,
Rusiya, Aİ və ABŞ Bakı ilə əməkdaşlığa strateji önəm verməyə başladılar. Regionun bütün dövlətləri ilə (işğalçı
Ermənistan istisna olmaqla) Azərbaycanın daim inkişaf edən münasibətləri yaradıldı. O cümlədən uzun müddət
soyuq olan Rusiya-Azərbaycan və İran-Azərbaycan münasibətləri sağlam təməl üzərinə gətirildi. Bu proseslərdə
Heydər Əliyevin gərgin əməyi, incə diplomatiyası və siyasi qətiyyətinin yüksək rol oynadığını həmin ölkələrin
rəhbərləri açıq etiraf ediblər və etməkdədirlər. Müasir mərhələdə Cənubi Qafqazda böyük dövlətlərin maraqlarının
toqquşması fonunda bu, müstəqil dövlətçiliyə böyük töhfədir.
Heydər Əliyev 1993-2000-ci illər arasında Avropa, Rusiya, İran, Türkiyə, Çin və digər dövlətlərə səfərlər
edib və hamısında ciddi uğurlar qazanıb. Bütün bu səfərlərdən Azərbaycanın xarici siyasət kursu qətrə-qətrə
məzmun kəsb edib, formalaşıb, təkmil və sistemli fəaliyyət sahəsinə çevrilib. Qlobal geosiyasət çərçivəsində bu
prosesin praktiki ilə yanaşı, nəzəri əhəmiyyəti də vardır. Onu iki aspektdə görmək mümkündür.
Birincisi, keçən əsrin 90-cı illərindən başlayaraq, qlobal geosiyasətdə prinsipial dəyişikliklər müşahidə
edildi. Sovetlərin çökməsi ilə dünya birqütblü oldu. Liberal dünya nizamı özünün yüksək zirvəsinə çatdı. Bu
şəraitdə ABŞ-ın başçılığı ilə Qərb siyasi iradəsi dünyaya ağalıq iddiasını gücləndirdi. Müxtəlif regionlarda
Amerika öz istəyinə uyğun qayda yaratmağa çalışdı. Bu zaman yerli dövlətlərin maraqlarına və tarixi
özünəməxsusluğuna bir laqeydlik özünü göstərməyə başladı. Bu cür qlobal qeyri-müəyyənlik və ədalətsizliyin,
ikili standartların hökm sürdüyü mərhələdə müstəqilliyini əldə etmiş dövlətin optimal səmərəli xarici siyasət kursu
seçməsi böyük ustalıq, təcrübə və diplomatik təmkin tələb edirdi.
Heydər Əliyev beynəlxalq tribunalardan açıq və əsaslı surətdə Azərbaycanın hansı mövqedə olduğunu
bəyan etdi. Biz bunun əyani nümunəsi kimi, yuxarıda Ulu Öndərin BMT-də söylədiyi iki nitqindən misallar
gətirdik. Ancaq Heydər Əliyevin mürəkkəb qlobal geosiyasi durumda əsl vətənpərvər, dövlətçi, demokrat kimi
xarici siyasət kursuna məzmun verməsi deyilənlərlə məhdudlaşmır.
Əksinə, olduqca fəal və intensiv keçirilən görüşlər, müzakirələr, hətta xəritə üzərindəki geniş izahlar hər
kəsə anlatdı ki, Azərbaycan müstəqil dövlət kimi xarici siyasətini tam düşünülmüş, milli maraqlara, beynəlxalq
barışa, sülhə və ədalətə uyğun aparacaq. Ulu Öndər prezidentliyi müddətində bu xətdən zərrə qədər də kənara
çıxmadı, real addımları ilə bu siyasi kursun bütün dünya üçün səmərəsini sübut etdi. Bunun konkret təsdiqi
Azərbaycanın qısa müddətdə regionun lider dövlətinə çevrilməsidir.
İkinci aspekt Azərbaycanın bir dövlət olaraq müstəqil və suveren siyasət yeritməsinin təmini ilə bağlıdır.
Məlumdur ki, keçmiş sovet respublikalarının sırasında həqiqi mənada müstəqil xarici siyasət yeridən ölkələri
barmaqla saymaq olar. Cənubi Qafqazda bunu daha çox Azərbaycan edə bilib. Ermənistan tam olaraq kənar
qüvvələrin təsiri altındadır. İrəvan xarici ağalarından aldığı əmrlərə uyğun hərəkət edir. Bundan bir addım belə
kənara çıxa bilməz.
Bu səbəbdəndir ki, rəsmi İrəvan regionda təhlükə mənbəyidir. Ermənistanın dövlət olaraq hansı situasiyada
hansı addımı atacağı bilinmir. Bu, onun güclü olması ilə deyil, kənardan tam asılılığı və zəifliyi ilə bağlıdır.
Deməli, regionda müstəqil xarici siyasət yeridə bilməyən ölkələr, faktiki olaraq, ciddi təhdid qaynağına çevrilir.
Gürcüstan isə xeyli dərəcədə Qərbin siyasi dairələrinin təsiri altındadır. Tbilisi bu birtərəfli siyasətinin
badına gedərək Rusiya ilə münasibətlərini düzəldə bilmir. İnkarçılıq geosiyasi reallığa uyğun gəlmir. Bunu artıq
rəsmi Tbilisi belə etiraf etməkdədir. Nəticədə, Gürcüstan geosiyasi aspektdə bir qədər qeyri-müəyyən vəziyyətə
düşüb. Bu vəziyyət hazırda davam edir və qonşu dövlətin təhlükəsizliyini müəyyən dərəcədə təhlükəyə atır.
Deməli, keçən əsrin 90-cı illərində Gürcüstanın xarici siyasətinin əsaslarının reallığa tam uyğun qurulmaması öz
mənfi təsirini indi də göstərir.
Beləliklə, Ulu Öndərin xarici siyasət kursu reallıqda ən səmərəli olduğunu təsdiq edib. Hazırda dünyanın
bir çox ölkələri Azərbaycanın təcrübəsindən bəhrələnməyə çalışır, Heydər Əliyevin siyasi ustalığının sirlərini
öyrənməyə cəhd edirlər. Şübhəsiz ki, Azərbaycan bu zəngin və çox qiymətli xəzinənin sirlərini nəinki əxz etməli,
həm də onu əbədiyyən yaşatmalıdır. Xarici siyasət sahəsində Azərbaycanın sıçrayışı, Ulu Öndər Heydər Əliyevin
yeritdiyi strateji siyasətin uğurla davam etdirilməsinin və genişləndirilməsinin nəticəsidir.
Diaspor quruculuğu: Ulu Öndərin tövsiyələri ilə
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Həmin strategiyada xüsusi yeri olan məsələlərdən biri də Azərbaycan diasporunun yaradılması,
təşkilatlandırılması və inkişaf etdirilməsidir. Heydər Əliyevə qədər xaricdə yaşayan azərbaycanlıların birliyi,
təşkilatlanması yox dərəcəsində idi. Ulu Öndər xaricdə yaşayan azərbaycanlıların bir araya gəlməsi üçün böyük
ustalıqla ardıcıl siyasət yeritməyə başladı. Diaspor təşkilatlarının fəaliyyət strategiyasını müəyyənləşdirdi, onların
Azərbaycanın haqq səsini dünyaya çatdırmasının mexanizmlərini işləyib hazırladı, verdiyi tövsiyələr və həyata
keçirdiyi konkret proqramlarla qısa müddətdə bir çox ölkələrdə Azərbaycan diaspor təşkilatlarının
formalaşmasına nail oldu.
Ulu Öndər Azərbaycan diasporunun Avropada inkişaf etdirilməsinə ayrıca önəm verirdi. Təbii ki, MDB
məkanında diaspor fəaliyyətinin gücləndirilməsi də ilkin vəzifələrdən idi. Heydər Əliyev Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününü təsis edib, bununla bağlı qurultaylar keçirməklə azərbaycançılığın
inkişafına çox güclü təkan verdi. Belə ki, həmin qurultaylarda söylədiyi nitqlərdə Azərbaycan dövləti və
azərbaycançılıq ideologiyası üçün həyati əhəmiyyəti olan məsələləri analiz edir, onların izahını verir və əsas
məqamlar ətrafında birləşmənin vacibliyinə insanları tam inandırırdı. Təsadüfi deyil ki, azərbaycanlılar təşkilat
halında fəaliyyətlərini xeyli gücləndirərək erməni təbliğatının əsl simasını dünyaya tanıtdıra bildilər.
Diaspor təşkilatları Ulu Öndərin tövsiyələri ilə həm Azərbaycan dövlətinin milli maraqlarını müdafiə
etməyi, həm azərbaycançılıq məfkurəsinin mahiyyətini insanlara izah etməyi, həm də xarici ölkələrdə yaşayan
azərbaycanlıların cəmiyyətlərə daha səmərəli inteqrasiya olmalarının yollarını yaxşı mənimsəyə bildilər. Heydər
Əliyevin müəyyənləşdirdiyi prinsiplər əsasında diaspor təşkilatları möhkəmləndi və inkişaf etdi. Onların sayı
sürətlə artdı, fəaliyyətləri konkret məsələlərə yönəldi, vahid ideologiya ətrafında birləşdilər. Azərbaycan
hökumətində diasporla iş üzrə xüsusi komitənin yaradılması isə bu istiqamətdəki fəaliyyətə yeni impuls verdi.
Heydər Əliyev diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinin əsasına azərbaycançılıq ideologiyasını qoydu. Burada
iki məqama Ümummilli Lider xüsusi önəm verirdi. Onlardan birincisi azərbaycanlıların milli-mənəvi dəyərlər
ətrafında birləşməsindən ibarət idi. Ulu Öndər müraciət edirdi ki, harada olmasından asılı olmayaraq azərbaycanlı
öz milli kimliyini bilməli, adət-ənənələri qorumalı, milli dəyərləri təbliğ etməlidir. Milliliyini itirmiş insanlar heç
bir şeyə yaramırlar. Azərbaycanlılar tarix boyu öz milli kimliklərini dərk edib, adət-ənənələrə sadiq qalıblar.
Müasir mərhələdə bu məsələ daha da aktuallaşıb.
Buna görə də azərbaycanlılar mütləq azərbaycanlılıqlarını saxlamalıdırlar, bunun nümunələrindən biri isə
Azərbaycanı Vətən kimi sevməkdir. Vətənsevərlik azərbaycançılıq ideologiyasının mərkəzi tezisidir. Burada həm
də müstəqil Azərbaycan dövlətinin mövcudluğunun zəruriliyini anlamaq vardı. Deməli, Heydər Əliyev xaricdə
yaşayan azərbaycanlıların müstəqil dövlətçilik və vətənsevərlik dəyərləri ətrafında birləşdirməklə uzaqgörən
humanist bir diaspor siyasətinin əsasını qoyub. Öz milli kimliyini dərk edən, tarixini, mədəniyyətini sevən insanlar
həmişə vətənsevər olurlar. Bu mənada onlar həm də azərbaycançıdırlar.
Heydər Əliyevin əhəmiyyət verdiyi ikinci məqam azərbaycanlıların başqa mədəniyyətlərə açıq olması ilə
bağlıdır. Yəni əsl vətənpərvər azərbaycanlı yalnız milli mədəniyyəti dərindən bilməli deyil, həm də dünya
mədəniyyətini öyrənməli, onun sirlərinə yiyələnməli, fərqli mədəniyyət daşıyıcılarına hörmətlə yanaşmalıdır. Bu
keyfiyyət isə azərbaycanlılara yaşadıqları ölkənin ictimai-siyasi həyatına inteqrasiya olmağa ciddi təkan verir.
Azərbaycanlılar xarici ölkələrdə cəmiyyətlərə nə qədər sıx inteqrasiya olsalar, müstəqil dövlətin haqq səsini,
Azərbaycan mədəniyyətinin incəliklərini, azərbaycanlıların tolerantlığını da dünyaya bir o qədər çox çatdırmış
olarlar.
Təcrübə Ulu Öndərin diaspor siyasətinin bu aspektlərinin yüksək səmərə verdiyini sübut etdi. Hazırda
Azərbaycan diasporu yaxşı struktur-funksional özəlliklərə malik, geniş fəaliyyət göstərən vahid orqanizm
halındadır. Diaspor xarici ölkələrdə düşmənin təxribat xarakterli addımlarını neytrallaşdırır, həqiqətin üzə çıxması
üçün ciddi addımlar atır. Bütün bunlara görə, Azərbaycan Ulu Öndər Heydər Əliyevə borcludur.
Yuxarıda vurğulanan məqamlar Heydər Əliyevin daxili siyasət kursu ilə tam uyğunluq təşkil edir.
Azərbaycan cəmiyyətinin hərtərəfli inkişafı, sosial-mədəni və iqtisadi tərəqqisi üçün mükəmməl proqramlar
hazırlayan Ulu Öndər dərin islahatlar xəttinin dinamik inkişaf etdirilməsinin də şərtlərini müəyyənləşdirib.
Azərbaycanda güclü dövlət quruculuğunun demokratik cəmiyyətin formalaşdırılması ilə həmahəng aparılması
tarixi nailiyyətdir. Buna görədir ki, hazırda Azərbaycan modernləşmənin növbəti mühüm mərhələsini uğurla başa
vurur, vətəndaş cəmiyyətinin qurulması istiqamətində səmərəli addımlarını atır.
Layiqli varis: müstəqil Azərbaycan yeni zirvələr fəth edir
Ulu Öndərin layiqli varisi İlham Əliyev bütün sahələrdə həyata keçirdiyi uğurlu islahat proqramları ilə
Heydər Əliyevin siyasi kursunu daha da zənginləşdirib. Azərbaycan iqtisadi, enerji, regional əməkdaşlıq,
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təhlükəsizlik, siyasət, mədəniyyət sferalarında dünya üçün əhəmiyyəti olan layihələrə imza atıb. Daha önəmlisi
ondan ibarətdir ki, İlham Əliyev Ulu Öndərin irsini həm qoruyub, həm də yaradıcı surətdə yeni şərtlər daxilində
yeni çalarlarla zənginləşdirib. Belə ki, Azərbaycan Prezidenti varisliyi gözləməklə bütün sferalarda Azərbaycanın
milli maraqlarına cavab verən islahat proqramlarını sistemli surətdə həyata keçirir və sürətlə dəyişən geosiyasi,
mədəni, iqtisadi, hərbi və energetik mühitə uyğun olan addımlar atır. Bunlar dərin düşünülmüş və sistemli xarakter
daşımaqla müstəqil dövlət quruculuğunun Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilmiş təməl prinsiplərinə tam
uyğundur.
Bunları konkret faktlar sübut edir. İlham Əliyev dövlət başçısı olduğu müddətdə Azərbaycan beynəlxalq
arenada nüfuzunu sürətlə yüksəldib. Ölkənin beynəlxalq təşkilatlardakı fəallığı bir neçə dəfə artıb. Bu səbəbdən
son 15 ildə müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın xeyrinə sənədlər qəbul edilib, Bakının haqq səsi
diqqətlə dinlənilib. Dövlət başçısı çoxlu sayda nüfuzlu beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edib, nitq söyləyib.
Onlar təhlükəsizliyə, enerji sahəsindəki əməkdaşlığa, mədəniyyətlərarası dialoqa, nüvə məsələlərinə,
dövrün aktual iqtisadi problemlərinə, beynəlxalq terrorla mübarizəyə və digər dünya üçün aktual olan problemlərə
həsr edilib. Həmin tədbirlərin hər birində Azərbaycan Prezidenti dərin məzmunlu nitqi ilə yaddaşlarda qalıb. Ən
əhəmiyyətlisi odur ki, bütün çıxışlarında dövlət rəhbəri yalnız Azərbaycanın müstəqil dövlətçiliyinə xidmət edən
və Ulu Öndərin zəngin siyasi irsinin başlıca prinsiplərinə uyğun gələn fikirlər ifadə edib.
Bu kontekstdə Azərbaycanda nüfuzlu beynəlxalq tədbirlərin təşkilini ayrıca vurğulamaq gərəkdir. Bakıda
mədəniyyətlərin, dinlərin, sivilizasiyaların, beynəlxalq səviyyədə siyasi dialoqun (məsələn, Heydər Əliyev
Fondunun da aktiv dəstəyi və birbaşa təşəbbüsü ilə təşkil edilən mötəbər tədbirlər, "Bakı prosesi",
mədəniyyətlərarası dialoqla əlaqəli forumlar, müxtəlif nüfuzlu idman yarışları, "Avroviziya" musiqi yarışması və
digərləri) təşkilinə həsr edilmiş tədbirlərdə dünyanın nüfuzlu siyasətçiləri, iş adamları, jurnalistlər, analitiklər,
ekspertlər və mütəxəssisləri iştirak ediblər.
Prezident İlham Əliyevin diplomatik ustalığı sayəsində Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyridaimi üzvü seçildi. Bu, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə böyük nüfuza malik olmasının konkret nümunəsidir.
Azərbaycan Prezidentini "Böyük iyirmilər"in sammitlərinə dəvət edir, yaradılmış müxtəlif regional inteqrasiya
təşkilatlarında iştirakını arzulayırlar.
Azərbaycan rəhbəri Ulu Öndərin neft strategiyasına uyğun olaraq, enerji və nəqliyyat sahəsində olduqca
vacib yeni layihələrin təşəbbüskarı olur və onları reallaşdırır. "Cənub qaz dəhlizi", Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu
layihəsi, "Yeni İpək Yolu" layihəsində aktiv iştirak bunu təsdiq edən faktların yalnız bir qismidir.
İlham Əliyevin uğurlu xarici siyasət kursunun nəticəsidir ki, Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə bərabərhüquqlu
tərəfdaşlığa imkan verən və strateji əhəmiyyət daşıyan əməkdaşlıq formatı təklif edib. Bunu Brüssel qəbul edib,
hazırda sənədin hazırlanması üzərində iş aparılır.
Ölkə rəhbəri 2016-cı ili multikulturalizm, 2017-ci ili isə "İslam həmrəyliyi" ili elan etməklə humanizmə,
barışa, ədalətin təntənəsinə, bəşəri dəyərlərə sadiqliyi yüksək qiymətləndirdiyini nümayiş etdirib. Bütün bunların
mənbəyi Ulu Öndərin dövlət quruculuğu kursunun vacib elementlərini təşkil edir. Məsələnin digər mühüm tərəfi
Heydər Əliyev irsinin çox böyük potensiala malik olduğunu təcrübədə sübut etməkdədir. Prezident İlham
Əliyevin həyata keçirdiyi proqramların məzmunundan bu qənaət əldə edilir. Bütün bunlara görə, Heydər Əliyevin
ideyaları, dövlət quruculuğu fəlsəfəsi həmişə var olacaqdır. Bunun sayəsində də Azərbaycan əbədiyyən müstəqil
və çiçəklənən dövlət kimi qalacaqdır!
Newtimes.az
İki sahil.-2017.-11 may-№ 82.-S.14,18-19.
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Dünyanın ən böyük azərbaycanlısı
Oqtay ƏSƏDOV,
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri,
YAP Siyasi Şurasının üzvü
Məlumdur ki, ümummilli liderlər məxsus olduqları xalqlar milli fəlakətlər, mənəvi və ruhi sarsıntılarla
üzləşən dövrlərdə tarix səhnəsinə çıxırlar. Azərbaycan dövlətinə rəhbərlik etdiyi otuz ildən artıq bir müddətdə
Heydər Əliyev də ümummilli lider missiyasını iki dəfə yerinə yetirmişdir. Hər ikisində də gələcəyi görmək
bacarığı, zamanın çağırışlarına yaradıcı münasibət bildirmək və düzgün qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti qeyriadi şəxsi keyfiyyətlərə malik olan bu xarizmatik insanın fəaliyyətinin ana xəttini təşkil etmişdir.
Ulu öndərin xidmətləri sayəsində xalqımız əvvəlcə siyasi və iqtisadi müstəqilliyinin möhkəm təməlini
yaratmış, daha sonra müstəqil dövlətini qurmaq, qorumaq və yaşatmaq üçün tarixin verdiyi imkanı reallaşdıra
bilmişdir. Bugünkü qüdrətli Azərbaycan Heydər Əliyevin xalq və vətən naminə fədakarlığının bəhrəsidir.
1969-1982-ci illərdə ulu öndərin dahiyanə idarəçilik qabiliyyəti, strateji təfəkkürü və uzaqgörənliyi
sayəsində Azərbaycan əsrə bərabər inkişaf yolu qət edərək keçmiş İttifaqın qabaqcıl respublikaları sırasına çıxdı.
Bu illər tariximizə siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni yüksəliş dövrü kimi daxil olaraq, xalqımızın milli mənlik
şüurunun oyanışına, dövlətçilik təfəkkürünün formalaşmasına güclü təkan verdi. Məhz həmin dövrdə imperiya
tərkibində olmağımıza baxmayaraq, Azərbaycanın gələcək siyasi və dövlət müstəqilliyi üçün əsaslı zəmin və
möhkəm bünövrə yaradıldı.
Azərbaycanın “ölüm-dirim” ayrıcında dayandığı, dövlətçiliyimizin müqəddəratının həll edildiyi,
azadlığımızın və müstəqilliyimizin müdhiş təhlükəyə məruz qaldığı 1993-cü ilin vahiməli iyun günlərində xalqın
təkidli tələbi ilə Heydər Əliyevin siyasi və dövlət rəhbərliyinə qayıdışı uçurumun bir addımlığında dayanan
ölkəmizi məhv olmaq fəlakətindən qoruyub saxladı. Ölkəni dağılmaq və parçalanmaq həddinə gətirib çıxarmış
dövlət və hakimiyyət böhranı, vətəndaş müharibəsi təhlükəsi qısa müddət ərzində aradan qaldırıldı.
Müstəqilliyimizin ilk illərində səriştəsiz siyasi və hərbi rəhbərlik ölkəni və xalqı xarici hərbi təcavüzdən
müdafiə etməyə qadir olan silahlı qüvvələrin yaranmasına imkan verməmişdi. Silahlı qüvvələr vahid
komandanlığa tabe olmayan intizamsız, pərakəndə dəstələrdən ibarət idi. Ulu öndər torpaqlarımızı müdafiə etməyi
bacaran Milli Ordunun formalaşdırılmasını ən böyük vəzifələrdən biri kimi irəli sürdü. Bu istiqamətdə qəti
tədbirlərin həyata keçirilməsi döyüş əməliyyatları zonasında dönüşün əsasını qoydu. Azərbaycan Ordusu tezliklə
özünü toplayıb düşmənə ağır zərbələr endirdi.
Sürətlə möhkəmlənən silahlı qüvvələrimizdən aldığı zərbələr Ermənistan Respublikasını Azərbaycanla
silah gücünə danışmağın mümkün olmadığına inandırdı. 1994-cü ilin may ayında cəbhə xəttində atəşkəs elan
olundu, Ermənistan - Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri
əsasında sülh yolu ilə nizama salınmasına dair danışıqlara başlandı.
Bazar iqtisadiyyatı prinsipləri tətbiq olundu, iqtisadi islahatlar, o cümlədən torpaq islahatı aparıldı. İslahat
aqrar sahədə istehsal münasibətlərində köklü dəyişikliklərin əsasını qoydu: kolxozçular və sovxoz işçiləri, bu
sahədə çalışan başqa insanlar əkib-becərdikləri torpağın, bəslədikləri mal-qaranın, işlətdikləri texnikanın, digər
təsərrüfat əmlakının real sahiblərinə çevrildilər.
Ulu öndər cəmiyyətdə demokratik dəyərlərin bərqərar olması üçün siyasi, iqtisadi, sosial, hüquqi
islahatların həyata keçirilməsini çox önəmli hesab edirdi. Bu məqsədlə o, ölkənin yeni Konstitusiya layihəsinin
hazırlanmasını ən vacib vəzifələrdən biri kimi qarşıya qoydu.
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiya layihəsini hazırlayan komissiya
gərgin fəaliyyətə başladı. Komissiyanın 1995-ci il 5 iyun tarixli ilk iclasında Heydər Əliyev komissiyanın
qarşısında duran vəzifələr haqqında demişdi: “Komissiyanın qarşısında çox böyük iş durur. Biz gərək həm tarixi
keçmişimizi, həm son illərin təcrübəsini təhlil edək və müstəqil Azərbaycan dövləti üçün uzunmüddətli bir
Konstitusiya layihəsi hazırlayaq. Güman edirəm ki, biz bu işin öhdəsindən gələcəyik və qarşımıza qoyulan bu
vəzifəni layiqincə həyata keçirəcəyik... Komissiyamızın üzərinə düşən məsuliyyət böyükdür. Biz elə bir layihə
hazırlamalı və nəhayət, elə bir konstitusiya qəbul etməliyik ki, o, müstəqil Azərbaycan Respublikasının
demokratik prinsiplər əsasında uzun müddət yaşamasını təmin edən əsas qanun, tarixi sənəd olsun”.
1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul edilmiş müstəqil Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyası ölkəmizin siyasi tarixində tamamilə yeni səhifə açaraq hüquqi, demokratik,
dünyəvi dövlət, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunun, bazar iqtisadiyyatının bərqərar edilməsinin möhkəm təməlini
qoydu. Bəşər tarixində mövcud olan ən demokratik, mütərəqqi müddəaları özündə əks etdirən Konstitusiyamız
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cəmiyyətin yeni inkişaf modelinin müəyyənləşdirilməsi üçün hüquqi əsas yaratdı. Bununla da Azərbaycanın
müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, vətəndaş cəmiyyəti elementlərinin bərqərar edilməsi baxımından
tariximizin ən məhsuldar dövrlərindən birinin başlanğıcı qoyuldu.
İlk milli Konstitusiyamız bu həqiqəti bir daha nümayiş etdirdi ki, Heydər Əliyev nəinki dünya miqyaslı
siyasi və dövlət xadimi, həm də zamanın nəbzini dəqiq tutmağı bacaran böyük islahatçıdır. Ulu öndər
birləşdirilməsi nadir hallarda mümkün olan üç amili - milli ənənələr, modernləşmə və adekvat demokratiya
amillərinin vəhdətinin Azərbaycan üçün uğurlu modelini qura bildi və bu dəyərlər sistemi sonrakı islahatlar
strategiyası üçün misilsiz əhəmiyyət kəsb etdi.
Ölkənin əsas qanununun tələblərindən irəli gələn hərtərəfli islahatların aparılması məqsədilə Heydər
Əliyevin 1996-cı il 21 fevral tarixli sərəncamı ilə Hüquq İslahatları Komissiyası yaradıldı. Onun rəhbərlik etdiyi
bu komissiya dövlətimizin hüquq bazasının yaradılmasında, möhkəmləndirilməsində və inkişaf etdirilməsində,
ölkəmizin hüquq sisteminin Avropanın kontinental hüquq sistemi ilə inteqrasiyasının reallaşmasında vacib rol
oynadı.
Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti sayəsində Azərbaycanda genişmiqyaslı siyasi, iqtisadi, sosial, hüquq
islahatları həyata keçirildi, cəmiyyətdə demokratik dəyərlərin möhkəmləndirilməsi yolunda lazımi addımlar atıldı,
dəfələrlə azad və ədalətli prezident, parlament və bələdiyyə seçkiləri keçirildi. Azərbaycanda çoxpartiyalı,
plüralist parlament quruldu. Siyasi partiyaların və qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti üçün hər cür şərait
yaradıldı. Kütləvi informasiya vasitələrinin sərbəst fəaliyyəti, məlumat azadlığı təmin edildi.
Azərbaycanda yeni hüquqi sistemin yaradılması istiqamətində Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Milli Məclis
bir çox mühüm qanunvericilik aktları qəbul etdi. Burada ilk növbədə yeni məcəllələrin - Cinayət, CinayətProsessual, Mülki, Mülki-Prosessual, İnzibati Xətalar, Cəzaların İcrası, Seçki, Əmək, Ailə, Vergi, Gömrük və
digər məcəllələrin qəbulu xüsusi qeyd edilməlidir. Ümumiyyətlə, ölkədə siyasi, iqtisadi, sosial və hüquq
islahatlarının qanunvericilik mexanizminin yaradılmasına və təkmilləşdirilməsinə yönəldilən 1500-ə qədər qanun,
qərar və digər aktlar ümummilli liderin imzası ilə parlamentə təqdim edildi və geniş müzakirələrdən sonra qəbul
edildi. Bütün bu aktlar Azərbaycanın demokratik yolla ardıcıl inkişafı, hüquqi dövlət quruculuğu üçün bütün
təminatları yaratdı.
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən islahatlar hüquq mühafizə orqanları sistemini yenidən
formalaşdırmağa imkan verdi. Bu istiqamətdə aparılmış islahatlar nəticəsində insan hüquqlarına və azadlıqlarına
təminatın başlıca mexanizmi olan məhkəmələrə müstəqillik verildi, həmin sahədə qanunvericiliyin Avropa
standartlarına uyğunlaşdırılması üçün lazımi tədbirlər həyata keçirildi. 1998-ci ildə ümummilli liderin təşəbbüsü
ilə Şərq aləmində ilk dəfə olaraq Azərbaycanda ölüm cəzası ləğv edildi və bu barədə Milli Məclisdə müvafiq
qanun qəbul olundu.
Ölkədə aparılan islahatlar sayəsində Azərbaycan insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları ilə bağlı bir sıra
konvensiyalara qoşuldu. Ölkəmiz mötəbər beynəlxalq təşkilatların tam hüquqlu üzvü oldu, beynəlxalq
münasibətlər sistemində layiq olduğu yerini tutdu.
Azərbaycan xalqının əsrlər boyu inkişaf etdirib zənginləşdirdiyi multikulturalizm ənənələri Heydər
Əliyevin rəhbərliyi dövründə dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırıldı. Ulu öndər yaxşı bilirdi ki, dövlətin
möhkəmliyi onun ərazisində yaşayan bütün xalqları öz ətrafında birləşdirməyə qadir olan siyasi ideologiyanın
mövcudluğundan çox asılıdır. Heydər Əliyev bir məqamı həmişə vurğulayırdı ki, Azərbaycanın çoxmillətli,
tolerant ölkə olması bizim böyük üstünlüyümüzdür və biz bunu qoruyub saxlamalı, dünyaya ən yüksək səviyyədə
təbliğ etməliyik. Ulu öndər çıxışlarından birində demişdi: “Azərbaycan əhalisinin çoxmilli tərkibi bizim
sərvətimizdir, üstünlüyümüzdür. Azərbaycanın ən başlıca sərvətlərindən biri qədimlərdən bu torpaqda yaşayan,
öz taleyini, öz həyatını bu torpağa bağlayan müxtəlif dinlərə etiqad edən adamlardır. Biz bunu qiymətləndiririk
və saxlayacağıq”.
Heydər Əliyev ölkədə yaşayan bütün xalqların və etnik qrupların nümayəndələrinin ümumdövlət
mənafeləri naminə sıx birləşməsinə zəmin yaradan azərbaycançılıq amalını milli dövlətçilik ideologiyasının
aparıcı istiqamətinə çevirdi. Ümummilli lider qeyd edirdi ki, “Azərbaycan ərazisində olan hər bir vətəndaş
milliyyətindən, dinindən, siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq eyni hüquqa malik olmalıdır. Əgər biz bunu
əməli surətdə həyata keçirə bilsək, Azərbaycan Respublikasında olan bütün xalqların, bütün millətlərin tam
birləşməsini təmin edə bilərik”. Məhz azərbaycançılıq amalı dövlətçiliyimizin dayaqlarını sarsıtmağa yönələn
separatçılıq meyillərinin qarşısını almağa, çoxəsrlik multikulturalizm və tolerantlıq ənənələrini yeni tarixi şəraitdə
davam etdirməyə imkan verdi.
Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə ölkənin azsaylı xalqlarının mədəniyyətinin, dilinin, adətənənələrinin qorunub inkişaf etdirilməsi üçün möhkəm təməl yaradıldı. Azərbaycanın çoxəsrlik tarixində ilk dəfə
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olaraq Azərbaycan diasporasının fəaliyyəti ideoloji cəhətdən əsaslandırıldı və təşkilati baxımdan təmin edildi. Ulu
öndərin fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət
Komitəsi yaradıldı. Komitənin vəzifələri sırasına azərbaycanlıların əsas hüquq və azadlıqlarını qorumaq, dünya
azərbaycanlılarının mənəvi birliyinə və həmrəyliyinə xidmət edən ümummilli ideyaları, milli-mənəvi dəyərləri
sistemləşdirmək, onların Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımız
arasında yayılmasını təmin etmək, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin qorunması, dövlətçiliyinin
möhkəmləndirilməsi və dünyada geniş təbliğ edilməsi işinə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıları və digər
soydaşlarımızı cəlb etmək daxil edildi. Bununla da Heydər Əliyev tariximizdə ilk dəfə olaraq Azərbaycan
dövlətinin və xalqının maraqlarının müdafiəsinin birgə cəbhəsini formalaşdırdı.
Hər tarixi inkişaf dövrü özünün görkəmli şəxsiyyətlərini yaradır. Amma elə insanlar da var ki, onlar
zamanın fövqünə yüksələrək, özləri dövrü yaradırlar. Heydər Əliyev öz dövrünü yaratmışdır və bu dövr hələ
davam edir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin dediyi kimi, “1993-2003-cü illər
ərzində Azərbaycanın dövlətçiliyi quruldu. Azərbaycanın inkişaf strategiyası müəyyən olundu. Bütün ölkələrlə
xarici əlaqələrimiz qarşılıqlı hörmət və maraqlar əsasında qurulubdur və bu gün də bu belədir. 1993-cü ildən
başlanmış və bu günə qədər davam edən iqtisadi və siyasi islahatlar ölkəmizin dünya birliyinə layiqli üzv kimi
daxil edilməsində çox mühüm rol oynadı. Azərbaycanda güclü sosial siyasətin əsasları da məhz o illərdə
qoyulubdur. Ona görə ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında xidmətləri unudulmazdır,
əvəzolunmazdır və onlar tarixi əhəmiyyət kəsb edir”.
Ümummilli liderin Azərbaycan qarşısında xidmətlərindən biri də öz siyasi varisi İlham Əliyevi ərsəyə
çatdıraraq müstəqil dövlətimizin ardıcıl inkişafı üçün zəmin hazırlamasıdır. Bu gün dövlətimizə Heydər Əliyevin
layiqli davamçısı möhtərəm İlham Əliyevin rəhbərlik etməsi hər bir cəmiyyətin və dövlətin davamlı inkişafı üçün
həyati əhəmiyyət daşıyan məsuliyyətli və səriştəli idarəçilik amilini təmin edir. Prezident İlham Əliyevin siyasi
və dövlətçilik fəaliyyətinin təməlində dayanan dəyərlər sistemini ümumi şəkildə səciyyələndirməli olsaq,
vurğulanmalı başlıca cəhət Heydər Əliyev ideyalarına sədaqət, ulu öndərin uzaqgörən daxili və xarici siyasətinin
yeni çağırışlar şəraitində kreativ şəkildə məharətlə davam etdirilməsi hesab edilməlidir.
Hər bir cəmiyyətin və ya dövlətin uzunömürlülüyünün başlıca şərtlərindən biri onun özünü yeniləşdirməyə
qadir olmasıdır. Azərbaycan Respublikasının 1995-ci ildə başlanan və indiyədək davam edən ardıcıl inkişafının
əsas sirri ölkədə həyata keçirilən dövlət siyasətinin daimi dəyişikliklər içərisində olan ətraf aləmə çevik surətdə
uyğunlaşdırılmasından, milli dövlətçilik fəlsəfəsinin modernləşdirilməsindən ibarətdir. Əslində, inkişafın sonu
yoxdur və bu mənada Heydər Əliyev dövründə başlanan islahatlar indi də davam edir. Bu islahatlar cəmiyyət
həyatının bütün sahələrini - siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni və digər sahələri əhatə edir.
Məlum olduğu kimi, islahatlar dövlət idarəetməsində, maliyyə sistemində, mülkiyyət hüququnda, sosial
infrastrukturda və başqa sahələrdə tədrici dəyişikliklər aparılmasının köməyi ilə cəmiyyətin təkamül yolu ilə
inkişafına xidmət edir. Əlamətdar haldır ki, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına indiyədək ümumxalq
səsverməsi yolu ilə üç dəfə - ulu öndərin ölkəyə rəhbərlik etdiyi dövrə daxil olan 2002-ci ildə, habelə 2009-cu və
2016-cı illərdə dəyişikliklər və əlavələr edilmişdir. Permanent xarakter daşıyan bu dəyişiklik və əlavələr ölkənin
siyasi, hüquqi, iqtisadi, sosial strukturlarının dəyişən şəraitə uyğunlaşdırılmasını, yeni çağırışlara yeni cavabların
formalaşdırılmasını
təmin
etmişdir.
Zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına malik ölkələr üçün müəyyən spesifik risklərin mövcud olduğu hamıya
məlumdur. Burada başlıca təhlükə iqtisadiyyatın birtərəfli inkişaf etməsidir. Həmin təhlükəni aradan qaldırmağın
ən optimal yolu iqtisadiyyatın şaxələndirilməsidir.
Azərbaycanın yeni neft strategiyasının həyata keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq 1994-cü ildə “Əsrin
müqaviləsi” adlandırılan ilk neft kontraktının imzalanmasının ardınca Azərbaycan dünyanın tanınmış neft
şirkətləri ilə onlarca saziş bağlamışdır. Bu, Azərbaycan iqtisadiyyatına milyardlarla dollar məbləğində xarici
investisiya cəlb etməyə imkan vermişdir. Neftdən götürülən gəlirdən xalqın mənafeyi üçün daha səmərəli istifadə
edilməsi məqsədilə Neft Fondu yaradılmışdır. Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarlarına
çıxarılması üçün Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərləri çəkilmişdir.
Azərbaycan riskləri nəzərə alaraq neftdən götürülən gəlirlərin bir hissəsini iqtisadiyyatın qeyri-neft
sektorunun inkişafına yönəltmişdir. Görülən tədbirlər nəticəsində iqtisadiyyatın neft sektorundan asılılığı ilbəil
azalmaqdadır. Təkcə bu faktı qeyd etmək kifayətdir ki, 2016-cı ildə qeyri-neft mənbələrindən dövlət büdcəsinə
daxilolmaların həcmi 47 faizə yaxınlaşmışdır.
Bu gün dünyanın bir çox ölkələrində turizm aparıcı sahəyə çevrilmişdir. Bu sahədə Azərbaycanın da
rəqabət imkanları çox yüksəkdir. Ölkəmizin təbii sərvətləri, iqlimi, zəngin mədəniyyəti və tarixi irsi cəlbedici
turizm məhsulu yaratmaq üçün mühüm zəmindir. Azərbaycan turizm sahəsinin inkişafı üçün zəngin ehtiyatlara
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malikdir. Odur ki, ölkəmizdə turizmin inkişafına xüsusi diqqət yetirilir. “2010-2014-cü illərdə Azərbaycanda
turizmin inkişafına dair” Dövlət Proqramının, 2011-ci ilin Azərbaycanda “Turizm ili” elan edilməsi ilə bağlı
tədbirlər planının icrası Azərbaycan dövlətinin başçısı cənab İlham Əliyev tərəfindən turizmin inkişafına verilən
dəstəyin göstəricisi olmuşdur. Azərbaycanın turizm potensialı artıq ölkəmizin inkişafına, xalqımızın rifah halının
yaxşılaşmasına xidmət göstərir.
İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi bütün digər sahələr kimi aqrar bölmənin də inkişafına əlverişli imkanlar
yaratmışdır. Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan aqrar siyasət uğurla davam etdirilir. Məlum
olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev kənd təsərrüfatının inkişafına yeni təkan
vermək və onun modernləşdirilməsini sürətləndirmək, aqrar sektorda mövcud problemlərin həllinə sistemli və
kompleks yanaşmanı təmin etmək, bu sahəyə dövlətin inzibati və maliyyə resurslarını səmərəli şəkildə cəlb etmək,
ölkəmizin aqrar potensialını geniş təbliğ etmək məqsədilə 2015-ci ili Azərbaycanda “Kənd təsərrüfatı ili” elan
etmişdi.
Bu qərarın qəbul edilməsi iqtisadiyyatın və onun çox mühüm seqmenti olan kənd təsərrüfatının dinamik
inkişafının, xalqın rifah halının yaxşılaşmasının təmin edilməsi istiqamətində dövlət başçısının həyata keçirdiyi
elmi cəhətdən əsaslandırılmış ardıcıl siyasət sayəsində mümkün olmuşdur. “Kənd təsərrüfatı ili” çərçivəsində
iqtisadiyyatın aqrar sektorunun inkişafına, bu sahədə məhsuldarlığın artırılmasına, kəndlilərin yaşayış
səviyyəsinin yüksəlməsinə yönələn tədbirlər kompleksi həyata keçirildi və bu tədbirlər indi də davam etdirilir.
Azərbaycan Respublikası regionlarının inkişafı ölkədə uğurla həyata keçirilən davamlı sosial-iqtisadi
inkişaf strategiyasının mühüm tərkib hissəsidir. Regionların inkişafı sahəsində mərhələ-mərhələ həyata keçirilmiş
və həyata keçirilməkdə olan dövlət proqramlarında nəzərdə tutulan vəzifələrin icrası ölkədə qeyri-neft sektorunun
davamlı inkişafına, regionlarda sahibkarlıq mühitinin daha da yaxşılaşmasına, investisiya qoyuluşunun artmasına,
yeni müəssisələrin və iş yerlərinin açılmasına, nəticədə əhalinin məşğulluğunun artırılmasına və yoxsulluq
səviyyəsinin azaldılmasına təkan vermişdir.
Qloballaşma dövrünün çağırışları, dünyada gedən siyasi və iqtisadi proseslər ölkə iqtisadiyyatının rəqabət
qabiliyyətini artırmaq, idxaldan asılılığı azaltmaq, ixracyönümlü qeyri-neft iqtisadiyyatının əsaslı inkişafını təmin
etmək, insan kapitalından səmərəli istifadə etmək kimi hədəflərin ön sıraya çəkilməsini zəruri etmişdir. Bu
vəzifənin yerinə yetirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 2016-cı il
martın 16-da “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca
istiqamətləri”nin təsdiqi və bundan irəli gələn məsələlər haqqında” sərəncam imzalamışdır. Sərəncama uyğun
olaraq milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın 11 sektoru üzrə ümumilikdə 12 strateji yol xəritəsi hazırlanmışdır. Milli
iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi qısa, orta və uzunmüddətli dövrləri əhatə etməklə, 2020-ci ilədək
iqtisadi inkişaf strategiyası və tədbirlər planı, 2025-ci ilədək olan dövr üçün uzunmüddətli baxış və 2025-ci ildən
sonrakı dövr üçün hədəf baxışdan ibarətdir. Strateji Yol Xəritəsi iqtisadi inkişafa töhfə verən bütün amilləri nəzərə
almaqla yerli və beynəlxalq özəl sektor nümayəndələrinin əməkdaşlığı üçün yeni imkanlar yaradacaqdır. Dövlət
investisiyaları katalizator rolunu oynayacaq, iqtisadi inkişafın lokomotivi isə özəl sektor olacaqdır. Bütün bunlar
Azərbaycan iqtisadiyyatının dinamik inkişafının təmin edilməsində mühüm rol oynayacaqdır.
Bu gün Azərbaycan dövlətinin müasir dövrün tələbləri səviyyəsində qurulmuş sosial-iqtisadi inkişaf
strategiyası xalqımızın gələcəyindən əmin olmağa imkan verir. Ulu öndər Heydər Əliyevin səyi ilə yaradılmış
inkişaf dinamikası qorunub saxlanılır, dövlətimizin siyasi, iqtisadi və hərbi qüdrəti artır, xalqımızın rifah halı
yüksəlir.
Azərbaycan dünyanın dinamik inkişaf edən dövlətləri sırasında layiqli yer tutmuş, Cənubi Qafqazda lider
mövqeyini möhkəmləndirmişdir. Ölkəmiz beynəlxalq aləmdə böyük nüfuz və etibar qazanmışdır. Möhtərəm
Prezident İlham Əliyevin söylədiyi kimi, “Bu gün Azərbaycan tam mənada müstəqil siyasət aparır, heç kimdən
asılı deyil, heç bir başqa ölkədən asılı deyil və öz siyasətini yalnız və yalnız Azərbaycan xalqı naminə aparır.
Əminəm ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin daha da güclənməsinə yönəlmiş bu siyasət Azərbaycan xalqının
maraqlarına tam cavab verir”.
Vətənimizin işıqlı sabahı naminə gördüyü dəyərli işlər sayəsində İlham Əliyev xalqımızın dərin
məhəbbətini və hörmətini qazanmışdır. Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyi bu gün möhtərəm Prezidentin uğurla
davam etdirdiyi Heydər Əliyev siyasi xətti ilə bağlıdır. Heydər Əliyevin qüdrətli zəkasından güc almış inkişaf
strategiyası möhtərəm İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın müstəqillik yollarında ardıcıl surətdə
irəliləməsini, xalqımızın daha firavan günlərə qovuşmasını təmin edəcəkdir.
Azərbaycan.-2017.-9 may.-№98.-S.1,3.
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Heydər Əliyev Azərbaycanı multikulturalizmin və İslam həmrəyliyinin mərkəzinə çevirdi
Siyavuş NOVRUZOV,
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin komitə sədri,
YAP İcra katibinin müavini
Tarixi təcrübə göstərir ki, hər bir xalq, hər bir dövlət dünya coğrafiyasında müəyyən areala sahib olmaqla
öz milli-mənəvi dəyərləri, adət-ənənələri, elmi ilə bəşəri əxlaqın formalaşmasında bu və yaxud digər səviyyədə
iştirak edir. Dünya sivilizasiyasının bir parçası olan Azərbaycan xalqını da əksər xalqlardan fərqləndirən, spesifik
edən cəhət digər mədəniyyətlərə hörmətlə yanaşmaq, sülhpərvər, tolerant, həmrəy olmaq düşüncəsini
mənimsəməklə yanaşı, sülhün və rifahın təmin olunması naminə bu ideyaların təbliğini bəşəriyyət qarşısında borc
və məsuliyyət missiyası kimi qəbul etməsidir. Belə bir təfəkkürə, dünyagörüşünə və əxlaqa sahib olmağımız
şübhəsiz ki, yaşadığımız ərazinin Şərqlə Qərb arasında mədəni, həm də coğrafi baxımdan körpü rolu
oynamasından, eləcə də dədə-babalarımızdan miras qalan milli, dini dəyərlərimizin aliliyindən irəli gəlir.
Bəşəri anlamda isə sivilizasiya tarixinin tolerantlığa söykənən zəngin dəyərlər irsi multikulturalizm
paradiqması kimi qarşımıza çıxır. Multikulturalizm çoxmədənilik, bir çox fərqli mədəniyyətin bir arada yaşadığı
cəmiyyəti təyin edən sözdür. O, ayrıca götürülmüş ölkədə və bütövlükdə dünyada müxtəlif millətlərə və
məzhəblərə məxsus insanların mədəni müxtəlifliklərinin qorunması, inkişafı və harmonizasiyasına, azsaylı
xalqların, dövlətlərin milli mədəniyyətinə inteqrasiyasına yönəldilmişdir. Humanist və demokratik nəzəriyyə
yaxud ideologiya olaraq multikulturalizm tolerantlığın təcəssümüdür ki, onsuz humanizm, yüksək fərdi və
beynəlxalq münasibətlər mədəniyyəti, insanlar arasında qarşılıqlı anlaşma, qarşılıqlı zənginləşmə, dostluq və
əməkdaşlıq mümkün deyil.
Bir çox minilliklərlə ölçülən təkamül nəticəsində ruhi mədəniyyət bəşəriyyətin sosial inkişafının,
intellektual və mənəvi tərəqqisinin universal əsası olmuşdur. O, informasiya və etik qlobal cəmiyyətin
formalaşması səviyyəsinə və tempinə, istehlak sənayesinə, xalqların tarixi məsuliyyətinə, siyasətə və idarəçiliyə,
sülh və beynəlxalq münasibətlər mədəniyyətinə böyük təsir göstərir. Mədəni mübadilə və qarşılıqlı zənginləşmə,
xalqların sosial-mədəni inkişaf təcrübəsini, dünya mədəniyyətinin tarixi qanunauyğunluqlarını bilmə və yaradıcı
şəkildə istifadə etmə qloballaşma şəraitində Azərbaycanın davamlı, rəqabətqabiliyyətli və təhlükəsiz inkişafı üçün
mühüm nəzəri və praktik əhəmiyyət kəsb edir. Multikulturalizm mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların dialoqunun
zəruri alətidir. Digər mədəniyyətlərin mahiyyətini, xüsusiyyətlərini, tarixini və nailiyyətlərini öyrənmədən, onlara
qarşı tolerant münasibət, onların nümayəndələrinə hörmət etmək, qarşılıqlı anlaşma, mədəniyyətlərin və
sivilizasiyaların dialoqunu qurmaq mümkün deyil.
Lakin təəssüflər olsun ki, Avropa və bəzi Qərb dövlətləri multikulturalizmi idarə etməyin kifayət qədər
mürəkkəb kulturoloji vəzifə olması ilə əlaqədar ondan imtina etmişlər. Bəzi xalqların nümayəndələri bu və ya
digər dövlətlərin milli mədəniyyətinə nə assimilyasiya, nə inteqrasiya olmağı arzu edirlər. Bu vəzifənin həlli üçün
bütün dünyada “Homo sapiens” tipli insandan “Homo culturalies” tipli insana keçid beynəlxalq proqramının bütün
dünyada işlənib hazırlanması və tətbiq edilməsi zəruridir.
Müasir multimədəni cəmiyyətlər kulturoloji strategiyalara əsaslanan düşünülmüş multukulturalizm siyasəti
olmadan sabit inkişaf edə bilməzlər. Bunun sübutlarından biri Azərbaycan Respublikasının inkişafıdır ki, burada
ölkəmizin milli mədəniyyətinə müvəffəqiyyətlə inteqrasiya olan müxtəlif xalqların nümayəndələri harmonik
inkişaf edirlər. Multikulturalizmdən imtina etmək yaxşı heç nə vəd etmir, çünki bu, təəssüf ki, bütün dünyada
getdikcə artan anlaşılmazlığa, fobiyaya, qarşıqoymaya və qarşıdurmaya, milli və dini münaqişələrə aparıb çıxaran
yoldur. Bu baxımdan əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və hazırda möhtərəm Prezident
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən multikulturalizmin Azərbaycan modeli sınanmış və optimal
variant kimi qarşıya çıxır.
Ulu öndər Heydər Əliyev bununla ilk növbədə multikulturalizm siyasi modelinin assimilyasiya və
izolyasiya kimi digər mümkün siyasi modellərdən üstün olduğunu bütün dünyaya nümayiş etdirdi. “Azərbaycan
əhalisinin çoxmilli tərkibi bizim sərvətimizdir, üstünlüyümüzdür. Biz bunu qiymətləndiririk və qoruyub
saxlayacağıq” deyən ulu öndər bütün sonrakı siyası fəaliyyətini bu sərvətin əbədi olması istiqamətinə yönəltdi.
Azərbaycanın multikultural ənənələrinin dövlət tərəfindən qorunması işində ən vacib olanı ümummilli lider
Heydər Əliyevin təşəbbüsü və göstərişi ilə bu məsələnin hüquqi sənədlərdə, o cümlədən Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasında əks olunmasıdır. Belə ki, multikulturalizm siyasətinin əsasını təşkil edən
tolerantlıq (dözümlülük) prinsipi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının bir sıra maddələrində aydın şəkildə
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təsbit edilmişdir. Bununla bağlı “Bərabərlik hüququ” (maddə 25, bənd 3), “Milli mənsubiyyət hüququ” (maddə
44, bəndlər 1, 2), “Ana dilindən istifadə hüququ” (maddə 45, bəndlər 1, 2) və başqa maddələri göstərmək
mümkündür.
Ulu öndər haqlı olaraq multikulturalizm siyasətini ölkənin demokratik inkişafının tərkib hissəsi hesab
edirdi. O, Azərbaycan ərazisində yaşayan milli azlıqların hüquq və azadlıqlarının, o cümlədən etnik-mədəni, dini
dəyərlərinin qorunmasını demokratiyanın mühüm prinsipi olan əsas insan hüquq və azadlıqları kontekstində
görürdü. Ulu öndərin rəhbərliyi ilə, nəhayət ki, dönüşü olmayan demokratik inkişaf yoluna çıxmış Azərbaycan
Respublikası, onun qeyd etdiyi kimi, “dinindən, dilindən, irqindən asılı olmayaraq Azərbaycanın bütün
vətəndaşlarının eyni hüquqlara malik” olmalarını təmin etməli idi.
Təbii olaraq, ulu öndər etnik millətçiliyə alternativ kimi bütövlükdə Azərbaycan xalqının və cəmiyyətinin,
eyni zamanda Azərbaycan dövlətçiliyinin yüksəlişini şərtləndirən və multikulturalizmin əsas mənəvi bazası olan
azərbaycançılıq prinsipini milli ideologiya kimi irəli sürdü. O qeyd etdi ki, etnik millətçilik, nəhayət etibarilə,
etnik separatizmə, xalqlar arasında münaqişəyə gətirib çıxarır. Azərbaycançılıq ideologiyası isə dinindən,
dilindən, irqindən asılı olmadan ölkədə yaşayan bütün vətəndaşları birləşdirir. Ulu öndərin dediyi kimi, həqiqətən
də “Azərbaycan onun ərazisində yaşayan bütün millət və xalqların ümumi vətənidir. Ərazimizdə yaşayan
azərbaycanlı da, ləzgi də, avar da, kürd də, talış da, udin də, kumık da, başqası da - bütünlükdə hamısı
azərbaycanlıdır”. Bu sözlər bu gün də son dərəcə əhəmiyyətlidir və belə bir aydın siyasi həqiqəti aktuallaşdırır:
biz, yəni Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar məhz bir yerdə, məhz azərbaycanlı olaraq dünya üçün maraq kəsb
edə bilərik.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında ölkəmizdə Azərbaycan xalqının multikultural
ənənələrinin qorunması və inkişaf etdirilməsi sahəsində həyata keçirilən siyasi istiqamət yeni mərhələdə onun
layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla inkişaf etdirilir. Multikulturalizmi Azərbaycan
Respublikasının dövlət siyasəti, xalqımızın həyat tərzi kimi dəyərləndirən Prezident İlham Əliyev bu siyasətin
həyata keçirilməsində BMT, ATƏT, Avropa Şurası, Avropa İttifaqı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığa xüsusi önəm verir. O, daim ölkəmizin bu təşkilatlar tərəfindən qəbul edilən
milli azlıqların hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi ilə bağlı konvensiyalara qoşulmasının vacibliyini qeyd edir.
Məhz bu siyasi xəttin nəticəsi kimi Azərbaycan Prezidentinin göstərişi ilə ölkəmizin 26 noyabr 2009-cu il tarixli
qanunla “Mədəni özünüifadə formalarının müxtəlifliyinin qorunması və təşviqinə dair” UNESCO
Konvensiyasına qoşulmasını göstərmək olar.
Azərbaycanın mənəvi-siyasi yüksəlişində son dərəcə vacib məqamlardan biri isə Prezident İlham Əliyevin
təşəbbüsü və iştirakı ilə 2011-ci ildən bəri mütəmadi olaraq Bakıda Beynəlxalq Humanitar Forumun
keçirilməsidir. Artıq ənənəyə çevrilmiş bu forumun son açılışı zamanı etdiyi çıxışında Prezident İlham Əliyev
multikulturalizmi “alternativi olmayan, gələcək inkişaf üçün ən məqbul variant” kimi dəyərləndirməklə təkcə
Azərbaycanda deyil, müasir dünyada multikulturalizm meyillərinin gücləndirilməsinin vacibliyini xüsusi olaraq
qeyd etmişdir.
Belə bir siyasi kontekstdə Prezident İlham Əliyev 28 fevral 2014-cü il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan
Respublikasının millətlərarası, multikulturalizm və dini məsələlər üzrə dövlət müşavirinin xidmətini yaratdı. Bu
gün bu xidmət ölkənin ideoloji həyatının önəmli istiqamətlərini əlaqəli şəkildə öyrənən, obyektiv səbəbdən özünü
göstərən müəyyən boşluqların doldurulmasını təmin edən vacib bir orqan kimi fəaliyyət göstərməkdədir.
Prezident İlham Əliyevin multikulturalizm siyasətinin növbəti əhəmiyyətli addımı Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzinin yaradılmasına dair 15 may 2014-cü il tarixdə imzaladığı fərman oldu. Bu mərkəzin
yaradılmasının əsas məqsədi ölkəmizdə əsrlər boyu formalaşmış tolerantlığın, etnik-mədəni, dini müxtəlifliyin
qorunmasını və çiçəklənməsini təmin etmək, habelə Azərbaycanı dünyada multikulturalizm mərkəzi kimi
tanıtmaq və mövcud multikultural modellərini tədqiq və təşviq etməkdir. Dünyanın multikulturalizm sahəsində
aparıcı mütəxəssislərinin, görkəmli ictimai və siyasi xadimlərinin Bakıda beynəlxalq səviyyədə belə bir mərkəzin
açılmasını son dərəcə təbii və işgüzar şəkildə qəbul etmələri məhz Azərbaycanın bu gün dünya
multikulturalizminin mərkəzinə çevrilməsi reallığını aydın şəkildə nümayiş etdirir. Azərbaycanda
multikulturalizm sahəsində bir-birini tamamlayan, sistemli xarakter daşıyan siyasi iradə və onun gerçəkləşməsi
proqramı uğurla həyata keçirilir.
Prezident İlham Əliyevin multikulturalizmə, tolerantlığa verdiyi siyasi dəyərin dünya miqyasında real elmi,
mədəni, sosial müstəvilərə köçürülməsi işində Heydər Əliyev Fondunun böyük xidmətləri danılmazdır.
Azərbaycan multikultural ənənələrinin qorunub saxlanması, təbliği ilə bağlı Heydər Əliyev Fondu olduqca
əhəmiyyətli, möhtəşəm layihələr həyata keçirir. Bu layihələr Azərbaycan multikulturalizminin bir ölkə
951

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

çərçivəsində qapalı inkişafını deyil, dünya çərçivəsində dinlərin və mədəniyyətlərin müxtəliflikləri rejimində
fəaliyyət göstərməsini reallaşdırır.
Fondun düşünülmüş, sistemli fəaliyyətində multikulturalizmin mühüm aspektlərindən biri olan
mədəniyyətlərarası əlaqələrin möhkəmlənməsi istiqaməti xüsusi yer tutur. Azərbaycan Respublikasının Birinci
vitse-prezidenti, fondun prezidenti, UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın
təşəbbüsü ilə keçirilən “Mədəniyyətlərarası dialoqda qadınların rolunun genişləndirilməsi”, “Qloballaşma
şəraitində mədəniyyətlərin rolu”, “Çoxmədəniyyətli dünyada sülh şəraitində birgə yaşama”, “Azərbaycan tolerantlıq məkanı” layihələrini xüsusi qeyd etmək olar. Tərəqqipərvər dünya ictimaiyyəti, görkəmli şəxsiyyətlər
və sıradan insanlar bu qəbildən olan tədbirlərin keçirilməsini, orada mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafına həsr
olunmuş məsələlərin müzakirə olunmasını və ən əsası, gerçəkləşdirilməsini böyük rəğbətlə qarşılayır. Müasir
dövrdə Azərbaycan özünün multikulturalizm siyasəti və bu sahədə əldə etdiyi nailiyyətlərlə dünya dövlətlərinə, o
cümlədən bu sahədə tarixən öz zəngin təcrübəsi ilə tanınan Qərb ölkələrinə nümunə olmaqdadır.
Heç şübhəsiz, biz dünyada baş verən neqativ hadisələrin fonunda bu dəyərlərin nə qədər önəm daşıdığının
şahidi oluruq. Xüsusilə də dini mənsubiyyət faktorunu qabardaraq insanlar arasında təfriqə salmaqla xaos
yaratmaq günümüzün xoşagəlməz reallığına çevrilib. Təəssüflər olsun ki, son illərdə dindaxili məzhəb amilindən
istifadə edərək törədilən ağır cinayətlərin miqyası getdikcə genişlənməkdədir. Radikal dini təşkilatlar yaratmaqla
və yaxud maddi-texniki dəstək verməklə öz məkrli planlarını həyata keçirməyə çalışanlar müsəlman dünyasında
məzhəb fərqliliklərini süni şəkildə dərinləşdirməyə, İslam dünyasını zəiflətməyə, texnoloji cəhətdən inkişafına
mane olmağa və nəticədə coğrafi baxımdan böyük strateji əhəmiyyət daşıyan, çoxlu yeraltı, yerüstü sərvətlərə,
nəqliyyat infrastrukturuna sahib olmağa cəhd göstərirlər. Bu gün acı həqiqətdir ki, bəzi ölkələr arasında iqtisadi,
siyasi, hərbi sahələrlə yanaşı, sivilizasiya və teoloji dəyərlərin rəqabəti də gedir. Əfsuslar olsun ki, bu rəqabət
sağlam şəkildə deyil, günahsız insanların həyatı bahasına başa gəlir. Suriyada, İraqda, Yəməndə və Yaxın Şərqin
digər müsəlman ölkələrində baş verən qanlı olaylar buna misal ola bilər. Odur ki, müsəlman dünyasında bu gün
dini zəmində yaradılan qarşıdurmaların qarşısını almaq üçün alternativ yollar arayıb tapmağa daha çox ehtiyac
var. Bu cür xoşagəlməz halların qarşısını almaq üçün dünyaya İslamın sülh dini olduğunu və müsəlmanların
terrorçu deyil, hansı dini və ya etnik konfessiya nümayəndəsi olmasından asılı olmayaraq hər kəsə dözümlü,
bərabər yanaşan toplumlar kimi çatdırmağa ehtiyac duyulur.
Bu baxımdan, dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin 2016-cı ili “Multikulturalizm ili”, onun məntiqi davamı
kimi bu ili “İslam həmrəyliyi ili” elan etməsi bütün dünyaya “Bir-birimizə qarşı dözümlü olaq, hörmətlə yanaşaq,
həmrəy olmağı, dinlər və məzhəblər arasında dialoq qurmağı bacaraq” çağırışıdır. Bunun ən gözəl örnəyi əsası
ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş Azərbaycanın dövlət-din münasibətləri modelinin digər dövlətlər
tərəfindən öyrənilməsi və tədqiq olunmasıdır.
Qürur hissi ilə vurğulaya bilərik ki, ümummilli lider tərəfindən böyük peşəkarlıq və həssaslıqla hazırlanan
bu mükəmməl model sayəsində milli-mənəvi dəyərlərə qayıdışın əsası qoyulub, xalqın keçmişinə, milli adətənənələrinə, dininə dövlət səviyyəsində qayğı göstərilir, ölkədə etiqad, inanc azadlığı tam təmin edilir. Digər
sahələrdə olduğu kimi, ölkəmizdə dini siyasət sahəsində də böyük uğurlar əldə edilib və mənəvi dəyərlərimiz milli
xarakterimizlə uzlaşdırılıb, kənardan dini zəmində münaqişələr, məzhəblərarası konfliktlər yaratmağa çalışanların
qarşısı vaxtında alınıb. Vətəndaşların vicdan azadlığı Konstitusiyamızda əsas insan hüquq və azadlıqlarından biri
kimi təsbit olunub, eyni zamanda “Dini etiqad azadlığı haqqında” qanunda geniş şəkildə öz əksini tapıb.
Konseptual əsaslara söykənən və tənzimlədiyi sahədə mühüm hüquqi çərçivə müəyyənləşdirən “Dini etiqad
azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ölkədə vicdan azadlığının təmin edilməsi, dini
qurumların statusu, onların fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi ilə bağlı bütün məsələlərə aydınlıq gətirməsinə
baxmayaraq, respublikamızda dövlət-din münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bu sahədə mərkəzi
idarəetmə orqanının yaradılması zamanın tələbi idi. Ona görə də 2001-ci ildə ulu öndər Heydər Əliyevin
imzaladığı fərmanla Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi yaradıldı və bununla da
dövlət-din münasibətlərinin inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyuldu. Dövlət komitəsi dövlət-din
münasibətlərinin tənzimlənməsi və inkişafında, din sahəsi ilə bağlı qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə dair
təkliflərin verilməsində, müvafiq qanunvericiliyin icrasına nəzarətin, eyni zamanda dövlət-din münasibətləri
sahəsində məqsədyönlü proqramların həyata keçirilməsində böyük rol oynayır.
Hazırda Prezident İlham Əliyev tərəfindən yürüdülən siyasət xalqın milli-mənəvi dəyərlərinin tərkib hissəsi
olan dinimizə dövlət qayğısının bariz nümunəsidir. Belə ki, milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunub saxlanılması və
inkişaf etdirilməsi məqsədilə yeni ibadət ocaqlarının inşası, təmirə ehtiyacı olanların yenidən bərpası
istiqamətində çoxsaylı işlər görülüb. Əgər Sovet İttifaqı dağılarkən ölkəmizdə cəmi 17 məscid fəaliyyət
göstərirdisə, bu gün onların sayı 2000-i ötüb. Təkcə son 13 il ərzində ölkədə 200-dən çox məscid inşa olunub, 80952
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dən artıq məsciddə əsaslı təmir və yenidənqurma işləri aparılıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq
sərəncamlarına və tapşırıqlarına uyğun olaraq Bibiheybət məscid-ziyarətgah kompleksində, Təzəpir məscidində,
İçərişəhər Cümə və Həzrət Məhəmməd məscidlərində, Əjdərbəy, Şamaxı və Sumqayıt Cümə məscidlərində,
Gəncə şəhər İmamzadə ziyarətgahında əsaslı təmir, bərpa və yenidənqurma işləri aparılıb. Dövlət başçısının
tapşırığı ilə Binəqədi rayonunda inşa edilən və cənubi Qafqazın ən möhtəşəm İslam abidəsinin - Heydər
məscidinin 2014-cü il dekabrın 26-da açılışı olub.
Məmnunluq hissi ilə qeyd etmək istərdim ki, xalqımızın zəngin milli-mənəvi dəyərlərinə böyük həssaslıqla
yanaşan Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCOnun və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın bu dəyərlərimizin qorunması istiqamətindəki
fəaliyyəti xüsusi vurğulanmalıdır. Mehriban xanım Əliyeva hər zaman Azərbaycan həqiqətlərini beynəlxalq
tədbirlərdə ən yüksək tribunalardan xarici ölkə nümayəndələrinin diqqətinə çatdırıb. Onun rəhbərliyi ilə fondun
“Tolerantlığın ünvanı - Azərbaycan” layihəsi çərçivəsində Mərdəkan qəsəbəsindəki XVI əsrə aid “Pir Həsən”
ziyarətgahında, Binə qəsəbəsindəki “Möhsün Səlim” və “İmam Rza”, Gəncədəki “Həzrəti Zeynəb”, Buzovna
qəsəbəsindəki “Cümə” və s. məscidlərdə əsaslı təmir və bərpa işləri aparılıb, o cümlədən yeni məscidlər istifadəyə
verilib.
Ölkəmizdə tətbiq olunan dövlət-din modelinin ən böyük uğuru ondan ibarətdir ki, dünyada dinlərarası və
məzhəblərarası qarşıdurmaların baş verdiyi müasir dövrdə Azərbaycanda bu sahədə hansısa gərginlik yaşanmır.
Bir faktı söyləmək kifayətdir. Belə ki, əsrlərdən bəri İslam dünyasının iki böyük - şiə və sünni məzhəblərinin
nümayəndələri ibadətlərini fərqli şəkildə və fərqli məkanda həyata keçirirlər. Tarixdə bir neçə dəfə onların
birliyinə, həmrəyliyinə təşəbbüslər göstərilsə də, indiyədək bu təşəbbüslər davamlı xarakter almayıb. İslam
aləmində məzhəb məsələsinin ön plana çıxdığı bir dövrdə - keçən il yanvar ayının 15-də Bakıdakı Heydər
məscidində məzhəbindən asılı olmayaraq, ölkə müsəlmanları ilk dəfə bir araya gələrək eyni vaxtda, bir yerdə, bir
sırada vəhdət namazı qıldılar və bu, ənənəyə çevrilərək digər məscidlərdə də tətbiq olunmağa başladı.
Ötən dövr ərzində ümumilikdə İslam dünyası ilə əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və həmrəyliyin
gücləndirilməsi istiqamətində də əməli addımlar atılmışdır. Hələ ümummilli liderin dövründən başlayaraq
Azərbaycan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının işində fəal iştirak etmişdir. Ölkəmizin İslam dünyasının ayrılmaz
parçası olduğunu dönə-dönə vurğulayan ulu öndərin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Mərakeş Krallığında keçirilən
zirvə toplantısında səsləndirdiyi “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi mən öz qardaşlarımla - müsəlman
dövlətlərinin başçıları ilə şəxsi münasibətlər yaratmağa, aramızda həmrəyliyi möhkəmlətməyə böyük əhəmiyyət
verirəm” fikri onun İslam dünyası ilə əlaqələrə verdiyi əhəmiyyətin bariz göstəricisidir.
Dövrün çağırışlarını, tarixi inkişafın obyektiv inkişaf meylini hər zaman uzaqgörənliklə təhlil edən
ümummilli lider Heydər Əliyev Şərqlə Qərb arasında körpü rolunu oynayan ölkəmizin iki qitə arasında barışdırıcı
missiyasının əhəmiyyətinə diqqət çəkərək deyirdi: “Biz Avropa qitəsinə daxilik. Amma eyni zamanda Avropa ilə
Asiya arasında biz öz ölkəmizdə, öz xalqımızın tarixində, milli mədəniyyətində, tarixi köklərində və
mentalitetində Şərqlə Qərbin, Avropa ilə Asiyanın sintezini təşkil edirik. Ona görə də öz tarixi missiyamızı dərk
edirik və bunu həyata keçirmək üçün indiyə qədər lazımi işlər görmüşük”. Fəxrlə deyə bilərik ki, ulu öndərin
bütün fikir və ideyaları kimi, bu dünyagörüşü də Prezident İlham Əliyev tərəfindən zamanın tələbinə uyğun və
yeni çalarlar əlavə olunmaqla davam etdirilir. Beləliklə, bu gün həm Avropa Şurasına, həm də ISESCO-ya
müsəlman ölkəsi kimi üzv olan Azərbaycan istər müsəlman, istərsə də Qərb ölkələri arasında möhkəm dostluq və
əməkdaşlıq münasibətləri qurub. Artıq Azərbaycan dünyada istər mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoqun
təşviqi, istər tolerantlığın, multikultural dəyərlərin inkişafı, istərsə də müsəlman ölkələri arasında həmrəyliyin
gücləndirilməsi istiqamətində mühüm rol oynamaqdadır.
Ötən illər ərzində qeyd etdiyimiz istiqamətlərdə keçirilmiş beynəlxalq tədbirlərin coğrafiyasına nəzər
salsaq, bu sahədə təşəbbüslərin böyük əksəriyyətinin beynəlxalq aləmdə müxtəlif mədəniyyətlərin qovuşduğu
məkan kimi tanınan Azərbaycan tərəfindən irəli sürüldüyünün şahidi olarıq. Buna misal olaraq ulu öndər Heydər
Əliyev tərəfindən ölkədə əsası qoyulan “16 noyabr - Beynəlxalq Tolerantlıq Günü”nün hər il qeyd edilməsi, 2007ci ildə “Heydər Əliyev və Azərbaycanda din siyasəti: gerçəkliklər və perspektivlər” beynəlxalq elmi-praktik
konfransın, 2009-cu ildə Bakı, 2018-ci ildə isə Naxçıvan şəhərinin “İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı” seçilməsi,
həmçinin 2006-cı ildə “İslamda dözümlülük” mövzusunda beynəlxalq konfransın, 2011-ci ildən başlayaraq hər
iki ildən bir Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun, 2012-ci ildə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının
XII Zirvə toplantısının, “Dövlət və din: dəyişən dünyada tolerantlığın gücləndirilməsi” I Beynəlxalq Bakı
Forumunun, 2014-cü ildə “İslam ənənəli dövlətlərdə dini birgəyaşayış. Müsəlman ölkəsində müxtəlif dinlərin
yanaşı mövcudluğu: Azərbaycan təcrübəsi” beynəlxalq konfransının, beş beynəlxalq humanitar forumun, ötən ilin
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aprel ayında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumunun və digər mötəbər
tədbirlərin keçirilməsidir.
Düşünülmüş və hərtərəfli siyasətin real nəticəsidir ki, Prezident İlham Əliyevin məqsədyönlü fəaliyyəti
sayəsində ölkəmiz sivilizasiyalararası və mədəniyyətlərarası, dini dözümlülük, birgəyaşayış ənənəsi, həmrəylik
ideyasının təşviqi ilə bağlı regional və beynəlxalq konfransların, yüksək səviyyəli forumların keçirildiyi əsas
məkana çevrilib. Azərbaycanda dövlət-din münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində həyata keçirilən siyasət
dünya ictimaiyyəti tərəfindən diqqətlə izlənilir və yüksək qiymətləndirilir. Belə ki, bu ilin Prezident İlham Əliyev
tərəfindən “İslam həmrəyliyi ili” elan olunması vaxtında qəbul olunmuş və zamanın çağırışlarına cavab verən
addımdır. “İslam həmrəyliyi ili” yalnız din amilini deyil, eyni zamanda müsəlman ölkələrinin həm iqtisadi, həm
mədəniyyət, həm də mənəviyyat sahəsində bir-birinə dəstək olması, həmrəy olması məsələsini özündə əks etdirir
və onlar arasında nifaq salmaq istəyənlərə bir cavabdır. Həmçinin bu il çox önəmli beynəlxalq tədbir olan IV
İslam Həmrəyliyi Oyunları ölkəmizdə keçiriləcək ki, bu da müstəqil Azərbaycanın müsəlman dünyasındakı
nüfuzundan xəbər verir. Cənab Prezidentin də qeyd etdiyi kimi, bu, böyük siyasi, mədəni tədbirdir, böyük ictimai
hadisədir: “Bu, bir daha Azərbaycanı müstəqil, öz dəyərlərinə, İslam dəyərlərinə sadiq ölkə kimi, eyni zamanda
müasir ölkə kimi göstərir və bu gün İslama qarşı çirkin kampaniya aparanlara da bir cavab olacaq. Çünki onlar
İslam haqqında rəy formalaşdırırlar ki, İslam geridə qalmış sivilizasiyadır. Onlar öz imkanları hesabına həm
mediada, həm ictimai fikirdə, həm müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları çərçivəsində rəy formalaşdırırlar ki, İslam
dünya üçün təhlükədir, İslamı terrorizmlə eyniləşdirirlər, islamofobiyaya rəvac verirlər, xalqları dinə görə
bölürlər, müsəlman qaçqınlarına qarşı hörmətsizlik edirlər”.
Yuxarıda sadalananların məntiqi yekunu kimi, bir mühüm faktoru da əlavə etmək yerinə düşər. Tarixən
İslam dünyasının bir parçası, mədəni və dini mərkəzlərindən biri olan Azərbaycanın özünəməxsus xüsusiyyəti
ondan ibarətdir ki, ölkəmiz müxtəlif məsələlərlə əlaqədar müsəlman dövlətləri arasındakı bu və ya digər
problemlərdə münsif rolunu oynaya bilir. Biz bilirik ki, İslam dünyasında bəzi məsələlərlə əlaqədar ziddiyyətlər,
fikir ayrılıqları var, ayrı-ayrı müsəlman ölkələri arasında qarşıdurmalar mövcuddur. Bunlar bəzən təriqət, məzhəb
fərqliliyi fonunda ortaya çıxır. Azərbaycan isə bütün müsəlman ölkələri ilə eyni səviyyədə xoş və dostyana
münasibətlərə malikdir. Məhz buna görədir ki, Azərbaycan İslam dünyasında da özünün uzlaşdırıcı, barışdırıcı və
sülhpərvər mövqeyi ilə nümunədir. Bu il yanvarın 10-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
Nazirlər Kabinetinin 2016-cı ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan
iclasında da qeyd etdiyi kimi: “Azərbaycan İslam aləmində çox böyük hörmətə malik bir ölkədir. Baxın, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının rəhbərləri bizim ölkəmizə necə yüksək qiymət verirlər. Bəzən bir-biri ilə yola getməyən
müsəlman ölkələri də bizə böyük hörmətlə yanaşırlar. Nəyə görə? Çünki bizim siyasətimiz səmimidir, düzgündür,
ədalətlidir, prinsipialdır və cəsarətlidir. Bax, budur bizim siyasətimiz”.
Beləliklə, getdikcə dünya birliyi və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar daha tez-tez etiraf etməkdədirlər ki, dini
zəmində ixtilafların, qarşıdurmaların, toqquşmaların kəskinləşdiyi, terrorizm, dini radikalizm kimi mənfi
meyillərin artdığı bir dövrdə Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin tam təmin edilməsi, ölkə vətəndaşlarının dinc
və əmin-amanlıq şəraitində yaşaması, dövlətimizin multikultural və tolerant dəyərlərin qorunub saxlanılmasına
verdiyi dəstək digər ölkələr üçün nümunə və mühüm təcrübədir.
Azərbaycan.-2017.-9 may.-№98.-S.6.
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Müasir Azərbaycan diplomatiyasının memarı
Azay Quliyev,
Milli Məclisin deputatı, ATƏT Parlament
Assambleyasının vitse-prezidenti
Hər bir inkişaf etmiş dövlətin və xalqın tarixində olduğu kimi, Azərbaycan xalqının tarixində və taleyində
müstəsna rol oynamış, müstəqil Azərbaycan Respublikasını qurmuş, onun gələcək uğurlarının möhkəm
təməllərini yaratmış, uzaqgörən siyasətçı, dahi şəxsiyyət və titanik fəaliyyəti ilə ölkəmizi dünyada tanıtmış Ulu
öndər Heydər Əliyev kimi dövlət xadimi vardır. Zaman keçdikcə belə şəxsiyyətlər mənsub olduğu xalqın
sərhədlərini aşaraq bütün regionun həyatında ehtiyac duyulan fenomenal siyasi liderə çevrilirlər. Ötən əsrin 60-cı
illərinin sonlarından başlayaraq Sovetlər Birliyində tutduğu yüksək dövləti vəzifələrində kommunist partiyasının
və totalitar rejimin müəyyən etdiyi dar çərçivələrdən cəsarətlə kənara çıxaraq Öz xalqının milli mənafelərini
müdafiə etməyi və qorumağı bacaran, fəaliyyəti ilə növbəti onilliklərin siyasi xəritəsini müəyyən edən Heydər
Əliyev məhz bu cür şəxsiyyətlərdəndir.
XX əsrin 90-ci illərinin əvvəllərində dövlət müstəqilliyini yenicə bərpa etmiş Azərbaycan Respublikası
siyasi, hərbi, sosial və ictimai ziddiyyətlərin məngənəsinə salınmış, naşı siyasətbazların əlində idarəolunmaz hala
gətirilmiş, vətən torpağının bir hissəsi işğal olunmuş, ölkə vətəndaş müharibəsinə sürüklənmiş və insanların
sabaha inamı sarsıdılmışdı. Belə bir çətin və çıxılmaz şəraitdə hamı gözünü mahir və təcrübəli siyasətçi, görkəmli
dövlət xadimi, siyasi təbəddülatların fövqündə dayanmağı bacaran, bütün mənalı ömrünü Azərbaycan xalqına
həsr etmiş Naxçıvan Ali Məclisinin Sədri vəzifəsində çalışan Heydər Əliyevə dikmişdi.
1993-cü ilin iyununda cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin nümayəndələri, ziyalılar, yüksək vəzifəli hökumət
təmsilçiləri və bütövlükdə Azərbaycan xalqı təkidlə Heydər Əliyevi Bakıya, yaranmış çətin və mürəkkəb siyasi
vəziyyətdə məsuliyyəti üzərinə götürməyə və dövlət sükanı arxasına keçməyə dəvət etdilər. Ölkə vətəndaşları
xilas yolunu ancaq Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməyində görürdülər. Xalq yanılmadı. Ulu öndər Heydər
Əliyev xalqın etimadını doğruldaraq qısa müddət ərzində alovlanan vətəndaş müharibəsini dayandırdı, ölkədə
ictimai-siyasi sabitliyi bərqərar etdi, idarəetmədə hərc-mərcliyi və anarxiyanı aradan qaldırdı, etnik separatizm
ocaqlarını söndürdü, hakimiyyət uğrunda silahlı mübarizə ənənəsinə son qoydu, dərinləşən iqtisadi böhranın
qarşısını aldı, nizami ordu quruculuğuna başladı və bir sözlə, Azərbaycan dövlətçiliyini məhv olmaq
təhlükəsindən xilas etdi.
Ulu öndər Heydər Əliyevin müasir, demokratik və qüdrətli Azərbaycan dövləti quruculuğu prosesində əldə
etdiyi nailiyyətlərin əsas səbəblərindən biri də həyata keçirdiyi daxili siyasəti yüksək peşəkarlıq və uğurla xarici
siyasətlə tamamlamaq bacarığı idi. Mahir diplomat və siyasət ustası olan Heydər Əliyev gözəl bilirdi ki,
dövlətlərin qəbul etdiyi əsas prinsiplər, atdığı çevik və qətiyyətli addımlar, qlobal çağırışlara verdiyi adekvat
cavablar onun beynəlxalq arenada oynadığı rolun əhəmiyyətini müəyyən etmiş və şərtləndirmiş olur. Bu cür siyasi
transformasiyalar hələ Sovetlər İttifaqının bir hissəsi olduğu dövrdə də Azərbaycanın gələcəyinə və inkişafına
təsirsiz ötüşmürdü. Dünya tarixinin müasir mərhələsi olan XX əsrin sonlarında SSRİ-nin dağıldığı, Balkanlardan
Qafqazadək böyük siyasi və iqtisadi böhranların hökm sürdüyü dövrdə Heydər Əliyev zəngin dövlətçilik
təcrübəsindən çıxış edərək Azərbaycanın yüksək dəqiqliklə işlənib hazırlanmış uğurlu və çevik xarici siyasət
kursunun əsasını qoydu.
Ulu öndərin müəyyən etdiyi xarici siyasət doktrinasının əsas məqsədi yeni müstəqilliyini bərpa etmiş
Azərbaycan Respublikasını dünya ölkələrinə tanıtmaq, beynəlxalq münasibətlər sistemində layiqli yer tutmasını
təmin etmək, müxtəlif dövlətlərlə bərabərhüquqlu əməkdaşlıq münasibətləri yaratmaq, bütün istiqamətlərdə mili
maraqları qorumaq və ən əsası pozulmuş ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək idi. Heydər Əliyev Azərbaycanın
yaxın və uzaq ölkələrlə dostluq əlaqələrinin qurulmasına, beynəlxalq ictimaiyyətdə dövlətimizin adının,
bayrağının tanıdılmasına böyük əhəmiyyət verirdi. 1991-1993-cü illərdəki səriştəsiz AXC-“Musavat”
hakimiyyətinin buraxdığı ciddi səhvlər səbəbindən uzun müddət tarixi əlaqələrə malik olduğumuz, vahid
geosiyasi məkanda yerləşdiyimiz qonşu ölkələrlə əlaqələrin pozulması dövlətimizin maraqlarına ciddi ziyan
vurmuşdu. Buna görə də ilk olaraq yaxın qonşularla, müstəqil olmuş postsovet dövlətlərlə siyasi və iqtisadi
əlaqələr qurulmağa başlanıldı.
Heydər Əliyev Ermənistanın işğalçılıq siyasətini ifşa etməyi, yüz illər boyu kök salmış erməni yalanlarını
üzə çıxarmağı, Azərbaycan həqiqətlərinin olduğu kimi dünyaya çatdırmağı və ölkəmizə hər-tərəfli marağı təmin
etməyi xarici siyasət kursunda bir vəzifə kimi müəyyənləşdirmişdi.
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Keçən əsrin 90-cı illərin ortalarında çox az maddi və texniki imkanlara, o cümlədən insani resurslara malik
olan diplomatiyamız tam gücü ilə çalışırdı ki, torpaqlarımızın işğalı faktı dünya dövlətləri və beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən tanınsın, beynəlxalq səviyyədə qəbul olunan sənədlərdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, siyasi
suverenliyi və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsipi müdafiə olunsun.
Bəzən Ulu öndər bu istiqamətdə ayrı-ayrı diplomatların görməli olduğu bir çox işləri üzərinə götürərək onu böyük
fədakarlıqla, yüksək vətən sevgisilə, mahir diplomat bacarığı və peşəkar siyasətçi fəhmi ilə həll edirdi. Heydər
Əliyevin xarici ölkələrə etdiyi səfər və keçirdiyi görüşlər zamanı əlində çubuq zəbt edilmiş Dağlıq Qarabağı və
ətraf rayonları xəritə üzərində bir-bir göstərdiyini və onlar haqqında auditoriyaya necə ətraflı məlumat verdiyini
biz hamımız yaxşı xatırlayırıq.
Ulu öndərin dövlət başçısı kimi atdığı addımlar, səfər etdiyi hər bir ölkədə apardığı danışıqlar və
səsləndiridiyi bəyanatlar, regionundakı real vəziyyətlə bağlı etdiyi siyasi təhlillər və verdiyi proqnozlar, nəhayət
şəxsi nüfuzu və xarizması nəticəsində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə beynəlxalq
ictimaiyyətdə rəy müsbətə doğru, yəni Azərbaycanın xeyrinə dəyişməyə başladı. Heydər Əliyev BMT-də, İslam
Konfransı Təşkilatında, ATƏT-də, NATO-da, Avropa Şurasında, MDB-nin, GUAM-ın (GUÖAM), türkdilli
ölkələrin dövlət başçılarının görüşlərində və bir çox mühüm beynəlxalq tribunalarda etdiyi çıxışlarında BMT-nin
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qəbul etdiyi qətnamələrə (822,853,874,884) rəsmi İrəvanın riayət etməməsi,
törətdiyi çoxsaylı cinayətlərlə bütün beynəlxalq, ümumbəşəri norma və qaydaları pozmasını aydın və qətiyyətli
şəkildə səsləndirirdi.
Təsadüfi deyil ki, Ulu öndər Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün mandat
verilmiş ATƏT-in Minsk qrupu və onun həmsədrləri ilə 1993-2003-cü illər ərzində ümumilikdə 150 görüş
keçirmişdir. Ermənistan prezidentləri ilə isə 23 dəfə görüşmüşdür. Bu statistika Heydər Əliyevin qeyd olunan
istiqamətdə nə qədər gərgin şəkildə çalışdığının, münaqişəni Azərbaycanın milli maraqları çərçivəsində sülh yolu
ilə, ədalətli formada həll etmək istəyinin göstəricisidir.
Heydər Əliyevin çevik və düzgün hesablanmış diplomatik manevrləri sayəsində 1994-cü il dekabrın 5-6da ATƏT-in Budapeştdə keçirilən Zirvə toplantısında “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar ATƏT-in
fəaliyyətinin intensivləşdirilməsi” barədə qərar qəbul edilmişdi. Lissabonda 2-3 dekabr 1996-cı il tarixində
keçirilən ATƏT-in Zirvə toplantısında qəbul edilmiş sənəd isə münaqişənin nizama salınmasının beynəlxalqhüquqi əsasını təşkil etməklə, problemi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll etmək yolunda böyük
siyasi nailiyyət idi. Heydər Əliyevin diplomatik fəaliyyətinin və siyasi iradəsinin çoxsaylı nailiyyətlərindən biri
olan bu sənəd Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı 3 əsas prinsipi özündə əks
etdirmişdir:
1) Azərbaycanın və Ermənistanın ərazi bütövlüyünün tanınması;
2) Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağa ən yüksək özünüidarəetmə statusunun verilməsi;
3) Dağlıq Qarabağ əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi. ATƏT-in sədri və İsveçrənin xarici işlər
naziri Flavio Kottinin adından verilmiş bu bəyanat ATƏT üzvü olan 53 dövlət tərəfindən müdafiə olunmuşdur.
Sənəd eyni zamanda Lissabon sammitinin Yekun sənədlərinə də əlavə edilmişdir.
Ulu öndər Heydər Əliyev İslam həmrəyliyinin və müsəlman dünyasının ölkəmizə verəcəyi dəstəyi və
faydanı dəqiq hesablayaraq bu istiqamətdə bir sıra vacib qərarlar qəbul etdi. 1994-cü ilin may ayından etibarən
Heydər Əliyevin Sərəncamına əsasən Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanı Krallığındakı səfirinə İslam Konfransı
Təşkilatının (İKT) Baş Katibliyi yanında daimi nümayəndə olmaq səlahiyyəti verildi. Bundan sonra İKT Baş
Katibliyi və onun müxtəlif qurumları, o cümlədən İslam İnkişaf Bankı ilə səmərəli əməkdaşlıq münasibətləri
başlanıldı. Qeyd edək ki, Azərbaycan Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətilə ilk dəfə olaraq dövlət
başçısı səviyyəsində İKT-nin Kasablanka görüşündə (13-15 dekabr 1994) təmsil olunub. İKT-nin VII Zirvə
görüşünün yekun sənədinə Ermənistanı Azərbaycana qarşı təcavüzdə ittiham edən bəndlər salınıb. Bu isə İslam
dünyasının Ermənistanı işğalçı dövlət kimi tanıması baxımından çox mühüm bir hadisə idi.
Heydər Əliyevin xarici siyasət kursunun əsas istiqamətlərindən biri də ölkəyə investisiyaların cəlb edilməsi,
milli maraqlarımıza uyğun neft strategiyasının hazırlanaraq həyata keçirilməsi, xarici ticarət dövriyyəsinin
artırılması, müasir elm və texnologiyaların mənimsənilməsi idi. Bu baxımdan Heydər Əliyevin ilk xarici səfərini
19-22 dekabr 1993 tarixində Fransaya etməsi diqqəti cəlb edir. Səfər zamanı Fransa və Azərbaycan arasında
dostluq, anlaşma və əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalandı. Ulu öndər Parisdə olan zaman ATƏM-in əsas
sənədlərindən olan, Şərqi Avropanın sosialist və keçmiş sovet respublikalarının demokratiya və bazar
iqtisadiyyatına keçidini nəzərdə tutan “Paris Xartiyası”na Azərbaycanın qoşulması Avropa məkanında böyük
rəğbətlə qarşılandı. Heydər Əliyev bu səfəri ilə Ermənistanın mövqeyini açıq şəkildə müdafiə edən Fransanın
neytrallaşdırılması və onun birtərəfli mövqedən çəkindirilməsi istiqamətində mühüm siyasi addım atmış oldu.
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Eyni zamanda bu səfərdən sonra Fransa şirkətlərinin “Əsrin müqaviləsi” çərçivəsində Azərbaycandakı
karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsinə sərmayə qoyması reallaşdırıldı.
Ulu öndərin xüsusi əhəmiyyət kəsb edən və uğurlu xarici səfərləri kimi 1994-cü ildə Böyük Britaniyaya və
1997-ci ildə ABŞ-a etdiyi səfərləri xüsusilə qeyd etmək lazımdır. 1994-cü ilin 19-23 fevral tarixlərində Böyük
Britaniyada səfərdə olan zaman iki ölkə arasında təhsildə, elmdə və mədəniyyətdə əməkdaşlığa dair,
kommunikasiyada anlaşma və enerji əməkdaşlığı memorandumu barəsində sazişlər imzalanmışdır. Bu səfər
“Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması və iki dövlət arasında yaranmış strateji münasibətlərin sağlam əsasının
qoyulması baxımından tarixi əhəmiyyətə malik idi.
19-24 iyul 1998-ci il tarixində Ulu öndərin Böyük Britaniyaya ikinci rəsmi səfəri olub. Bu səfər
çərçivəsində də mühüm sənədlər - dostluq və tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannamə, neft və qaz hasilatının pay
bölgüsü haqqında üç mühüm saziş imzalanmışdır.
Ulu öndərin 1997-ci ilin 27 iyul - 7 avqust tarixlərində ABŞ-a etdiyi səfər də iki ölkə arasında
münasibətlərin inkişafında mühüm rola malikdir. Bu səfər çərçivəsində energetika, hərb və müdafiə sahəsində,
sərmayə qoyuluşunun qarşılıqlı qorunması və təşviq edilməsi haqqında dövlətlərarası saziş, hər iki ölkənin neft
şirkətləri arasında birgə əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalandı. Bu səfər ABŞ-la Azərbaycan arasında strateji
tərəfdaşlıq təməlinin qoyulması üçün yaxşı imkan oldu.
Ümummilli liderimiz Asiya ölkələri ilə də münasibətlərin qurulmasına mühüm əhəmiyyət verirdi. 1994-cü
ildə Heydər Əliyevin Çin Xalq Respublikasının sədri Tszyan Tszeminin dəvəti ilə bu ölkəyə səfəri baş tutmuş və
iki ölkə arasında dostluq münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi haqqında birgə bəyanat imzalanmışdır. Rəsmi
səfərin gedişində həm də iki ölkə arasında hava yolunun açılması, elmi-texniki və mədəni əməkdaşlıq, təbabət,
radio və televiziya, turizm sahəsində investisiyaların təşviqi və qarşılıqlı qorunması barədə 7 mühüm sənəd
imzalandı. Bu səfər Çinlə Azərbaycan arasındakı münasibətlərin daha da yaxşılaşmasına təkan verdi.
Heydər Əliyevin 23-28 fevral 1998-ci il tarixlərində Yaponiyaya rəsmi səfərini də ayrıca qeyd etmək
lazımdır. Səfər çərçivəsində dövlət nümayəndələri və iş adamları ilə 47 görüş keçirilmiş, 5 vacib sənəd
imzalanmışdır. Yaponiya ilə Azərbaycan arasında dostluq və tərəfdaşlıq, ticarət və iqtisadiyyat sahəsində
əməkdaşlıq haqqında birgə bəyannamə mühüm əhəmiyyət kəsb edən sənədlərdəndir.
Yürütdüyü xarici siyasət xəttində beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrin inkişafı və gücləndirilməsi Heydər
Əliyevin önəm verdiyi əsas istiqamətlərdən olmuşdur. Beynəlxalq məkanda Azərbaycanın mövqeyinin aydın
nümayiş etdirilməsi və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təminatı baxımından böyük əhəmiyyətə malik olan
hadisələrdən biri də 1994-cü ildə Ulu öndər Heydər Əliyevin NATO-nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq” Proqramının
çərçivə sənədini imzalaması idi. Bu sənədin sayəsində Azərbaycan NATO-ya üzv olan ölkələrlə (o cümlədən,
ABŞ-la) beynəlxalq normalar çərçivəsində əməkdaşlıq etmək imkanı qazandı. Bu sənəd NATO ilə Azərbaycan
arasında hərbi sahədə əməkdaşlığın başlanması, NATO standartlarına uyğun kadrların hazırlanması və birgə
təlimlərin keçirilməsi baxımından bir ilk hesab olunur.
3-5 dekabr 1995-ci il tarixində Heydər Əliyevin xarici sərmayələrin və kreditlərin Azərbaycan
iqtisadiyyatına cəlb edilməsinə nail olmaq, xarici tərəfdaşlar tapmaq məqsədilə Ümumdünya Bankının Parisdə
yerləşən iqamətgahında təşkil edilən “Azərbaycan üçün investisiyalar” beynəlxalq konfransında çıxışı ölkəmizə
xarici sərmayələrin cəlb edilməsinə səbəb olmuş və bir çox transmilli şirkətlər Azərbaycanla əməkdaşlıq etməyə
qərar vermişlər.
Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə münasibətlərinin qurulması və inkişafı baxımından Ulu öndərin 17-18
aprel 1995-ci il tarixlərində Brüssel səfəri də mühüm yer tutur. Bir sıra beynəlxalq ekspertlər Lüksemburqda
Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında 22 aprel 1996-cı ildə imzalanan “Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi”ni
(TƏS) Heydər Əliyevin çoxillik siyasi karyerasında ən mühüm və uğurlu sənədlərdən biri kimi göstərirlər. Saziş
tərəflər arasında yüksək səviyyədə əlaqələrin inkişafının təməlini qoymuş və indiyə kimi bu sənəd qarşılıqlı
maraqların təminatına öz töhfəsini verməkdə davam edir.
2001-ci ildə Strasburqda Heydər Əliyevin iştirakı ilə Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olmasına həsr
olunmuş rəsmi tədbir təşkil edilmiş, qurumun binası qarşısında ölkəmizin bayrağı ucaldılmışdır. “Azərbaycanın
Avropa Şurasına qəbul edilməsi nəinki müstəqil, suveren, demokratik, dünyəvi dövlət kimi tanınmasıdır, həm də
Avropa ailəsinin bərabərhüquqlu üzvü kimi Azərbaycan dövlətinin inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcıdır” bu sözlərlə Heydər Əliyev Azərbaycanın beynəlxalq birliyin tam hüquqlu üzvü olduğunu bir daha dünyaya bəyan
etmişdir.
Heydər Əliyevin uzaqgörən xarici siyasət kursunun uğurlarından biri də ölkəmizin müxtəlif mühüm
beynəlxalq təşkilatların rəhbər qurumlarında təmsilçiliyinin reallaşdırılması ilə bağlıdır. 2001-2003-cü illərdə
Avropa Şurası Parlament Assambleyasında (AŞPA) Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri olan cənab İlham
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Əliyevin 2003-cü ilin yanvar ayında AŞPA-nın sədr müavini və Büro üzvü seçilməsi Ulu öndər Heydər Əliyevin
və bütövlükdə Azərbaycan dövlətinin böyük qələbəsi idi.
Ölkələr arasında diplomatik münasibətlərin vacib komponentlərindən biri də mədəniyyət sahəsini əhatə
edir. Bu sahəyə verilən əhəmiyyətin bir nümunəsi də Ulu öndərin İstanbulda Almaniya kansleri Herhard Şröderlə
görüşüdür. 19 noyabr 1999-cu ildə keçirilən bu görüş zamanı mədəniyyət mövzusunda əhəmiyyətli müzakirələr
aparılmışdır, 1947-ci ildə Azərbaycana gətirilmiş Bremen qalereyası rəsmlərinin Almaniyaya qaytarılması
haqqında Heydər Əliyevin Sərəncamı və məktubu kanslerə təqdim edilmişdir. Bu yenicə müstəqillik qazanmış
dövlətin göstərdiyi mühüm siyasi və mədəni jest idi.
1990-cı illərin əvvəllərində ağır siyasi və iqtisadi vəziyyətdə olan Azərbaycan Respublikasında intibahın
reallaşdırılması üçün neft faktorundan səmərəli istifadə edilməsi ilə bağlı Ulu öndərin zamanında qəbul etdiyi
uzaqgörən qərar dövlət müstəqilliyinin təminatında əsas rol oynadı. Heydər Əliyevin bilavasitə rəhbərliyi altinda
ölkəmizin neft strategiyası işlənib hazırlandı. İntensiv və gərgin işlərin nəticəsində 1994-cü il sentyabrın 20-də
Azərbaycanla dünyanın bir sıra böyük neft şirkətləri arasında “Əsrin müqaviləsi” imzalandı. Bununla 60 mlrd.
ABŞ dolları həcmində olan 19 müqavilənin əsası qoyulmuş oldu. Bütün xarici təhdidlərə baxmayaraq “Əsrin
müqaviləsi”nin imzalanması Heydər Əliyev qətiyyətinin, siyasi iradəsinin, dövlət idarəetmə bacarığının və güclü
diplomatiyasının təntənəsi idi.
1999-cu ilin noyabrında Türkiyədə keçirilmiş ATƏT-in İstanbul Sammitində ABŞ, Türkiyə, Azərbaycan,
Gürcüstan, Qazaxıstan və Türkmənistanın prezidentlərinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) “Əsas İxrac Neft
Kəməri”nin çəkilişi haqqında imzaladığı dövlətlərarası müqavilə Ulu öndərin Azərbaycanın gələcək kompleks
inkişafını təmin edəcək unikal və çox cəsarətli xarici siyasət kursunun müstəsna uğurlarındandır.
Heydər Əliyevin qətiyyətli və uzaqgörən neft strategiyası nəticəsində neft-qaz layihələrinə beynəlxalq neft
korporasiyalarının, iri investisiyaların cəlb edilməsi hesabına dünyanın enerji daşıyıcıları bazarına Azərbaycanın
sürətlə çıxışı təmin edildi, çoxşaxəli ixrac boru kəmərləri sistemi yaradıldı, neftdən əldə edilən gəlirlərdən
ölkəmizin sosial və iqtisadi tərəqqisi təmin edildi. Bu mühüm strategiyaının davamı olaraq cənab Prezident İlham
Əliyevin təşəbbüsü ilə TANAP və TAP layihələrinin reallaşması istiqamətində atılan addımlar da ölkəmizin enerji
təhlükəsizliyini və davamlı inkişafını növbəti onilliklərdə təmin edəcək layihələrdəndir.
Bu gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Ümummilli liderin siyasi kursunu
böyük qətiyyətlə və müvəffəqiyyətlə davam etdirir. Cənab Prezidentin yüksək idarəetmə və diplomatik bacarığı
sayəsində Azərbaycanın dünyanın ən nüfuzlu ölkələri və təşkilatları ilə münasibətləri keyfiyyətcə yeni səviyyəyə
qədəm qoymuşdur. Bu gün Azərbaycan regionda inkişafın təmin olunması, multikultural dəyərlərin qorunması,
geosiyasi maraqların uzlaşdırılması üçün dayaq nöqtəsi, ən perspektivli tərəfdaş hesab olunur. Bütün bu faktorlar
əsası Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş xarici siyasət strategiyasının dövlət başçısı cənab İlham
Əliyev tərəfindən yeni çalarlarla və müvəffəqiyyətlə davam etdirildiyini sübut edir. Əminəm ki, hörmətli
Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan hələ uzun müddət Cənubi Qafqazda liderlik
mövqeyini qoruyacaq və regionun söz sahibi kimi beynəlxalq münasibətlər sistemində öz sözünü deyəcəkdir.
Yeni Azərbaycan.-2017.-9 may-№ 81.-S.7.
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Heydər Əliyev və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
Anar İsgəndərov,
Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdiri, tarix elmləri doktoru, professor
Müsəlman Şərqində ilk demokratik cümhuriyyətin məhz Azərbaycan torpağında yaranması xalqımızın
o dövrdə və o illər ərəfəsində – XIX əsrin sonunda və XX əsrin əvvəllərində milli müstəqillik, azadlıq duyğuları
ilə yaşaması ilə bağlıdır. O illərdə xalqımızın qabaqcıl şəxsiyyətləri, mütəfəkkir adamları, ziyalıları xalqımızda
milli azadlıq, milli müstəqillik duyğularını gücləndirmiş, milli dirçəliş, milli oyanış əhval-ruhiyyəsi yaymış və
bunların hamısı məntiqi olaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasına gətirib çıxarmışdır.
Heydər ƏLİYEV
Ümummilli lider
Xalqımızın milli dövlətçiliyə nail olmaq arzularının gerçək ifadəsi olan və ömrü cəmi 23 ay çəkən
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ürəklərdə elə bir məşəl alovlandırdı ki, təqribən, 70 il ərzində hökmranlıq etmiş
totalitar kommunist rejiminin amansız cəza-repressiya maşını da bu məşəli söndürə bilmədi. “Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti az yaşasa da, xalqımızda azadlıq, müstəqillik fikirlərini daha da gücləndirmiş oldu” . XX əsrin
80-ci illərinin ortalarından etibarən bütün dünyada, o cümlədən Azərbaycanda baş qaldıran milli oyanış
dalğası əzəmətli xalq hərəkatına çevrilərək, yeni dünya nizamının təməlini qoyanda Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin idealları xalqımız üçün mayaka döndü və özünü AXC-nin varisi elan edən Azərbaycan
Respublikası 1991-ci ildə yenidən dövlət müstəqilliyinə qovuşdu.
“Əlverişli tarixi şəraitin və taleyin xalqımıza bəxş etdiyi imkanlardan yaranmış müstəqil dövlətimiz”.
Azərbaycan tarixinin növbəti, keyfiyyətcə yeni bir mərhələsinin başlanğıcını qoymaqla, yeni cəmiyyət
quruculuğu ilə bağlı çoxsaylı siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni-mənəvi həyat məsələlərinin–Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasında “Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini, suverenliyini və ərazi bütövlüyünü
qorumaq; Konstitusiya çərçivəsində demokratik quruluşa təminat vermək; vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar
edilməsinə nail olmaq; xalqın iradəsinin ifadəsi kimi qanunların aliliyini təmin edən hüquqi, dünyəvi dövlət
qurmaq; ədalətli iqtisadi və sosial qaydalara uyğun olaraq, hamının faydalı həyat səviyyəsini təmin etmək;
ümumbəşəri dəyərlərə sadiq olaraq, bütün dünya xalqları ilə dostluq, sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşamaq və
bu məqsədlə qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək” kimi ifadə olunmuş vəzifələrin həll edilməsini həm vacib zərurərətə
çevirmiş, həm də özünün mövcudluğu ilə bunun üçün ilkin – müqəddəm hüquqi əsaslar vermiş, zəruri şərait
yaratmışdır.
Mənəvi sahədə həlli vacib olan çox mühüm vəzifələrdən biri milli özünüdərk şüurunun formalaşdırılması,
milli-mənəvi dəyərlərin bərpasıdır. Bu işdə xalqımızın çoxəsrlik tarixinin heç bir konyukturdan asılı olmadan,
yerli-yataqlı tədqiqi, tarixi həqiqətlərin məhz həqiqət prizmasından qiymətləndirilməsi milsilsiz əhəmiyyətə
malikdir. Heydər Əliyev bununla bağlı yazır: “Tarixi olduğu kimi qəbul etmək, dərk etmək və olduğu kimi
qiymətləndirmək lazımdır; tarixi təhrif də etmək olmaz, tariximizdəki qara ləkələri, qara səhifələri unutmaq da
olmaz”. Çünki tarixin vicdanda tədqiqi və tarixi həqiqətin olduğu kimi yazıya alınması, obyektivcəsinə
qiymətləndirilməsi “Haradan gəlib hara gedirik” – sualına cavab tapmaq, geniş anlamda isə özünü tanımaq və
tanıda bilmək üçün gərəkdir. Tarix ideoloji qəliblər, siyasi yararlılıq prizmasından deyil, həqiqət nöqteyinəzərindən dəyərləndirildikdə, Azərbaycan tarixinin təkcə sovet (1920-1991-ci illər) dövrünün deyil, əvvəlki,
daha və uzaq və qədim dövrlərinin də kommunist təbliğinin prinsipləri, qondarma marksist-leninçi metodologiya
əsasında tədqiq olunduğunu, əslində isə təhrif olunduğunu sübuta yetirmək indi bir elə də çətin deyildir.
Tarixi həqiqətlərin konyukturçu nöqteyi-nəzərdən, qəsdən təhrif edilməsinin bariz nümunəsi 1918-1920-ci
illərdə mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixidir. Bu torpağın üstündə addımlayaraq, bu xalqın
çörəyini yeyərək, onun maddi-mənəvi dəstəyi ilə ərsəyə yetib elmi mənsəb, şan-şöhrət sahibi olaraq, böyük
pafosla özünü taritxçi-alim adlandıran kommunist məddahları adidən də adi həqiqətə–Gülüstan və Türkmənçay
sülh müqavilələrindən sonra soyqırımının Azərbaycan torpaqlarının işğalının ayrılmaz bir hissəsinə çevrildiyinə
uzun illər boyu göz yummuş, yaxud xalqımıza qarşı ermənilərin soyqırımı siyasətinin ayrı-ayrı təzahür hallarının
mahiyyətcə təhrif olunmuş şəkildə, məsələn, 1918-ci ilin mart ayından etibarən əksinqilabçı ünsürlərlə mübarizə
şüarı altında Bakı Kommunası tərəfindən ümumən Bakı quberniyasını azərbaycanlılardan təmizləmək məqsədi
güdən mənfur planın həyata keçirilməsini ən yaxşı halda “Vətəndaş müharibəsi” kimi təqdim etməkdən zərrəcə
olsa da, vicdan əzabı çəkməmişlər. Halbuki 1918-ci ilin mart qırğını Azərbaycanın XIX-XX əsrlərdə baş verən
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və hər dəfə də torpaqlarımızın müəyyən hissəsinin zəbt edilməsi ilə müşayiət olunan bütün faciələri cərgəsində,
ermənilərin azərbaycanlılara qarşı düşünülmüş, planlı surətdə həyata keçirdiyi soyqırımı siyasətində miqyasına
və amansızlıq dərəcəsinə görə ayrıca bir mərhələ, müstəsna vandalizm hadisəsidir, deməli, bütün incə
məqamlarına qədər tədqiq olunmalı, öyrənilməli, ən başlıcası isə dərs alınmalı tarixi fakt, tarixi həqiqətdir.
1997-ci ilin mayında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan olunmasının 79-cu ildönümünə həsr olunmuş
təntənəli yığıncaqda Heydər Əliyev 1918-ci ilin mayına qədər Cənubi Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda baş
verən siyasi hadisələrə qiymət verərək qeyd edir: “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olunana qədər bu bölgədə
mövcud vəziyyət son dərəcə mürəkkəb olmuşdur. Birinci dünya müharibəsi və onun nəticələri bu bölgəyə ağır
təsir göstərmişdir. Xüsusilə, erməni daşnak qüvvələrinin müsəlman əhalisinə qarşı törətdikləri qırğınlar böyük
faciələr kimi yadda qalmışdır”.
Heydər Əliyev Cənubi Qafqazda müstəqillik ideyasından əvvəlki Azərbaycan, erməni və gürcülərin
Zaqafqaziya Komissarlığı və Zaqafqaziya Seymində göstərmiş olduqları fəaliyyətə də münasibət bildirmişdir: “O
zaman hətta Zaqafqaziya ölkələrinin birlikdə dövlət müstəqilliyini elan etmək təklifləri də olmuşdur. Lakin
Cənubi Qafqazdakı siyasi vəziyyət və aralarındakı ərazi mübahisələri Zaqafqaziya dövlətinin bir aydan artıq
yaşamasına imkan verməmişdir”. Dövrün siyasi hadisələrinin təhlilini verən Heydər Əliyev məruzəsində qeyd
edir: “1918-ci il mayın 28-də xalqımızın qabaqcıl ziyalıları, Azərbaycanın gələcəyi haqqında düşünənlər
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması haqqında Tiflisdə qərar qəbul etmiş və bu qərarı “İstiqlal
bəyannaməsi” adı altında elan etmişlər. Sonra, yəni iyunun ortalarından Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Gəncə
dövrü başlanmışdır”.
Məlumdur ki, Bakıda Stepan Şaumyan başda olmaqla yaradılmış bolşevik-daşnak güruhu Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin Bakıya köçməsinə imkan vermirdi. 1918-ci ilin sentyabrında Qafqaz İslam Ordusunun köməyi
ilə Bakı şəhəri azad olunandan sonra Xalq Cümhuriyyəti hökuməti Bakıya köçmüş və fəaliyyətini burada davam
etdirmişdir. Heydər Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qısa müddət ərzində fəaliyyətini də yüksək
qiymətləndirir: “Bu respublikanın yaranması və az müddətdə də olsa yaşaması Azərbaycan xalqının
dövlətçiliyinin bərpasında, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini əldə etmək yolunda, demokratik quruluş yaratmaq
istiqamətində tarixi rol oynamışdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bir çox dəyərli işlər görmüş və Azərbaycanı
bir müstəqil demokratik respublika kimi yaşatmağa çalışmışdır”.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti mövcud olan dövrdə beynəlxalq aləmdə baş verən bir sıra siyasi hadisələr
Azərbaycana öz təsirini göstərmiş oldu. Belə ki, 1918-ci il iyunun 4-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə
Osmanlı dövləti arasında Batumda müqavilə imzalandı. Müqavilənin şərtlərinə görə, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti ölkə daxilində ona edilən təcavüzü aradan qaldırmaq üçün Osmanlı dövlətindən kömək ala bilərdi.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bu müraciətinə müsbət cavab verən Osmanlı hökuməti Nuru Paşanın
rəhbərliyi ilə təşkil olunmuş Qafqaz İslam Ordusunu Azərbaycana göndərmiş oldu. 1918-ci il iyunun sonu –
iyulun əvvəllərində Qafqaz İslam Ordusu Şaumyanın 20 minlik ordusu ilə ölüm-dirim savaşında qalib çıxdı. Bakı
Soveti qüvvələrinin məğlub edilməsi ilə Bakının azad edilməsi uğrunda istiqlal mübarizəsi başlandı. Hadisələr bu
şəkildə uzun müddət davam edə bilmədi.
Birinci Dünya müharibəsinin iştirakçısı olan Osmanlı dövləti Mudros barışığına görə məğlub dövlət kimi
Cənubi Qafqazı, o cümlədən Azərbaycanı tərk etməyə məcbur oldu. Antanta qüvvələri adından general Tomsonun
rəhbərliyi altında ingilis qoşunları 1918-ci il noyabrın 17-də Bakıya daxil oldular. Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin fəaliyyəti ilə bağlı yaranan çətinlikləri təhlil edən Heydər Əliyev öz məruzəsində bildirir:
“Azərbaycanın ətrafında və daxilində gedən proseslər bu respublikanın, hökumətin öz normal fəaliyyətini davam
etdirməsinə imkan verməmişdir. Rusiyadakı bolşevik hökuməti keçmiş çar Rusiyasının bütün ərazisində bolşevik
üsul-idarəsini qurmağa cəhd göstərərək, Azərbaycanda istilaçılıq hərəkətlərinə başlamışdı. Respublikanın
daxilində o cəhdləri dəstəkləyən qüvvələr azərbaycanlı olmamışlar. Eyni zamanda, Cümhuriyyətin hökumətində
və onun yaratdığı parlamentdə də daxili ziddiyyətlər, çəkişmələr onun süqut etməsinə gətirib çıxarmışdır”.
Azərbaycan Xalq Cümhuriy-yətinin fəaliyyəti dövründə beş kabinet mövcud olmuşdur. İlk üç kabinetə
F.Xoyski, sonrakı kabinetlərə isə N.Yusifbəyli başçılıq etmişdir. Hökumətin daxilində baş verən proseslərin
təhlilini verən Heydər Əliyev çıxışında qeyd edir: “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi 23 ay yaşamışdır. Bu
müddətdə beş dəfə hökumət təşkil olunmuşdur. Yaranmış hər bir hökumət daxili ziddiyyətlər, çəkişmələr
nəticəsində və şübhəsiz ki, xarici qüvvələrin təsiri altında istefa verməyə məcbur olmuş və beləliklə də bu ağır
şəraitdə demokratik respublikanın dövlət, hökumət orqanları lazım olan səviyyədə fəaliyyət göstərə bilməmişdir.
Ancaq bununla yanaşı, onlar öz üzərinə düşən tarixi missiyanı şərəflə yerinə yetirmiş və Azərbaycan xalqının
tarixinə parlaq bir səhifə yazmışlar”.
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1920-ci ilin əvvəllərində sovet Rusiyası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyətinə son qoymaq üçün
müdaxiləyə hazırlaşırdı. Azərbaycanın işğalını tezləşdirmək üçün Azərbaycanda milli kommunistlərdən ibarət
Bolşevik Partiyası təsis edildi. Rusiya bolşeviklərindən dəstək alan yerli kommunistlər ölkə daxilində böhranın
dərinləşməsi üçün bütün vasitələrdən istifadə edirdilər. Xüsusilə 1920-ci ilin martında Qarabağda erməni
qüvvələri tərəfindən qiyamın qaldırılması Moskvada hazırlanmış planın tərkib hissəsi idi. XI ordunun
Azərbaycana istilaçı yürüşünün nəticəsi barədə Heydər Əliyev qeyd edir: “1920-ci il aprelin 27-dən 28-nə keçən
gecə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz səlahiyyətlərini bolşeviklərə təhvil verməli olmuşdur. Beləliklə də
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyətinə son qoyulmuşdur”.
Uzun müddət, yəni Sovet dövründə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradıcıları və onların fəaliyyəti
qadağan olunmuşdur. İş o yerə gəlib çıxmışdır ki, Azərbaycan tarixçilərinə də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
adının çəkilməsi yasaq olunmuşdur. Azərbaycan 1991-ci ildə öz dövlət müstəqilliyini elan etdikdən sonra
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə bağlı bütün qadağalara son qoyuldu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
dövrünün dövlət rəmzləri və himni bərpa olundu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Vətən tarixində yenidən
bərpasına xüsusi qiymət verən Heydər Əliyev yazır: “Biz ilk Demokratik Cümhuriyyətin yaranması gününü əziz
tutaraq, onu Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi günü – Respublika Günü elan etmişik və bu, bizim milli
bayramımızdır”.
1991-ci ildə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktının qəbulundan sonra ilk dəfə
olaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurucularına dövlət səviyyəsində bəraət verildi. Bununla bağlı Heydər
Əliyev öz çıxışlarından birində deyir: “Bu gün – bu bayram günü (28 May) biz Azərbaycanda ilk Demokratik
Respublikanın qurulmasında və fəaliyyət göstərdiyi xidmətlərə görə M.Ə.Rəsulzadəyə, Ə.Topçubaşova,
F.Xoyskiyə, onların silahdaşlarına bir daha öz minnətdarlığımızı, təşəkkürümüzü bildiririk. Onların gördüyü işlər
Azərbaycan xalqının bu günü üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Onların fəaliyyəti bizim üçün həmişə əziz
olacaqdır. Onların xatirəsi bizim qəlbimizdə daim yaşayacaqdır”.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xadimlərinə hörmət əlaməti olaraq Heydər Əliyev öz nitqində bildirir: “Bu
bayram günlərində Azərbaycanın Türkiyə, Fransa, Gürcüstanda olan səfirliklərində bizim göstərişimizlə
M.Ə.Rəsulzadənin, Ə.Topçubaşovun, F.Xoyskinin qəbirlərini ziyarət edir və onların xatirəsinə Azərbaycan
xalqının, dövlətinin hörmət və ehtiramını ifadə edirlər”.
Azərbaycan Respublikasının 10-cu ildönümü ilə bağlı tədbirdə Heydər Əliyev AXC rəhbərlərini xüsusi
vurğulayaraq demişdir: “Onlar öz cəsarətli fəaliyyətləri ilə Azərbaycanda ilk müstəqil dövlətin qurulması üçün
güclü addımlar atdılar. Xalqımıza müstəqillik ənənələri qoyub getdilər”.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 11-ci ildönümünə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin fəaliyyətinə xüsusi qiymət verən Heydər Əliyev öz çıxışında demişdir: “Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti qısa zamanda çox işlər gördü. İlk dəfə olaraq müsəlman Şərqində demokratik bir respublika yaratdı.
İlk dəfə olaraq Azərbaycan xalqı müstəqil yaşamaq şəraitinin nə olduğunu hiss etdi, gördü”. Heydər Əliyev
Azərbaycanın dövlət tədbirlərində mütəmadi olaraq 1918-1920-ci illərdə fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti və onun yaradıcılarına xüsusi münasibət bildirir.
Azərbaycan Xalq Cümhuriy-yətinin xüsusilə dövlət quruculuğu sahəsindəki işləri böyük əhəmiyyət kəsb
edir. Hökumət hələ Gəncədə ikən Azərbaycan dilinin dövlət dili elan olunması, Milli Ordunun yaradılması
haqqında qanunlar verdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qısa bir dövrdə 40 minlik bir nizami ordu təşkil edə
bildi.
1920-ci ilin yanvarında Paris Sülh Konfransında Azərbaycan dövlətinin de-fakto tanınmasından sonra
Sovet Rusiyasının ona münasibəti kəskin şəkildə dəyişdi. Müstəqil Azərbaycanı Denikinin əli ilə məğlub etmək
istəyən Sovet Rusiyası Azərbaycandan tələb edirdi ki, Denikinə qarşı mübarizədə ona müttəfiq olsun. Lakin
Azərbaycan rəhbərliyi bundan imtina etdi. Bununla bağlı Heydər Əliyev Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 10cu ildönümü ilə bağlı keçirilən tədbirdə demişdir: “1920-ci ilin əvvəlində Rusiyanın kommunist-bolşevik
hakimiyyəti keçmiş imperiyanın ərazilərinin hamısını ələ keçirməyə başladı. Bunun üçün yenə də Azərbaycan,
Bakı xüsusi yer tuturdu. Təsadüfi deyil ki, XI ordu Cənubi Qafqaza öz yürüşünü Azərbaycandan, Bakıdan
başladı”.
Azərbaycan Xalq Cümhuriy-yətinin süqutunun obyektiv səbəblərinin təhlilini verən Heydər Əliyev qeyd
edir ki, güclü xarici müdaxilələrə məruz qalan Xalq Cümhuriyyəti belə şəraitdə yaşaya bilməzdi. Mən bir daha
deyirəm ki, “Xalq Cümhuriyyətinin süqutu onun rəhbərlərinin günahı deyil, Cümhuriyyətin süqutunun əsas səbəbi
Sovet qırmızı ordusunun Azərbaycana daxil olması və Cənubi Qafqazı işğal etməsi idi” .
Əsrin əvvəllərində iki ilə qədər fəaliyyət göstərən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə 1991-ci ildə elan
olunmuş Azərbaycan Respublikası arasında əlaqəni yüksək qiymətləndirən Heydər Əliyev demişdir: “Bu gün (18
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oktyabr 2001-ci il) Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktından danışarkən mütləq qeyd
etmək lazımdır ki, həmin müstəqillik aktı Azərbaycanın 1918-ci ildə mövcud olmuş Xalq Cümhuriyyətinin
bərpasıdır. Biz onların varisiyik, onların işinin davamçılarıyıq – ancaq yeni şəraitdə, yeni bir tarixi zamanda”.
Azərbaycan Xalq Cümhuriy-yətinin 80 illiyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə Heydər Əliyev 2 ilə qədər
fəaliyyət göstərmiş milli hökumətin dövlətçilik tariximizdə tutduğu yerə xüsusi qiymət vermişdir: “1918-ci ildə
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması Azərbaycan xalqının həyatında tarixi hadisə olmuşdur və
xalqımızın dövlətçilik salnaməsinin parlaq səhifələrindən biridir”.
Heydər Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyətinə qiymət verməklə yanaşı, XX əsr
Azərbaycan tarixini dövrlərə bölərək qeyd edir: “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasından keçən 80 il
dörd mərhələyə bölünə bilər: birinci – 1918-20-ci illər–Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyət göstərdiyi
illər; ikinci – 1920-1922-ci illər – Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının hakim olduğu illər; üçüncü – 19221991-ci illər–Azərbaycanda totalitar rejim, kommunist ideologiyası şəraitində yaşadığımız dövr; dördüncü–1991ci ilin sonundan, dekabrından başlayaraq, Sovetlər İttifaqının dağılması ilə əlaqədar Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinin elan edilməsi günündən indiyədək keçən dövrdür”.
Azərbaycan Xalq Cümhuriy-yətinin yaranması ilə bağlı mövcud tarixi şəraitə nəzər salan Heydər Əliyev
qeyd edir ki, Birinci dünya müharibəsinin başa çatması, rus çarizminin süqutu, Rusiyada Oktyabr çevrilişi və
ondan sonra yaranmış gərgin vəziyyət, sovet hakimiyyətinin Rusiyanın keçmiş ərazisinin hamısına lazımi qədər
nəzarət edə bilməməsi Cənubi Qafqazda mövcud olan siyasi qüvvələrin qızğın fəaliyyəti Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin yaranması üçün əlverişli şəraiti təmin etmişdir. Belə bir Cümhuriyyəti yaratmaq üçün xalqımızın
qabaqcıl düşüncəli ziyalılara ehtiyacı var idi”.
XIX əsrin sonu–XX əsrin əvvəllərində Azərbaycandan kənarda təhsil alan kifayət qədər ziyalılarımız var
idi. Onların düşüncəsində və amalında Azərbaycanda demokratik bir cəmiyyətin yaranması problemi mövcud idi.
Bununla bağlı Heydər Əliyev qeyd edir: “Bu ziyalılar öz intellektual potensialı, öz xalqına, millətinə olan qayğısı,
sədaqəti ilə Azərbaycanda XX əsrin əvvəlində gedən proseslərdə iştirak etmiş və Xalq Cümhuriyyətini
yaratmışdılar”. Heydər Əliyev tarixi şəraitlə yanaşı, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi mühitinə də nəzər
salaraq, onun xarakteristikasını vermişdir: “Əlibəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağayev, Cəlil Məmmədquluzadə,
Mirzə Ələkbər Sabir, Üzeyir Hacıbəyov və başqaları o illərdə yaratdıqları əsərləri ilə xalqımızda milli şüurun
oyanmasına, milliliyin yüksəlməsinə böyük təsir göstərmişlər”.
Azərbaycan Xalq Cümhuriy-yətini elan edənlərin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirən Heydər Əliyev
hadisələrin xronoloji baxımından təhlilini verə-rək demişdir: “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması,
“İstiqlal bəyannaməsi”nin elan olunması böyük zəka, uzaqgörənlik, cəsarət, iradə, qəhrəmanlıq tələb edirdi. Bizim
dəyərli siyasi xadimlərimiz o il, o ay, o gün bu tarixi addımı atdılar”.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu səbəblərini xüsusi vurğulayan Heydər Əliyev bir daha bu
məsələyə toxunaraq bildirmişdir: “1920-ci il aprelin 27-28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyətinə son
qoyulmuşdur. O vaxt, şübhəsiz ki, Xalq Cümhuriyyətinin öz fəaliyyətini davam etdirməsi mümkün olmamışdır.
Bunun səbəbləri çoxdur. Güman edirəm ki, tarixçilərimiz bunun səbəblərini doğru-düzgün araşdıracaqlar”.
1920-ci ilin aprel işğalından sonra Xalq Cümhuriyyətinin yaradıcılarından olan M.Ə.Rəsulzadənin və
Azərbaycanda sovet rejiminin təşəbbüskarlarından N.Nərimanovun bolşeviklərə olan inamına münasibət bildirən
Heydər Əliyev xüsusi olaraq qeyd edir: “Xalq Cümhuriyyətinin liderlərindən bəziləri hesab edirdilər ki, onların
tutduğu müstəqillik yolu davam edəcəkdir. M.Ə.Rəsulzadə hakimiyyətin bolşeviklərə təhvil verilməsinə razılıq
verərkən güman edirdi ki, yeni hakimiyyət Azərbaycanın milliliyini, müstəqilliyini qoruyub saxlayacaqdır. O vaxt
hakimiyyəti Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətindən təhvil alan azərbaycanlıların bəziləri, o cümlədən N.Nərimanov
da belə düşünürdü ki, onlar müstəqil Cümhuriyyəti bolşevik ideologiyası altında saxlaya biləcəklər. Ancaq
təəssüflər ki, belə olmadı”.
Azərbaycan Xalq Cümhuriy-yətinin fəaliyyətinə, onun həyata keçirdiyi tədbirlərə yüksək qiymət verən
Heydər Əliyev Cümhuriyyətin dərslərindən də nəticə çıxarmağı tövsiyə edərək qeyd edir: “1918-1920-ci illərdə
Xalq Cümhuriyyətinin həyatında olmuş çəkişmələr, didişmələr, hakimiyyət mübarizəsi və şəxsi mənafeyinə görə
ümummilli mənafeyə zərbələr vurulması acı həqiqətdir. Biz keçmişimizdən ibrət götürməliyik, keçmişimizin
zərərli tərəflərinin yenidən cücərməsinə yol verməməliyik”.
Azərbaycan Xalq Cümhuriy-yətinin 80 illik yubileyində Heydər Əliyev 1918-1920-ci illərdə Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyini və 2 illik fəaliyyəti ilə dünya dövlətlərinin sırasına qoşulmuş milli hökumətin fəaliyyətini
yüksək qiymətləndirərək demişdir: “Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyinə respublikamızda hazırlıq
aparılarkən elmi konfranslar, müxtəlif müşavirələr, təntənəli mərasimlər keçirilmişdir. Tarixçilər, ədəbiyyatçılar,
mədəniyyət xadimlərimiz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması və fəaliyyəti ilə bağlı geniş tədqiqat işləri
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aparmış, çox maraqlı faktlar meydana çıxmışdır. Bir çox tədqiqat əsərləri nəşr olunmuşdur”. Ulu öndər Heydər
Əliyev Cümhuriyyət dövrünün təhlilini verməklə yanaşı, çağdaş Azərbaycan tarixçiləri qarşısında bir çox məsul
vəzifələr qoyaraq demişdir: “Ümidvaram ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə bağlı bu işlər uğurla davam
etdiriləcəkdir. Xalq Cümhuriyyətinin yaranması, onun yaranmasına qədərki dövr və 2 illik fəaliyyəti tarixi
əsərlərdə öz əksini olduğu kimi tapacaqdır”.
Xalq qəzeti.-2017.-9 may.-№98.-S.9.
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Heydər Əliyev: Azərbaycan siyasətində Qələbə rəmzi
Cavanşir FEYZİYEV,
Milli Məclisin deputatı, fəlsəfə doktoru
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin
ömür yolu, həmişə uğur və qələbələrlə müşayiət olunan mübarizəsi iki minilliyi qovuşduran onilliklərdə
tariximizin şərəf kitabının ən parlaq və zəngin səhifələrini təşkil edir. Milli tariximizin Heydər Əliyev
zirvəsi gələcəyə gedən yolumuzu aydın görməyə geniş imkan yaratdığı kimi, keçmişimizi, xüsusən, yaxın
dünənimizi də doğru-düzgün dəyərləndirməyimiz üçün dolğun mənzərə açır.
Dünya tarixinin ən böyük şəxsiyyətlərinin həyat və fəaliyyətini araşdıran və qələmə alan ingilis bioqrafı
Uilyams Qraham özünün Heydər Əliyevə həsr etdiyi “Heydər Əliyev: Azərbaycanın yüksəlişi, enişi və yenidən
yüksəlişi” adlı kitabında bu fenomeni məlum tarixi-siyasi şəraitdə Azərbaycanın bütövlüyünü təmin edən ən güclü
birləşdirici amil kimi dəyərləndirir. Müəllifin qənaətinə görə, Heydər Əliyevin və Azərbaycanın tarixi- mənəvi
bioqrafiyası və taleyi eynidir.
25 ildən artıqdır ki, başqa zamanda yaşayırıq. Müstəqilliyimizi bərpa etməklə taleyimizə, milli
ideologiyamıza və gələcəyimizə sahib çıxmaq imkanı qazanmışıq. Bu da asan başa gəlmədi. 20 Yanvar
şəhidliyindən başlamış, Qarabağ torpaqlarında tərk edilən müqəddəs yurd yerlərimizin, bu yerlərdə itirilən
minlərlə insanın faciəsi hesabına azad xalqa və müstəqil dövlətə çevrildik. İndi gələcək haqqında təsəvvürlərimiz
də, bugünkü düşüncə və həyat tərzimiz də fərqlidir, gələcəyə gedən yolumuz da başqadır. Məzmunca da
mahiyyətcə də tamamilə fərqli bir cəmiyyətin təşəkkül və təkamül mərhələsini yaşamaqdayıq. Bu, yeni bir
epoxadır.
İki fərqli tarix, biri o birini inkar edən cəmiyyət məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin simasında və
fəaliyyətində birləşdi, dövlətçiliyimizin əbədiliyini, sarsılmazlığını və dönməzliyini təmin etdi. Xalqın “ulu
öndər” tituluna layiq gördüyü Heydər Əliyev, sözün əsl mənasında, siyasətdə qələbə rəmzinə çevrildi.
Bu gün orta və yuxarı yaşlı soydaşlarımızı dünyagörüşü baxımından gənc nəsildən fərqləndirən önəmli
məziyyətlərdən biri onların mahiyyət və struktur etibarı ilə bir-birinə tam əks iki ictimai-siyasi formasiyada, fərqli
cəmiyyətlərdə yaşamaları və hər iki dövrdə cərəyan edən hadisələrin canlı şahidləri olmalarıdır. Bir çox gələcək
onilliklərin tədqiqat mövzusu olacaq son 50 illik dövr bəşəriyyətin həyatına və o cümlədən, xalqımızın taleyinə
əhəmiyyətli təsir etmiş güclü siyasi-iqtisadi və sosial transformasiyalar dövrü kimi tarixə çevrilməkdədir. Lakin
bu tarix bizdən çox uzaqda deyil.
Yaxşı xatırlayırıq ki, gələcəyi dumanlı şəkildə güclə təsəvvür edilən, ictimai-sosial dayaqları mücərrəd
“sovet xalqı” hesab olunan kommunizm epoxası iki yüz milyonluq bir toplumu siyasi-hərbi güc və ideoloji təzyiq
vasitəsilə hələ heç kimə agah olmayan qeyri-müəyyən bir “xoşbəxt gələcəyə” necə sürükləyirdi. Az sonra tarixin
də təsdiq etdiyi kimi, ancaq lümpen proletariatın icad edə biləcəyi “qırmızı ideologiya” hətta belə bir gələcəyin
qurucuları üçün “kommunizm qurucusunun əxlaq kodeksini” də bəyan etmişdi. Lakin mövcud olduğu 70 il
ərzində nə bu ideologiyanın sahibləri, nə onun bələdçiləri, nə də “xoşbəxt gələcək” qurucuları olan sovet
vətəndaşları nəyi qurmaq və yaratmaq istədiklərini və buna necə nail olacaqlarını başa düşmədilər.
Nəticə isə göz qabağında idi: əzilən, alçalan, milli-mənəvi dəyərlərindən, elementar insani
heysiyyatlarından məhrum edilən, insan və cəmiyyət qanunayğunluqlarından kənarda gərəksiz bir əşya kimi həyat
sürməyə məhkum edilən, mənəvi və fiziki cəhətdən məhv edilən milyonlarla insanın həyatı puç edilmişdi. Baş
tutmamış kommunizm epoxasının ümumi mənzərəsi məhz bundan ibarət idi.
Lakin bu ümuminin içərisində sezilərək və ya sezilmədən fərqlənən, dövrün qayda-qanunları çərçivəsindən
kənarda düşünən beyinlər və sovet örtüyü altında olsa da, öz fəaliyyətini insani duyğuların, daha böyük bəşəri
ideyaların gerçəkləşməsinə yönəldən insanlar da vardı. Lümpenlərin lümpen düşüncələrini və dünyagörüşünü
milyonların beyinlərinə sırımaqla gələcəyə daşımağa çalışan sovet bürokratiyasının hakimlik etdiyi yeknəsəq
düşüncə, həyat tərzi fonunda belə insanların amalları və düşüncələri bir çox hallarda onları cəmiyyətin ön
sıralarına çıxarırdı.
Həmin dövrdə ön sırada olmağın aqibəti isə yalnız iki sonluqla bitə bilərdi: ya “şöhrət zirvəsi”, ya da
tamamilə bunun əksi olan “ölüm dərəsi”. Aşağıdan yuxarıya doğru bu sistemin bütün pillələrini əzmlə adlayıb
sovet maşınının ən vacib mexanizmlərini idarə etmiş o zamankı bir çox “partiya və hökumət ulduzları”nın faciəvi
sonluğu da bunun sübutu və sovet tarixinin reallıqlarıdır.
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Bu iki dövr arasındakı keçidin özü də az qanlar aparmadı. İki fərqli epoxanı birləşdirən zaman intervalı isə
tarixi baxımdan nə qədər qısa görünsə da, kəskin ziddiyyətləri– siyasi-iqtisadi, maddi-mənəvi, sosial böhranları
ilə yanaşı, xalqımıza öz müstəqil dövlətçiliyini bərpa etmək şansını yaratmaq kimi əhəmiyyətli tarixi hadisələrlə
də zəngindir. Belə nailiyyətlər isə ictimai-siyasi hadisələrin gedişində kortəbii surətdə əldə oluna bilməzdi. Buna
aparan yolun başlanğıcında azadlıq və müstəqillik kimi müqəddəs amallara köklənmiş düşüncə sahibləri və bu
tarixi dövr ərzində cərəyan edən hadisələri məhz bu məqsəd və məramların həyata keçməsinə doğru
istiqamətləndirən fəaliyyət sahibləri olmalı idi və var idi.
Böyük Mirzə Fətəlinin, Həsən bəy Zərdabinin səpdiyi milli özünüdərk toxumlarından cücərib ilk milli
cümhuriyyətimizin yaranmasına və sovet dövrünün “ət maşınında” keçərək bugünkü hürriyyətimizə qədər qət
olunan tarixi yol milli əqidə, məqsəd və məramlarımızın yetişdiyi, əzildiyi, mətinləşdiyi və nəhayət, qələbə çaldığı
əzəmətli bir yoldur. Bu uzun, iztirablı, lakin şərəfli yolda mücadilə aparan maarifçilərimiz, cümhuriyyətçilərimiz,
dissidentlərimiz öz mübarizələrini məhz bu son qələbəyə çatdırmaq uğrunda canlarını, doğmalarını və varyoxlarını fədakarlıqla qurban verdilər.
Bütün bunlar sovet rejiminin girovunda öz mövcudluğunu sürdürən Azərbaycandan da yan keçməmişdi.
Düşünən beyinlər, danışan dillər, “oxuyan tar”lar, bir sözlə, hürriyyətə nə milliliyə sövq edən açıq-gizli hər hansı
əməllər dərhal “ifşa” olunur, millətin ən mütərəqqi fikir sahibləri “xalq düşməni” adı ilə məhv edilir, Sibirin
qarlı çöllərində, NKVD və KQB zindanlarında həyatla vidalaşırdılar. Hüseyn Cavid, Əhməd Cavad, Salman
Mümtaz, Mikayıl Müşfiq, Tağı Şahbazi, Bəkir Çobanzadə, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Hənəfi Zeynallı, Seyid
Hüseyn kimi xalqın gələcəyinə yol açmaq üçün beyinlərə işıq, düşüncələrə mübarizə ruhu gətirməyə cəhd
göstərən minlərlə millət övladını da məhz bu sistem xalqımızın əlindən aldı.
Belə bir şəraitdə möhtəşəm Qələbənin müəllifi olmaq səadəti isə sovet dövründə “şöhrət zirvəsi” ilə “ölüm
dərəsi” arasında cəsarətlə millətin gələcəyi üçün çalışan, Vətən tariximizin ilk “Ümummilli lider”i mərtəbəsinə
yüksələn, yeni müstəqillik dövründə isə böyük bir fədakarlıqla “həyatının qalan hissəsini də öz xalqına həsr edən”
və nəhayət, “azərbaycanlı olması ilə fəxr etdiyini” bütün dünyaya bəyan edən Heydər Əlirza oğlu Əliyevə nəsib
oldu. Keçən əsrin 60-cı illərinin sonundan başlayaraq, Azərbaycanda baş verən köklü dəyişikliklər məhz
respublika rəhbəri Heydər Əliyevin dəqiq məqsədlərə istiqamətlənmiş məqsədəyönlü fəaliyyəti və siyasi iradəsi
ilə baş verirdi.
Təsadüfi deyil ki, məhz onun rəhbərliyi dövründə, ilk dəfə olaraq, milli dövlətçilik təfəkkürünə yiyələnmiş
milli kadrlar hazırlandı və ali hakimiyyət orqanlarında yerləşdirildi. Azərbaycanlı mütəxəssislər sovet
coğrafiyasının bütün koordinatlarında işləməyə, yaşamağa və tanınmağa başladılar. Azərbaycan iqtisadiyyatı on
beş “zorən” müttəfiq respublikanın sırasında axırıncı yerlərdən sürətlə irəliləyərək ön sıralara çıxdı. Elmdə,
incəsənətdə xüsusi istedad sahibi olan soydaşlarımız sovetlərin bütün ərazisində tanındı və bu ucsuz-bucaqsız
məkanı məskunlaşdıran çoxsaylı millətlərə sevdirildi. Başqa yolla imperiya mərkəzindən yarımasılı “Sovet
Azərbaycanı”nın içərisində yaxın gələcəyin milli “Azərbaycan Respublikası”nı yetişdirmək mümkün olmazdı.
Hələ kommunist ideologiyasının inadkarlıqla xalqları və millətləri boğduğu bir şəraitdə qeyri-slavyan
mənşəli bir dövlət adamının Sovet İttifaqı kimi nəhəng bir ölkənin ali siyasi hakimiyyətində təmsil olunması özü
nə qədər çətin idisə, onun həmin mövqedən öz ölkəsinin milli mənafeyi naminə çalışması da bir o qədər çətin və
demək olar ki, qeyri-mümkün idi. Belə təzadlı bir dövrdə bütün sovet sistemindəki bu qeyri-mümkünlüyü
gerçəkləşdirə bilən yeganə siyasətçi ulu öndər Heydər Əliyev oldu. Sovet İttifaqının o vaxtkı dövlət rəhbərlərindən
heç birinin siyasi taleyi Heydər Əliyevinki qədər qalibiyyətlərlə zəngin olmadı. Onların heç birinin siyasi irsi və
kursu yeni, müstəqil bir dövlətin həyat yoluna çevrilmədi.
“Şöhrət zirvəsi”ilə “ölüm dərəsi” arasında uzun müddət davam edən mücadilə səhifəsi Xilaskarlıq və
Qələbə ilə başa çatdı. Xalqımızın, eyni zamanda, onun öndərinin həyatında yeni səhifə açıldı, qalibiyyətli
mübarizə başladı. Bütün addımlarında öz xalqına, onun istedadına arxalanan və həqiqəti dərindən duymaq
baxımdan bənzərsiz olan Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətini onun tarixi ənənələri və çağdaşlıq
prinsipləri əsasında qurmağın tarixi missiyasını da şərəflə yerinə yetirdi. O, didilib- parçalanan Azərbaycanı
bütövləşdirərək qısa zaman kəsimində regionun ən nüfuzlu dövlətinə çevirdi. Müstəqillik dövründə Azərbaycan
məhz Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu təməl üzərində, onun siyasi iradəsi ilə öz milli-tarixi ənənəsindən
ayrılmadan suveren dövlətçiliyin təkamül prosesinə başladı, qlobal siyasi situasiyaya adaptasiya olunaraq,
beynəlxalq münasibətlər sistemində öz yerini tutdu.
Yadıma ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş elmi məclislərin birində AMEA Tarix
İnstitutunun direktoru, akademik Yaqub Mahmudovun çıxışı düşdü. Görkəmli tarixçi öz nitqində ulu öndərin
Azərbaycana rəhbərliyinin hər iki dövründə xalqımızın milli maraqları naminə, dövlətçiliyimizin qurulması və
möhkəmləndirilməsi uğrunda apardığı mücadilənin əhəmiyyətindən, Heydər Əliyev irsinin Azərbaycan xalqının
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gələcəyi üçün müstəsna rolundan, ümummilli liderin ideallarının əbədiyaşarlığından ətraflı bəhs etdi. Sovet
dövründə, kommunist sisteminin amansız təqibləri şəraitində Heydər Əliyev fəaliyyətinin görünən və gizli
tərəfləri haqqında həqiqətləri açıqlamaqla Yaqub müəllim Heydər Əliyevin timsalında bir soydaşımızın öz
düşüncələri və əməlləri ilə həyatını bütünlüklə doğma xalqına həsr etməsinin nadir nümunəsini yaratdığını göz
önünə gətirdi.
Ulu öndərin xatirəsinə, misilsiz irsinin öyrənilməsinə həsr olunan bütün mərasim və məclislərdə də bu
nəhəng liderin güclü lokomotiv kimi bir çox hallarda zamanı öz arxasınca irəliyə aparan, gələcəyə yaxınlaşdıran
bir şəxsiyyət olduğu onun əməli fəaliyyətinin konkret məqamları ilə dönə-dönə təsdiq olunur. Həmişə vurğulanır
ki, öz ölkəsini və xalqını hələ sovet mexanizminin labirintlərindən məharətlə keçirərək irəli çıxarmaq və on
minlərlə zəka sahiblərinin uğrunda qurban getdiyi tarixi gələcəyə– müstəqilliyə qovuşdurmaq üçün möhkəm özül
yaratmaq ümummilli liderin bütün fəaliyyətinin başlıca qayəsi olmuşdur. Bu missiyası ilə Heydər Əliyev mifik
xalq qəhrəmanlarımızın bu gün inanılması mümkün görünməyən şücaət və məharətindən yüksəkdə dayanır.
Bu gün artıq 14 ildir ki, Heydər Əliyevin xarizmatik baxışlarını təkcə gündəlik qaynar hadisələrin əks
olunduğu canlı reportajlardan, millətin gələcəyi üçün taleyüklü məsələlərin müzakirə olunduğu işgüzar
müşavirələrdən, Azərbaycanın haqlı tələblərinin dönə-dönə səsləndiyi beynəlxalq tribunalardan deyil, həm də hər
bir azərbaycanlıya səmimi bir təbəssümlə baxan portretlərindən izləyirik. Lakin siyasətimiz, ideologiyamız və
gələcəyə ümidlərimiz ulu öndərin siyasi baxışlarına, dəst-xəttinə və öz xalqına olan sonsuz inamına əsaslanır.
Şərqdə bir çox “ilk”lərin təşəbbüskarı və müəllifi olmaqla bəşəriyyətin təkamül tarixinə öz adını yazmış
Azərbaycan bu gün də əhatəsində yerləşdiyi regionun, çox qədim zamanlardan geniş Avrasiya məkanında lövbər
salmış möhtəşəm türk sivilizasiyasının cazibə mərkəzinə çevrilməkdədir. Geosiyasi anlamda getdikcə çəkisi
artan, sivilizasiyaların, müxtəlif mədəniyyətlərin dialoq və qarşılıqlı anlaşma məkanına çevrilməklə beynəlxalq
miqyasda daim nüfuzu yüksələn Azərbaycan dünya birliyinin mütərəqqi inkişafına öz töhfələrini verməkdədir.
Bu uğurlar Heydər Əliyevin Azərbaycanın gələcəyi haqqında təsəvvürlərinə, məqsəd və məramlarına cavab
verən siyasi praqmatikanın nəticəsidir. Məhz bu yüksəlişi böyük bir uzaqgörənliklə müjdələyən Heydər Əliyev
Azərbaycan dövlətinin gələcək taleyinə nikbin baxışlarını belə ifadə etmişdi: “Azərbaycan bütün dünyaya Günəş
kimi doğacaq.” Bu Günəşin istisinə sığınan Azərbaycan xalqı isə onu bir daha sönməyə qoymayacaqdır.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin keçdiyi enişli-yoxuşlu, lakin sonu qalibiyyətli yol elə Azərbaycanın
keçdiyi siyasi təlatümlərlə dolu, lakin gələcəyə sarsılmaz inamını heç vaxt itirməyən irəliləyiş marafonunu
xatırladır. Azərbaycanın irəliləyiş üfüqləri isə sonsuz və daimidir– Heydər Əliyevin əziz xatirəsi kimi!
Xalq qəzeti.-2017.-9 may.-№98.-S.1,6.
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Müstəqilliyin banisi
Nurlana ƏLİYEVA,
Bakı Slavyan Universitetinin rektoru, professor, YAP İdarə Heyətinin üzvü
Tarix səhnəsinə çıxan hər bir xalqın öz siyasi lideri yetişir. Bu mənada Heydər Əliyev taleyin xalqımıza ən
böyük töhfəsi sayılmalıdır. Ona görə ki, o, bizim tale kitabımızı yazdı. Buna qədər və bundan sonra da dünyada
və ölkə daxilində qarşımıza çıxa biləcək hər cür çağırışlar və çətinliklər məqamında Azərbaycan dövləti heç
zaman köməksiz, çarəsiz qalmayıb və qalmayacaq. Çünki Heydər Əliyevin bizə miras qoyduğu tale kitabı
bizimlədir, xalqımız bu müqəddəs kitabın göstərdiyi yollarda həmişə qalib olacaq, sınaqlardan üzüağ çıxacaq.
Bu gün dünyada miqyaslı dəyişmələr, ziddiyyətli siyasi hadisələr baş verir. Ən təhlükəlisi odur ki, böyük
dövlətlər bir-birini eşitmir, müəyyən məsələlərdə ancaq özlərini haqlı sayırlar. Hələlik onlar öz müharibələrini
özgə dövlətlərin ərazilərində aparırlar. Üstəlik gənc, kiçik dövlətləri də öz sıralarında görmək istəyirlər. Dünyada
yaranan belə məntiqsiz şəraitdə Azərbaycan dövləti balanslı və uzaqgörən siyasət yeridir. Bu siyasət birbaşa ulu
öndər Heydər Əliyevin dövlətçilik irsinin real şəraitdə davamıdır.
Böyük rəhbərin ömrünün əsas qayəsi, amalı müstəqil Azərbaycan dövləti qurmaq idi. Heydər Əliyev taleyin
onun çiyninə qoyduğu bu missiyanı əlli ildən artıq daşıdı və gerçəkləşdirdi. Əleyhdarları öz illərini onun haqqında
böhtanlara, şər-şəbədələrə sərf edəndə Heydər Əliyev həmişə gerçək və uzaq hədəfli işlərlə məşğul oldu. Sovet
dönəmində müstəqilliyin iqtisadi, aqrar, kadr bazasını yaratdı. Ümummilli lider bütün fəaliyyətinin çətin və
sınaqlı dövrlərində hər dəfə ağlasığmaz qələbələr, uğurlar qazandı, zirvələrdən-zirvələrə ucaldı, opponentləri isə
tarixin sərt döngələrində itib-batdılar.
Heydər Əliyev Azərbaycanda hamının eyni dərəcədə inandığı fundamental bir siyasi ideologiyanın, bütün
vətəndaşlarının hər növ hüquqlarını qoruya bilən dövlətin əsasını qoydu, yalnız hüququn aliliyinə əsaslanan
idarəetmə sistemi yaratdı. Çağdaş Azərbaycanı ulu öndərin şah əsəri adlandıranlara tam haqq qazandırmaq
lazımdır. Nə vaxtsa yaşımızın ən ixtiyar çağlarında gələcək nəsillərimiz məhz ulu öndərlə eyni illəri yaşadığımız,
eyni anları bölüşdüyümüz üçün bizə qibtə ilə baxacaqlar... Çünki azərbaycançılıq ideologiyasının banisi olan bu
nadir siyasətçi və şəxsiyyət bütün zamanlarda mütərəqqi insanlar tərəfindən qürur və şərəf hissi ilə xatırlanacaq.
Azərbaycan dövlətinin tarixi ənənələrinin formalaşması və onun siyasi əsaslarının mükəmməl ideoloji
sistemin tərkib hissəsi kimi təsbit olunması milli dövlətçilik təfəkkürünün meydana gəlməsində müstəsna rol
oynadı. “Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi Azərbaycan xalqının tarixi nailiyyətidir” deyən ulu öndərin ən böyük
xidmətlərindən biri də bundan ibarətdir ki, o, azərbaycanlıların vahid bir etnik-siyasi toplum kimi tanınmasını
təmin edən ideologiyanın bünövrəsini qoydu. Yeni və sağlam nəslin yetişməsi üçün kifayət qədər mükəmməl bir
şərait formalaşdırdı. Nə qədər çətin və ağrılı mərhələlərdən keçsə də, ulu öndərin yaratdığı milli dövlətçilik
ideologiyası tarixin sınaqlarından uğurla çıxa bildi və bu, onun müəllifinin kifayət qədər müdrik şəxsiyyət
olduğunu bir daha təsdiqləyən əsas faktlardan ibarət idi.
Milli dövlətçilik ideologiyasının tarixi-siyasi mahiyyətini araşdırmaq, onun həqiqi fəlsəfi məzmununu
müəyyən etmək olduqca mürəkkəb bir məsələdir. Bu ideologiya ilk növbədə azərbaycançılığı elə bir səviyyədə
özündə birləşdirdi ki, onun söykəndiyi dəyərlər sistemi bütövlükdə xalqımızın ümumi xarakterini
müəyyənləşdirdi. Bu ideologiya adi bir həyat hadisəsi deyildir, müasir dünyanın mürəkkəb geosiyasi reallıqları
fonunda öz xalqının milli mentalitetinə və demokratik prinsiplərə əsaslanan qüdrətli dövlət yaratmış böyük siyasi
xadimin idarə etdiyi tarixi prosesdir. Heydər Əliyev azərbaycançılıq ideologiyasının həyata keçirilməsini başlıca
vəzifələrdən biri kimi qiymətləndirirdi: “Bu ideologiyanı qurmaq, yaratmaq, təşkil etmək, eyni zamanda əməli
surətdə həyata keçirmək lazımdır”.
Müstəqillik illərində ümummilli lider, təəssüf ki, cəmi on il bizimlə bir dövrdə yaşadı. On ildə Azərbaycan
onun rəhbərliyi ilə azı bir qərinəlik şərəfli yol keçdi. Borcaxtaran ölkə borcverən ölkəyə çevrildi. Moskvadan
icazəsiz bir hektar pambıq əkə bilməyən ölkə Ana Qanununu yazdı, öz nefti, qazı, digər sərvətləri ilə dünya
bazarlarına çıxdı. Ermənilərlə informasiya müharibəsində vətənin xeyrinə olan dönüş yarandı, dünyada sözümüz
və səsimiz eşidildi. Bir sözlə, ulu öndərin təbirincə demiş olsaq, Azərbaycanın müstəqilliyi əbədi və dönməz oldu.
Tarixi imtahanlar və sınaqlar arxada qalandan sonra çox vaxt biz onlara əbədi həyatın halqaları kimi baxırıq.
Amma belə deyil. Xalqlar, cəmiyyətlər, dövlətlər tarixi sınaqlardan konkret şəxslərin hünəri, fədakarlığı, enerjisi
və sağlamlığı hesabına çıxırlar. Biz də keşməkeşli müstəqilliyimizin iyirmi beş ildən artıq yolunu ilk növbədə ulu
öndərin sayəsində qələbələr sırası kimi keçmişik. Bütün sınaqlarda Heydər Əliyev öz xalqı ilə birgə, çiyin-çiyinə
olub. Dövlətimiz hər mərhələdə bu vəhdətdən güc alıb və bu güc gələcəkdə daha qüdrətli olmalıdır!
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Bu gün biz xalqımızın və onun siyasi varisi möhtərəm Prezident İlham Əliyevin birliyini israrla
qorumalıyıq, bu birliyin sədaqətli, etibarlı xidmətçisi olmalıyıq. Əminəm ki, xalqımızın və dövlətimizin gələcək
uğurları da bu sarsılmaz birliyə əsaslanacaqdır. Bu birlik həm də Heydər Əliyevin tale və quruculuq kitabını rəhbər
tutmaq və ona düzgün əməl etmək hünərinə, etibarına söykənəcəkdir.
Lakin hazırda dünyadakı hərbi vəziyyət və proseslər məni bir ana, pedaqoq və azərbaycanlı kimi narahat
edir. Şübhə yoxdur ki, Azərbaycandan çox da uzaqda olmayan hərbi və siyasi münaqişələr Qafqazda da getdikcə
böyük siyasi qeyri-sabit vəziyyət ehtimalı yaradır. Ermənilərin bizə qarşı fitnəkarlıq tarixinə baxanda aydın
görürük ki, onlar dünyadakı hər bir növbəti qlobal qeyri-sabitlik dalğasından özgə torpaqlarını ələ keçirmək üçün
fürsət axtarırlar. Biz buna hazır olmalıyıq, çünki siyasi hadisələr reallığa oxşamayan bir sürətlə dəyişir və bizi
daha diqqətli, sərvaxt olmağa çağırır.
Ötən ilin aprel döyüşləri ermənilərin növbəti hiyləgər təxribatı nəticəsində başlamışdı. Ermənilər dünyadakı
qeyri-sabitliyin növbəti dalğasını gözləyir və onları şərtsiz himayə edən dövlətlərdən hərbi yardım və silah
istəyirlər. Ona görə də aprel döyüşləri ermənilərə silahlanma bəhanəsi kimi lazım idi. Lakin onlar yanıldılar.
Unutdular ki, Heydər Əliyevin banisi olduğu müstəqil Azərbaycan Ordusu bu gün möhtərəm Prezidentin
rəhbərliyi altında Qafqazın ən yüksək maddi-texniki təchizata və hərbi sursata malik modern, müasir, yenilməz
ordusuna çevrilib. Hər kəs anladı ki, Azərbaycan Ordusu qarşıya qoyulan bütün vəzifələri həll etməyə torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasını təmin etməyə qadirdir.
Aprel döyüşlərində ermənilər Azərbaycan Ordusunun basılmaz əsgərinin və müasir silahının gücünü əyani
olaraq gördülər. Tarixən də belə olub: müharibələri silahlar yox, əsgərlər udublar, əsgərin qələbə əzmi, vətən
məhəbbəti, torpaq sevgisi, hər cür fədakarlığa hazır olan qətiyyəti, damarlarında qan kimi qaynayan qeyrət,
təəssübkeşlik, milli mənlik udur. Bunu Azərbaycan əsgərinin tarixə yazılan şücaəti göstərdi. Ordumuzun qüdrəti,
gücü cəmiyyətimizdə, gəncliyimiz və əsgərlərimiz arasında görünməmiş ruh yüksəkliyi Prezident İlham Əliyevin
ətrafında bir daha sarsılmaz birlik nümayiş etdirdi. Azərbaycan cəmiyyəti yekdil bir qüvvə kimi torpaqlarımızı
azad etmək əzmini, qüdrətini ortaya qoydu. Xalqımızın və ordumuzun birliyi qüdrətlə səsləndi. Bu, müstəqillik
illərində cəmiyyətimizin övladlarımıza təlqin etdiyi sonsuz vətənpərvərlik, millətsevərlik, ədalətlilik və milli
təəssübkeşlik, qədirbilənlik tərbiyəsinin qürurverici nəticəsi idi.
O günlərdə böyük dövlətlər Qafqazda hərbi əməliyyatlardan xorla və həyəcanla danışmağa, narahat olmağa
başladılar. Tarixdən məlumdur: bu dövlətlərin hökumətləri, bir səslə sülh canfəşanlığına başlayırlarsa, deməli,
ermənilərin hərbi vəziyyəti fəlakətlidir. Hərbi təşəbbüs ermənilərdə olanda onlar çox sakit görünürlər. Aprel
döyüşlərində düşmən öldürücü zərbə aldı və indiyədək özünə gələ bilmir. Xristian dövlətləri ilə xəlvət görüşlərdə
ağlayıb silah, müdafiə istəyirdilər. Lakin ordumuzun Ali Baş Komandanı İlham Əliyev erməni fitnəkarlığının
bütün cəhətlərini, sifətlərini bilir və zamanında qabaqlayıcı tədbirlər görür. Hadisələr zamanı Ali Baş Komandanın
nümayiş etdirdiyi hərbi qətiyyət, Azərbaycan əsgərinin gücünə, qüdrətinə sarsılmaz inam onun cəmiyyətdə
nüfuzunu qat-qat artırdı. Xalqımız, gəncliyimiz, ordumuz Prezidentimizin torpaqları qaytarmaq əzmini alqışlayır
və əmrini həmişə hazır vəziyyətdə gözləyirlər.
Ermənilər öz qudurğan siyasətçilərinin törətdiklərinin bədəlini ödəyəcəklər. Azərbaycan cəmiyyətinin və
ordusunun Prezident İlham Əliyev ətrafında sıx birliyi də bu tarixi zərurətin amillərindən biri və ən başılcasıdır.
Orduların, cəmiyyətlərin gücü onların iqtisadi bazasındadır. Dövlət başçımızın yeritdiyi uğurlu diplomatiya
sayəsində dünya siyasətinə təsir imkanları getdikcə artan Azərbaycanın bütövlükdə dünyada sülh, tərəqqi,
əməkdaşlıq paytaxtına, beynəlxalq miqyaslı enerji-kommunikasiya layihələrinin lokomotivinə çevrildiyi getdikcə
daha qabarıq sezilir.
Azərbaycan bu gün sülhün və əməkdaşlığın paytaxtına çevrilib. Və belə bir müsbət imicin formalaşmasında
cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə ölkəmizdə keçirilən beynəlxalq toplantıların əhəmiyyətini xüsusi vurğulamaq
lazımdır. Respublikamızda həyata keçirilən iqtisadi tədbirlərlə paralel şəkildə demokratik-hüquqi islahatların
mütəmadi davam etdirilməsi, strateji inkişaf kursunun prioritet xətt kimi seçilməsi digər sahələrin də tərəqqisinə
yol açmışdır.
Bütün bu nailiyyətlərin - siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni-humanitar sahələrdə əldə edilmiş yüksək nəticələrin
möhkəm təməl üzərində formalaşmış ictimai-siyasi sabitlik amili ilə şərtləndiyini, həmrəylik və vətəndaş sülhünə
əsaslandığını vurğulamağa ehtiyac yoxdur. Bu gün respublikamızda mövcud olan əmin-amanlıq, milli barışıq
mühiti demokratik inkişafın, qanunçuluğa və hüquq qaydalarına, ədalət meyarlarına ciddi şəkildə riayət
olunmasının başlıca təminatlarından biridir.
Prezident İlham Əliyev çıxışlarında dəfələrlə bildirmişdir: müasir dövrdə hər bir xalqın taleyini təkcə onun
malik olduğu zəngin təbii sərvətlər deyil, həm də elmi-mədəni və intellektual imkanları, bütün bunların da
fövqündə dayanan insan kapitalı müəyyənləşdirir.
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Müasir dünyada rəqabətə tab gətirmək üçün ilk növbədə təhsilə, zəngin biliklərə, informasiya
texnologiyalarına arxalanmaq, elmi yüksəlişin təmin olunmasını başlıca prioritetlərdən biri kimi qəbul etmək
lazımdır. Bunun üçün ölkə rəhbəri fəal milli maarifçilik xətti yeridir və dünya təhsil sisteminə inteqrasiyanı vacib
hesab edir.
Bizim milli təhsilin strateji məqsədi ilk növbədə müasir elmi biliklərlə silahlanmış milli ruhlu vətəndaş
yetişdirmək, vətənpərvər, xeyirxah, humanist, sədaqətli, təəssübkeş, ədalətli gənclik tərbiyə etməkdir. Belə
tərbiyənin pedaqoji strategiyası cəmiyyətimizin tərəqqisi, onun yaxın və uzaq vəzifələri ilə bağlıdır. Bu vəzifələrin
təməlində ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpası, iqtisadiyyatımızın modernləşdirilməsi, təbii sərvətlərimizdən daha
effektiv istifadə etmək məqsədi durur.
Həmin məsələləri uğurla həyata keçirmək üçün bizə ilk növbədə milli ruhda tərbiyə almış, mənəvi
dəyərlərimizi şüurlu surətdə qiymətləndirən və sevən, vətən bayrağına məhəbbəti həyat qayəsi sayan bilikli
vətəndaşlar lazımdır. Bunun üçün biz ölkənin təhsil sistemində gedən islahatları davam etdirməli, kənar
mədəniyyətlərlə təmas anlarında “yabançı həyat tərzlərindən məhz nələri əxz etməli, nələri kənarlaşdırmalı” sualı
meydana çıxarkən düzgün mövqe tutan, müstəqil qərarlar qəbul etməyi bacaran kamil gənc nəsil yetişdırməyi
təhsilimizin ali məqsədi kimi həyata keçirməliyik. Gənc nəslin maddi və mənəvi sağlamlığı, milli dəyərlərə
bağlılığı, vətənpərvərliyi təhsilimizin ən mühüm hədəfləri olaraq qalır. Təhsilin keyfiyyətini, insanların ixtisas
səviyyəsini yüksəltməyi milli tərəqqimizin əsas şərti saymalıyıq və sayırıq. Bu, Heydər Əliyevin milli təhsil
konsepsiyasının əsas tələbidir. Sosial tərəqqi dərinləşdikcə, texnologiyalar artdıqca dövlətin təhsilin keyfiyyəti
üzərində nəzarəti və diqqəti də artır. Bu gün aparılan təhsil islahatları məhz buna yönəlibdir. Müasir təhsil ən yeni
infrastruktur, dövlət standartlarına uyğun proqramlar, dərsliklər tələb edir. Bu həm dövlət, həm də özəl təhsilə
aiddir. Həyat göstərdi ki, pərakəndəlik bu yöndə aparılan islahatların tələblərinə uyğun deyil. Dövlətimiz ardıcıl
olaraq təhsilin təşkilat strukturunu təkmilləşdirir, pərakəndəliyi aradan götürür. Belə tədbirlər ölkənin sürətli
tərəqqisinə, gəncliyin bilik və ixtisas səviyyəsinin yüksəlməsinə xidmət edir və Azərbaycanda vətəndaş
tərbiyəsinin mühüm strateji parametrlərini müəyyənləşdirən fəaliyyət kimi xarakterizə olunur.
Neft dövrünün islahatlarını ulu öndər Heydər Əliyev özü apardı. Amma postneft dövrünə uğurlu keçidin
memarı Prezident İlham Əliyevdir. Onun siyasətində bu islahatların məqsədi birdir: neft-qaz bazarındakı qeyrisabitlik heç bir halda Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf templərinə və maliyyə dayanıqlığına mənfi təsir etmədən
digər sahələrin tərəqqisinə sürətli islahatlar strategiyası kimi təkan verməlidir. Dövrün reallıqları ilə hesablaşaraq
onu vaxtında istiqamətləndirmək dövlət başçısı İlham Əliyevin idarəçilik üslubunun ana xəttidir.
Son on beş ildə ölkəmizdə aparılan islahatların ən görünən hissəsi infrastruktur layihələridir: rabitənin və
yol təsərrüfatının müasirləşdirilməsi, qaz və su şəbəkələrinin genişləndirilməsi və s. Lakin bizim bu infrastruktur
layihələrin əsl tarixi-iqtisadi mənası indiki mərhələdə ortaya çıxır: sürətli infrastruktur quruculuğu ölkədə postneft
dövrü islahatlarının zəruri bazası idi. Ona görə qeyri-neft sənayesinin sürətlə yenidən qurulması planları əslində
Prezidentin islahatlar proqramının ikinci mərhələsidir. Bu mərhələ ölkədə həm maliyyə bazasını möhkəmlədəcək,
həm də manatın kursunu sabitləşdirəcəkdir. Prezidentin sosialyönümlü siyasətinin əsas göstəricisi, yoxsulluğu
aradan qaldıran iqtisadi amil məhz düzgün yeridilən islahat xəttidir. Cəmiyyətimizin və yaradıcı insanlarımızın,
xalqımızın dövlətimizə etimadı, sevgisi, ədalət prinsipləri əsasında ildən-ilə möhkəmlənən ölkənin nüfuzlu siyasi
qüvvəsinə - YAP-a sarsılmaz inamıdır.
Bu gün də partiyamız cəmiyyətimizin inkişafı yollarında dövlətimizlə yanaşı qoşa qanad kimi öz əzmkar
fəaliyyətini davam etdirir. Qürurverici haldır ki, YAP-ın sıralarına hər gün ölkəmizin aqil, uzaqgörən, təəssübkeş
insanları - qadınlar, gənclər dəstə-dəstə gəlirlər. Bu, partiyamızın da sükanı başında möhtəşəm rəhbərliyi ilə
uğurlu idarəetmə siyasəti aparan Prezidentə, Yeni Azərbaycan Partiyasına böyük bir inamın, etimadın, sonsuz
məhəbbətin təzahürüdür. Bu, mütləq həqiqətin tarixi təsdiqidir!
Hesab edirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyası bu islahatlar yolunda dövlətimizin əsas yardımçısı və
dayağıdır. YAP ölkənin tarixi müqəddəratının həll edilməsində, uğurla həyata keçirilən nəhəng dövlət quruculuğu
prosesində mübarizlik nümayiş etdirməyə qadir olduğunu çoxdan isbat etmişdir. Bu gün danılmaz həqiqətdir ki,
YAP cəmiyyətin siyasi avanqardıdır. Dövlət başçısının hər bir uğuru partiyamıza daha da hörmət və nüfuz
qazandırmış, onun sıraları vətənpərvər insanlar hesabına 700 000 nəfərə çatmışdır.
Bu, Prezidentə və Yeni Azərbaycan Partiyasına böyük bir inamın, etimadın, sonsuz məhəbbətin
təzahürüdür. Bu, mütləq həqiqətin tarixi təsdiqidir! YAP-ın sıralarında gənclərin və qadınların fəaliyyəti xüsusi
bir mövzudur. Bu barədə söz açarkən Azərbaycan qadınının fəaliyyətinə örnək olan Mehriban xanım Əliyevanın
genişmiqyaslı fəaliyyəti haqqında danışmamaq mümkün deyil.
Onun ölkənin Birinci vitse-prezidenti kimi böyük dövlət postuna gəlişi hazırkı inkişafımızın sürəti və
uğuru, tərəqqinin ortaya gətirdiyi sosial problemlərin həlli üçün zəruri olan bir qərardır. Çoxşaxəli, titanik
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fəaliyyətin ədalətli nəticəsidir. Xalqımızın qəlbində Mehriban xanıma böyük, misilsiz inam və etimad var.
İnsanların öz dərd-səri ilə ona müraciətlərinin çox böyük miqyası bunu aşkar göstərir. Bu həm də dövlətimizin
ədalət gücünə inamdır. Prezidentin sosialyönümlü siyasətinin gerçəkləşməsində Mehriban xanımın zəhməti və
fəaliyyəti misilsizdir. Aydın məsələdir ki, indiyədək onun xarici və daxili siyasətdə qeyri-rəsmi statusla apardığı
və bütün dünyada etiraf olunan fəaliyyəti daha yüksək səmərəlililklə davam edəcək, xalqımızın və dövlətimizin
yeni uğurları üçün möhtəşəm qüvvə kəsb edəcək və böyük humanitar nəticələr verəcəkdir. Mehriban xanım
Əliyeva Azərbaycan anasının və qadınının zəriflik və qaliblik gücünün rəmzidir. Bütün Azərbaycan anaları
onunladır, əl-ələ və çiyin-çiyinədir. Bu, milli dövlətçilik, azərbaycançılıq ideologiyasının qürurverici
cəhətlərindən ən birincisidir. O fəaliyyətin ki aparıcısı anadır, qadındır, ona inam çoxdur.
2015-ci il I Avropa Oyunları bütün dünyada qələbəmiz oldu. Dostlarımız sevindi, düşmənlərimiz məyus
qaldı. İndi biz öz vətənimizdə 2017-ci ilin İslam Həmrəyliyi Oyunlarını təşkil edirik. Bu həm də islam
həmrəyliyinin təntənəsidir.
Qarabağla bağlı məsələlərin beynəlxalq məclislərdə qoyuluşu zamanı bizim ədalətli mövqeyimizin müdafiə
olunması vacib bir şərtdir. Bunun təmin olunması həm də dövlətlər və xalqlar arasında dialoqun, diplomatların
şəxsi münasibətlərinin səviyyəsindən asılıdır. O biri tərəfdən, dövlətlərarası əməkdaşlıq birbaşa xalqların,
iqtisadiyyatların və tək-tək insanların əməkdaşlığına əsaslanır. Böyük idman tədbirləri bu münasibətlərin
yaranmasının ən sadə və səmərəli yoludur. Üstəlik hər bir ideoloji əməkdaşlığın iqtisadi və humanitar faydaları
da olur, məsələn, turizm kimi çox gəlirli fəaliyyətin inkişafına yol açır.
Ölkəmizin beynəlxalq forum və dialoq siyasətinin böyük faydasına çox inanırıq. Əslində, bu da təhsilin,
sosial təhsilin bir formasıdır. Belə bir xətt ölkənin xarici siyasətinin ayrılmaz atributuna çevrilib. Xalqımız bunun
faydalarını bu gün də hiss edir, amma gələcəkdə daha artıq hiss edəcəkdir. Çünki bu tədbirlərin Azərbaycanın
açıq, müasir, çoxmədəniyyətli bir cəmiyyətə çevrilməsini daha da sürətləndirir. Bu tədbirlər Azərbaycanı
müsəlman ölkələri ilə Qərb arasında inteqrasiya körpüsü kimi təqdim edir. Bu, ulu öndər Heydər Əliyevin
azərbaycançılıq ideologiyasının məzmununa aid qlobal məsələdir. Bu ideologiya milliliklə müasirliyi, dinə sonsuz
inamla tolerantlığı, demokratik düşüncə ilə dövlətçilik şüurunu elə mükəmməl səviyyədə özündə birləşdirir ki,
onun söykəndiyi dəyərlər sistemi bütövlükdə Azərbaycan xalqının ümumi xarakterini müəyyənləşdirir. Təsadüfi
deyil ki, “Multikulturalizm ili”ndə Azərbaycanda qonaq olan əcnəbilər bu Şərq ölkəsində müxtəlif
dünyagörüşlərinin, dini inancların, siyasi əqidələrin, fərqli mədəniyyətlərin bu dərəcədə normal, sivil dialoquna
heyranlıqlarını gizlədə bilmirdilər. Bu dialoq öncə möhtərəm Prezidentin düşüncələrində qurulmuşdur. Keçmişin
qiymətli əmanətlərini çağdaş təsəvvürlərin işığında təqdim etməyə, yaxud çağdaş təsəvvür və dünyagörüşlərini
tarixin ərməğanları fonunda nəzərdən keçirməyə yalnız idarəçilik keyfiyyətlərinin sirlərinə dərinliyi ilə bələd olan
İlham Əliyev nail ola bilərdi. O, buna nail oldu.
Bu ideologiya adi bir həyat hadisəsi deyildir, müasir dünyanın mürəkkəb geosiyasi reallıqları fonunda öz
xalqının milli mentalitetinə və demokratik prinsiplərə əsaslanan qüdrətli dövlət yaratmış bir siyasi xadimin idarə
etdiyi tarixi prosesdir.
Son on beş ildə Azərbaycanın gələcəyi, iqtisadi qüdrəti, müstəqilliyinin dönməzliyi üçün misilsiz işlər
görülüb, böyük qələbələr qazanılıb. Azərbaycan dünyanın iqtisadi və mədəniyyət məkanına dərindən inteqrasiya
edib, zəruri infrastruktur və kadr bazası yaradıb. Bütün bunlar neft gəlirlərinin insan kapitalına çevrilməsi və
Prezident İlham Əliyevin güclü Azərbaycan yaratmaq arzularına, milli həmrəyliyə və siyasi sabitliyə əsaslanıb.
Bugünkü Azərbaycan dahi Heydər Əliyevin həyat amalı idi. Deməli, biz daha artıq uğurlar və qələbələr gətirəcək
düz yolla gedirik.
Bu gün müstəqil Azərbaycan dünya siyasətinin reallığıdır.
Xalqımız bu reallığı qoruyub saxlamaq üçün İlham Əliyevin hakimiyyətini, dövlət idarəçiliyini böyük bir
nemət kimi qəbul edir. Ona görə böyük nemət kimi qəbul edir ki, ona həm təbiət, həm də aldığı tərbiyə alicənablıq,
qüvvətli ruh, dövləti səriştə, böyük ürək və zəngin təcrübə vermişdir. Onun ən böyük sərvəti Heydər Əliyev
məktəbi, ən böyük dayağı isə hər gün etibarlı dəstəyini və sarsılmaz məhəbbətini hiss etdiyi Azərbaycan xalqıdır.
Bu birliyin qələbələrə uğurla çatacağına inanırıq.
Azərbaycan.-2017.-9 may.-№98.-S.9.
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Heydər Əliyev Azərbaycanın aqrar sektorunun bugünkü inkişafının təməlini qoymuşdur
Eldar İBRAHİMOV,
Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin sədri, iqtisad üzrə elmlər doktoru, professor
Azərbaycan xalqı ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünü ruh yüksəkliyi ilə
qeyd edir. Heydər Əliyev fenomeni hər bir azərbaycanlının qəlbində unudulmaz iz qoymuşdur. Ulu öndər birinci
dəfə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə (1969-1982-ci illərdə) respublikamız SSRİ məkanında geridə qalmış
əyalətdən inkişaf etmiş, aqrar-sənaye kompleksi olan bir diyara çevirmişdir. Müstəqillik əldə etmiş, lakin xaos
içərisində boğulan Azərbaycanın da düşdüyü acınacaqlı vəziyyətdən qısa müddətdə (2003-2013-cü illər)
qurtararaq dünyanın inkişaf etmiş ölkələri sırasına çıxması üçün möhkəm özül yaradan da Heydər Əliyev
olmuşdur.
Xalqın çağırışı ilə siyasi hakimiyyətə qayıdan ümummilli lider müstəqil Azərbaycan Respublikasını dünya
xəritəsindən silinmək təhlükəsindən xilas etmiş, onu böyük gələcəyi olan bir dövlətə çevirmişdir. Heydər Əliyevin
müdrikliyi, qətiyyəti, dövlət idarəçiliyi sahəsində zəngin təcrübəsi sayəsində ölkəmizdə siyasi sabitlik bərpa
olunmuş, bazar iqtisadiyyatına keçidi təmin etmək üçün iqtisadi islahatlar başlanmışdır. O, yaranmış gərgin
vəziyyətdən çıxmağın və inkişaf etmiş ölkələrin cərgəsinə qoşulmağın yeganə və düzgün yolunun iqtisadi
islahatlardan keçdiyini çox düzgün müəyyən etmişdir. Ulu öndər 1994-cü il avqustun 18-də kənd təsərrüfatında
1994-cü ilin birinci yarısının yekunlarına və islahatların keçirilməsi vəziyyətinə həsr olunmuş müşavirədə
demişdir: “...Kənd təsərrüfatında istənilən səviyyəyə qalxmaq üçün, dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin bu
sahədəki nailiyyətlərinə çatmaq üçün biz kənd təsərrüfatında da iqtisadi tədbirlər görməliyik. Yəni iqtisadi
islahatlar keçirməli, kənd təsərrüfatının idarə olunmasını, mülkiyyət formasını dəyişdirməliyik. Bu, ümumən
iqtisadiyyatda, o cümlədən kənd təsərrüfatında strateji yolumuzdur. Biz bu yolla getməliyik, bundan ötrü daha
ciddi tədbirlər görməliyik”.
Heydər Əliyev istər birinci, istərsə də ikinci dəfə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrlərdə kənd təsərrüfatının
inkişafına çox ciddi diqqət və qayğı ilə yanaşmış, bu sahənin inkişaf etdirilməsini həmişə önə çəkmişdir. Ulu
öndər həmin müşavirədə qeyd etmişdir ki, “Ermənistan Respublikasının təcavüzü nəticəsində biz müharibə
aparırıq. Müharibə gedən bir ölkədə kənd təsərrüfatına çox böyük ehtiyac var. Çünki ərzaq məhsullarının əsas
mənbəyi kənd təsərrüfatıdır. Ona görə də bu sahəyə xüsusi diqqət verilməlidir”.
Qarşıya qoyulan vəzifələrin yerinə yetirilməsi isə ölkənin maliyyə ehtiyatlarının mövcudluğu ilə birbaşa
əlaqədar olduğundan respublikamızın əsas təbii sərvəti olan neftdən səmərəli istifadə etmək çox böyük və
həlledici əhəmiyyət kəsb edirdi. Bu baxımdan 1994-cü ildə ulu öndərin təşəbbüsü və birbaşa iştirakı ilə imzalanan
“Əsrin müqaviləsi” iqtisadi islahatların həyata keçirilməsində mühüm rol oynamaqla yanaşı, formalaşmaqda olan
yeni ictimai şəraitdə ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafının təməlini qoydu. Bu müqavilənin imzalanması heç də
asan başa gəlməmiş, Heydər Əliyevin möhkəm iradəsi, düşünülmüş siyasəti və gərgin əməyi sayəsində baş
tutmuşdur. Bu, əslində, ölkəmizin tarixində inqilabi bir hadisə idi və həmin müqavilə sonralar neft və qaz sənayesi
üzrə daha 26 beynəlxalq müqavilənin bağlanmasına yol açdı.
Heydər Əliyevin qətiyyətlə həyata keçirdiyi bu və digər tədbirlər sayəsində respublikamızda SSRİ-nin
süqutunun son dövrlərində başlamış və müstəqilliyin ilk üç ilində daha da dərinləşmiş iqtisadi tənəzzülün qarşısı
alındı və 1996-cı ildən etibarən iqtisadiyyatın bir çox sahələrində inkişaf başladı. Lakin bu inkişafı
möhkəmləndirmək və yeni uğurlar əldə etmək üçün mövcud idarəetmə üsulu yetərli olmadığından Heydər Əliyev
ölkə iqtisadiyyatının bazar münasibətləri əsasında sosialyönümlü iqtisadiyyatın inkişafına keçidin vacib olduğunu
önə çəkdi. Bu məqsədlə ulu öndərin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə ölkənin müstəqilliyinin açarı olan ərzaq
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, azad sahibkarlığın bərqərar olması və əhalinin maddi rifah halının yaxşılaşması
üçün MDB məkanında analoqu olmayan və sosial ədalət prinsipinə əsaslanan torpaq islahatı həyata keçirildi. Bu
gün ölkəmizin ümumi iqtisadi inkişaf səviyyəsi və dünya iqtisadiyyatına verdiyi sanballı töhfələr Heydər Əliyev
siyasətinin təntənəsidir və bunu hər bir Azərbaycan vətəndaşı böyük qürur hissi ilə bildirir.
2003-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmiş İlham Əliyev ulu öndərin ölkəmizin hərtərəfli
inkişafı üçün başladığı siyasəti və irəli sürdüyü ideyaları uğurla davam etdirərək Azərbaycanı dünya miqyasında
müstəqil siyasət aparan, özünün enerji təhlükəsizliyini təmin etməklə bir çox ölkələrin bu sahədə təhlükəsizliyinə
töhfə verən və siyasi sabitliyə malik demokratik bir ölkə kimi tanıtmışdır. 1993-2015-ci illərdə ölkə
iqtisadiyyatının inkişafı üçün əsas kapitala bütün mənbələrdən 184,1 milyard manat investisiya yatırılmışdır. Bu
vəsaitin 143,6 milyard manatı bilavasitə inşaat işlərinin aparılmasına yönəldilmiş və onun 55,1 faizi istehsal
971

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

təyinatlı obyektlərin tikintisinə sərf edilmişdir. Nəticədə təkcə 2015-ci ildə 54,4 milyard manatlıq ümumi daxili
məhsul istehsal olunmuşdur ki, bu da 1995-ci ilin göstəricisindən 6,4 dəfə çoxdur. Bu illər ərzində milli
iqtisadiyyatın bazar prinsipləri əsasında qurulması istiqamətində həyata keçirilən məqsədyönlü siyasət,
regionların və ayrı-ayrı iqtisadi və sosial sahələrin inkişafına dair dövlət proqramlarının uğurla icra olunması və
müntəzəm olaraq aparılan zəruri islahatlar sayəsində ölkə əhalisinin həyat səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə
yaxşılaşmışdır. Belə ki, 1995-ci ilə nisbətən 2015-ci ildə əhalinin real gəlirləri 9,8 dəfə artaraq adambaşına 4380
manat təşkil etmiş, əhalinin orta aylıq əməkhaqqı 37,4 dəfə artaraq 467 manat olmuşdur. Əhalinin sosial rifah
halının yaxşılaşması yoxsulluğun azalmasına müsbət təsir göstərmişdir. Müqayisə olunan müddətdə yoxsulluq
səviyyəsi 49 faizdən 4,9 faizə enmişdir. Həmin dövrdə məşğul əhalinin sayında da böyük artım müşahidə
olunmuş, işsizliyin səviyyəsi 2015-ci ildə 5 faizə enmişdir. Belə uğurlu nəticələrin əldə edilməsi ölkəmizdə
düşünülmüş və gələcəyə istiqamətlənmiş neft strategiyası əsasında dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi,
yeni və müasir texnika və texnologiyalarla təchiz olunmuş müəssisələrin işə salınaraq çoxsaylı iş yerlərinin
açılması ilə bağlıdır.
İqtisadiyyatın bazar prinsipləri əsasında inkişafının əsasını təşkil edən xüsusi mülkiyyətin bərqərar olması
üçün iqtisadi islahatlara başlanması ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı üçün geniş imkanlar yaratdı. “Əsrin
müqaviləsi”nin uğurla həyata keçirilməsi nəticəsində ilbəil artan maliyyə ehtiyatları bu imkanlardan daha səmərəli
istifadə etməklə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsini zəruri edirdi. Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə ölkə
iqtisadiyyatının neftdən asılılığını azaltmaq üçün qeyri-neft sektorunun və onun əsas sahələrindən biri olan aqrar
sektorun inkişafı prioritet istiqamət kimi önə çəkildi. Qeyri-neft sektorunun və onun tərkib hissəsi olan aqrar
sektorun inkişafı isə regionların sosial-iqtisadi inkişafından asılı olduğuna görə bu sahəyə diqqətin artırılması
ölkədə formalaşan iqtisadi strategiyanın əsasını təşkil edirdi. Bu istiqamətdə sərf olunacaq dövlət büdcəsi
vəsaitindən səmərəli istifadəni təmin etmək üçün yeganə düzgün siyasi və iqtisadi qərar həmin vəsaitin dövlət
proqramları əsasında xərclənməsi idi. Bu məqsədlə Prezident İlham Əliyev 2004-cü il 11 fevral tarixli fərmanla
“Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)”nı təsdiq
etdi.
Bu dövlət proqramı uğurla həyata keçirildi. Regionlarda ilk növbədə daha çox ehtiyac duyulan infrastruktur
obyektlərinin yaradılması və digər tədbirlərin həyata keçirilməsi təmin edildi. 2006-cı ildə istifadəyə verilmiş
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin fəaliyyəti nəticəsində ölkəyə böyük valyuta axınının başlaması proqramda
nəzərdə tutulan bütün tədbirlərin vaxtında yerinə yetirilməsinə imkan verdi və Azərbaycan dünyada analoqu
olmayan 30-35 faiz illik iqtisadi artıma nail oldu. Həmin illər iqtisadi artım əsasən neft amili ilə bağlı idi və bu
amil ölkənin gələcək inkişafının təmin edilməsi üçün möhkəm maliyyə imkanı formalaşdırdı.
Ölkədə yaranmış maliyyə imkanından səmərəli istifadəni təmin etmək, qeyri-neft sektorunun və
infrastrukturun inkişafı üçün möhkəm təməl qoymaq məqsədilə Prezident 2009-cu il 14 aprel tarixdə “Azərbaycan
Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”na dair fərman imzaladı
və həmin proqram da uğurla yerinə yetirildi. Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair qəbul edilmiş bu
proqramların icrasına 10 il ərzində 50,7 milyard manat, o cümlədən birinci proqrama 16 milyard, ikinci proqrama
34,7 milyard manat vəsait yönəldilmişdir. Bundan əlavə, regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair proqramlarda
nəzərdə tutulmayan məsələlərin həllinə dövlət başçısının müvafiq sərəncamları ilə Prezidentin Ehtiyat Fondundan
737,4 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Bu vəsaitlər hesabına regionlarda 500-dən çox sənaye müəssisəsi, 2708
məktəb binası, 500-dən çox səhiyyə, 700-ə yaxın mədəniyyət, 250-dən çox idman və gənclər obyektləri tikilmiş
və ya əsaslı təmir edilmişdir. Proqramlar çərçivəsində regionlarda mənzil tikintisi, respublika və yerli əhəmiyyətli
yolların çəkilməsi, yenidən qurulması və təmiri, yeni körpü və yolayırıcıların tikilməsi və təmiri, poçt və rabitə
şəbəkəsinin yenidən qurulması və genişləndirilməsi, habelə digər infrastruktur sahələrində böyük həcmdə işlər
görülmüşdür.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair proqramların ölkə iqtisadiyyatında gələcək illərdə də davamlı
artımın əldə olunmasında mühüm rolu nəzərə alınaraq 2014-cü il 27 fevral tarixli fərmanla “Azərbaycan
Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir.
Proqramın həyata keçirilməsi perspektivdə ümumi daxili məhsulun artımının əsasən qeyri-neft sektorunun
inkişafı hesabına əldə olunmasına imkan verəcəkdir. Bu da ölkəmizdə sosial-iqtisadi inkişafı təmin etmək üçün
mövcud maliyyə ehtiyatlarının dövlət proqramları üzrə xərclənməsinin daha səmərəli iqtisadi model olduğunu
təsdiq edir.
Əldə edilən neft gəlirlərinin iqtisadiyyatın real sektoruna və infrastruktur layihələrinə istiqamətləndirilməsi
ölkəmizdə iqtisadiyyatın bütün sahələrinin balanslaşdırılmış inkişafını təmin etmişdir. Belə ki, 1995-ci ilə
nisbətən 2015-ci ildə ümumi daxili məhsul istehsalı sənayedə 4,8, kənd təsərrüfatında 2,4, tikintidə 69,3, nəqliyyat
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xidmətləri sektorunda 4,2, rabitədə 28,8, ticarət sektorunda 9,4 dəfə artmışdır. Ümumi daxili məhsulun belə sürətli
artımı ölkəmizin dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiya olunmasına da müsbət təsir göstərmişdir. Əgər 1993-cü ildə
cəmi 60 xarici ölkə ilə ticarət əlaqəsi qurulmuşdusa, 2015-ci ildə 165 xarici dövlətlə idxal-ixrac əməliyyatı
aparılmış və xarici ticarət dövriyyəsinin səviyyəsi 15,3 dəfə artaraq keçən il 20,6 milyard ABŞ dolları təşkil
etmişdir.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi dövründə ölkə iqtisadiyyatının sürətlə inkişaf etməsi, Bakının
yüksəksəviyyəli bir çox beynəlxalq toplantılara, idman və musiqi yarışmasına evsahibliyi etməsi dünyada
respublikamızın nüfuzunu əhəmiyyətli dərəcədə artırmışdır. Ona görə də əksər beynəlxalq təşkilatlar öz
tədbirlərini Azərbaycanda keçirməyə can atır və nəticədə ölkəmizə gələn əcnəbilərin sayı ildən-ilə sürətlə artır.
Bu da ölkəmizdə iqtisadiyyatın və sosial həyatın səmərəli sahəsi olan turizmin formalaşmasına və inkişafına öz
müsbət təsirini göstərir.
Dövlət başçısı İlham Əliyev prezidentliyinin ilk illərindən Heydər Əliyev ideyalarına sadiq qalaraq aqrar
bölməni iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun prioritet istiqaməti elan etmiş və bu sahədə islahatların daimi
xarakter alması və getdikcə dərinləşməsi üçün konkret tədbirlər görmüşdür. Prezidentin imzaladığı sənədlərə
əsasən kənd təsərrüfatı məhsul istehsalçılarına əkin sahələrinin becərilməsində istifadə olunan yanacaq və motor
yağlarına, buğda, çəltik, pambıq və tütün əkininə, sortlu toxum və tinglərin istehsalına və satışına, mineral
gübrələrin güzəştli şərtlərlə satışına, mal-qaranın cins tərkibinin yaxşılaşdırılmasına, yerli at cinslərinin damazlıq
özəyinin qorunmasına, müasir kənd təsərrüfatı texnikalarının və texnoloji avadanlıqların alınaraq istehsalçılara
güzəştli şərtlərlə lizinqə verilməsinə, habelə aqrar sahibkarları güzəştli kreditlərlə təmin etməyə və bu kimi digər
tədbirlərə hər il dövlət büdcəsindən milyonlarla manat vəsait yönəldilmişdir. Bunun nəticəsidir ki, ötən son 10
ildə ölkəmizdə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı xeyli artmışdır. O cümlədən, taxıl istehsalı 41, ət istehsalı
50,8, süd istehsalı 53,7, yumurta istehsalı 77,8 faiz və şəkər çuğunduru 5 dəfə çoxalmışdır. Həmin vəsait hesabına
respublikamızda 39 quşçuluq müəssisəsi, 16 cins heyvandarlıq kompleksi, 7 süd və 7 ət istehsalı müəssisəsi
açılmış, 28 intensiv bağçılıq təsərrüfatı, 30 müasir istixana kompleksi və 15 meyvə-tərəvəz emalı müəssisəsi
yaradılmışdır. Görülən tədbirlər sayəsində həmçinin aqrar sektorun yeni texnika və texnologiyalara, qabaqcıl
təcrübəyə və elmi nailiyyətlərə əsaslanan innovativ inkişafı üçün möhkəm təməl qoyulmuşdur.
Bunlarla yanaşı, qloballaşmanın dərinləşməsi, təbii ehtiyatların həddindən çox istismarı, iqlim dəyişikliyi
və əhalinin yüksək artımı ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün daha böyük əzmlə çalışmağı tələb edir.
Prezident İlham Əliyev 2015-ci il aprelin 10-da Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi
inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında demişdir: “...Ərzaq təhlükəsizliyi bizim
üçün prioritetdir... Çünki ərzaq təhlükəsizliyi bundan sonra dünya üçün ən böyük məsələ olacaq, o ölkələr ki ərzaq
təhlükəsizliyini təmin etməyib, onlar böyük problemlərlə üzləşəcəklər”. Problemin ciddiliyini, ölkəmizin müstəqil
siyasət yeritməsi imkanını və mövcud siyasi sabitliyi daha da möhkəmləndirmək üçün cənab İlham Əliyev elə bir
toplantı yoxdur ki, orada respublikamızda əhalinin ərzaqla təminatı məsələsinə toxunmasın, əlaqədar təşkilatların
diqqətini bu məsələyə cəlb etməsin. Bunun nəticəsidir ki, son illər ölkə əhalisinin ərzaqla təminatında əsaslı
dəyişiklik baş vermiş, respublikamızda əsas ərzaq məhsulları ilə özünütəminetmə səviyyəsi xeyli yüksəlmiş, bəzi
məhsullar isə xarici ölkələrə ixrac olunmağa başlamışdır.
İqtisadiyyatın bütün sahələrində olduğu kimi, ölkəmizin aqrar sahəsində də zamanın çağırışlarına uyğun
olaraq iqtisadi inkişaf modellərindən istifadə edilir. Hazırda aqrar sahəni innovasiyalar tətbiq etmədən inkişaf
etdirməyi təsəvvür etmək çox çətindir. Bunu nəzərə alaraq dövlət başçısının tapşırığı əsasında aqrar sahədə
innovasiyanın tətbiqi istiqamətində geniş işlərə başlanmışdır.
İnnovasiya elmi-texniki tərəqqinin yeni texnologiyada və məhsulda öz əksini tapması kimi anlaşıldığına və
dərin islahatlar strategiyasının əsasını təşkil etdiyinə görə dünyanın qabaqcıl ölkələrində kənd təsərrüfatı daha çox
elmtutumlu olması istiqamətində inkişaf edir. Ona görə Azərbaycanda da aqrar-sənaye kompleksinin innovasiyalı
inkişafı qarşıda duran əsas vəzifədir və onun həll olunması istiqamətində işlər aparılır.
2008-ci ildə kənd təsərrüfatında innovativ məhsul olan ekoloji təmiz məhsul istehsalının hüquqi bazasını
təşkil edən “Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında” qanun qəbul edilmişdir. Həmin qanunun tətbiqi nəticəsində
respublikamızın bir çox bölgələrində, xüsusilə Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun əhatə etdiyi ərazilərdə ekoloji
təmiz kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı ilə məşğul olan fermerlərin sayı ildən-ilə artır. Bu da ondan irəli gəlir
ki, bütün dünyada, o cümlədən Avropada ekoloji kənd təsərrüfatı uğurla inkişaf edir. Son 10 ildə Avropada ekoloji
təmiz kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalına cəlb olunan sahələr iki dəfədən çox artıb. Ekoloji təmiz kənd
təsərrüfatının ölkə əhalisinin sağlam qidalanmasına, kənd ərazilərinin davamlı inkişafına, innovasiyalı inkişaf
imkanlarının genişlənməsinə, ixracın şaxələnməsinə, ətraf mühitə, fermerlərin və bu məhsulların dövriyyəsi ilə
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məşğul olanların biznesinə müsbət təsiri İlham Əliyev tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Prezident bu sahənin
inkişaf etdirilməsini əsas vəzifələrdən biri hesab edir və müvafiq tapşırıqlar verir.
Kənd təsərrüfatında innovasiyaların yayılması təsərrüfat subyektləri tərəfindən informasiyaların
qavranılması vəziyyətindən asılıdır. Hazırda aqrar islahatların aparılması nəticəsində ölkəmizdə 851 mindən çox
ailə (3 milyon 500 min nəfər) torpaq payı alaraq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı ilə məşğul olur. İxtisas təhsili
olmayan çoxsaylı istehsalçıların kənd təsərrüfatı istehsalının təşkili, marketinq, biznes planlaşdırması, təsərrüfatın
maliyyə və istehsal vasitələri ilə təminatı, yeni texnika və texnologiyalar, innovasiyalı məhsullar və bir çox digər
məsələlər barədə informasiyalar almağa və müvafiq biliklərə yiyələnməyə böyük ehtiyacı var. Həmin ehtiyacı
ödəmək üçün kənd təsərrüfatında informasiya-məsləhət xidmətinin genişləndirilməsi və onun müasir tələblər
səviyyəsində təşkili qarşıda duran əsas vəzifələrdən biri hesab edilir.
Kənd təsərrüfatında dərin islahatların əsasını təşkil edən istiqamətlərdən biri də kənd təsərrüfatı istehsalının
zonalar üzrə ixtisaslaşmasıdır. Ulu öndər Heydər Əliyevin respublikamıza birinci rəhbərliyi dövründə kənd
təsərrüfatının ixtisaslaşması geniş tətbiq olunurdu və bu, aqrar sahənin inkişafına böyük təkan verirdi. İlham
Əliyev də kənd təsərrüfatının zonalar üzrə ixtisaslaşdırılmasına dair konkret tapşırıqlar vermişdir. Belə ki, 2010cu ildə qəbul edilmiş “Pambıqçılıq haqqında” qanunda strateji əhəmiyyətə malik bu məhsulun istehsalının
artırılması və bu sahədə daha çox əlavə dəyərin yaradılması üçün pambıqçılığın klaster əsasında inkişaf etdirilməsi
nəzərdə tutulmuşdur. Bunun üçün pambıqçılıq regionlarında pambığın istehsalı və emalı ilə yanaşı, onun
becərilməsində istifadə olunan bəzi texniki vasitələrin istehsalı, elm və kadr hazırlığı müəssisələri, habelə hazır
məhsulun satışı və pambıqçılıqla bağlı digər fəaliyyətlə məşğul olan müəssisələrin yaradılması və onların arasında
kooperasiya əlaqələrinin qurulması istiqamətində tədbirlər görülür. Bu növ klasterlər pambıqçılıqla yanaşı,
taxılçılıq, çayçılıq, meyvə-tərəvəzçilik, tütünçülük, habelə südlük, ətlik heyvandarlıq, qoyunçuluq və quşçuluğun
üstünlük təşkil etdiyi regionlarda da yaradılması istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir. Onu da qeyd etmək
lazımdır ki, ölkəmizdə mövcud olan təbii iqlim və torpaq şəraiti kənd təsərrüfatını ixtisaslaşdırmaq və onun klaster
əsasında təşkili üçün çox əlverişlidir.
Müasir dövrdə iqtisadiyyatın qeyri-neft sənaye sektorunun inkişafında sənaye və texnologiyalar parklarının
yaradılması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Prezidentin müvafiq sərəncamlarına uyğun olaraq Sumqayıt Kimya
Sənaye Parkı, Balaxanı Sənaye Parkı, Qaradağ Sənaye Parkı, Gəncə Sənaye Parkı, Mingəçevir Sənaye Parkı,
Pirallahı Sənaye Parkı, Sumqayıt və Mingəçevir Yüksək Texnologiyalar Parkı, Neftçala Sənaye Məhəlləsinin
yaradılması qərara alınmış və onların bir çoxu artıq fəaliyyətə başlamışdır.
Qeyri-neft sektorunun prioritet istiqaməti olan aqrar sektorun, xüsusilə onun ölkəmizdə ənənəvi sahələri
olan pambıqçılığın, üzümçülüyün, tütünçülüyün, baramaçılığın inkişaf etdirilməsi, bu sahələrə dövlət dəstəyinin
göstərilməsi barədə ölkə Prezidentinin xüsusi göstərişləri olmuş və müvafiq sənədlər imzalanmışdır. Onu da qeyd
etmək lazımdır ki, kənd təsərrüfatının bu aparıcı sahələrinin inkişafının vacibliyini ulu öndər müstəqil
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi ilk dövrdə vurğulamışdır. 1994-cü ildə keçirilən müşavirədə üzümçülük haqqında
ümummilli lider demişdir: “Mən inanıram ki, vaxt gələcək, Azərbaycan Respublikası yenə də böyük üzümçülük
diyarına çevriləcəkdir. Çünki bizi əhatə edən dövlətlərdə, xüsusən MDB ölkələrində üzüm məhsullarına çox
böyük ehtiyac var, onlar bizim üçün uzunmüddətli xarici bazardır. Buna görə də həmin sahəni inkişaf etdirmək
gələcəkdə iqtisadiyyatımızın güclənməsi üçün olduqca vacibdir”. Çox uzaqgörənliklə deyilmiş həmin sözlər bu
gün İlham Əliyevin səylə davam etdirdiyi dərin islahatlar strategiyasının əsas istiqamətlərindən biridir.
Müstəqilliyin son 23 ili ərzində ölkəmizdə həyata keçirilən möhtəşəm tədbirlər sayəsində sosial-iqtisadi
inkişafda misli görünməmiş nailiyyətlər əldə edilsə də, Prezident İlham Əliyev gələcəkdə bu uğurları daha da
genişləndirmək və dərinləşdirmək üçün müvafiq proqramların hazırlanması barədə 2016-cı il 16 mart tarixli “Milli
iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə Strateji Yol Xəritəsinin başlıca istiqamətləri”nin təsdiqi və
bundan irəli gələn məsələlər haqqında” sərəncam imzalamışdır. Sərəncama uyğun olaraq 11 istiqamət üzrə strateji
yol xəritələri hazırlanmış və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli fərmanı ilə təsdiq
edilmişdir. Prezident İlham Əliyevin ulu öndər Heydər Əliyevin ideyalarından bəhrələnən yeni islahatlar
kursunun əsasını təşkil edən bu yol xəritələri iqtisadiyyatın və ictimai həyatımızın müxtəlif istiqaməti üzrə
qarşıdakı 10 il və sonrakı dövr üçün iqtisadi fəaliyyət məramnaməsi sayılır.
“Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol
Xəritəsi” də bu istiqamətlərdən biridir. Bu strateji yol xəritəsinin ümumi məqsədi Azərbaycanda kənd təsərrüfatı
sektorunun yüksək rəqabət qabiliyyətinə və dayanıqlı inkişafına nail olmaqdır. Strateji yol xəritəsində ölkəmizin
kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında və emalında istifadə olunan istehsal vasitələri və bu sektorda həyata
keçirilən xidmətlə təminat məsələləri də dərindən araşdırılmış və görülməsi vacib olan istiqamətlər müəyyən
edilmişdir.
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Məlumdur ki, torpaq kənd təsərrüfatı istehsalında istifadə olunan əsas vasitələrdən ən önəmlisidir və bu
səbəbdən də xüsusi qayğı tələb edir. Torpaq insan əməyinin məhsulu olmadığına görə onun ümumi sahəsini
artırmaq mümkün deyil və getdikcə aktuallaşan ərzaq təhlükəsizliyi problemini həll etməkdə əsas vəzifə ilk
növbədə mövcud torpaqlardan səmərəli istifadədən asılı olur. Təsadüfi deyil ki, Prezident dəfələrlə bu məsələyə
toxunmuş və torpaqlardan səmərəli istifadə etməyi və sahələrin məhsuldarlığını artırmağı başlıca vəzifə kimi önə
çəkmişdir.
Hər hektardan daha çox məhsul əldə etməkdə digər vasitələrlə yanaşı suvarılan torpaqların sahəsinin
genişləndirilməsi də görüləcək tədbirlərdən ən vacibi hesab olunur. Bununla əlaqədar Prezident İlham Əliyev
Nazirlər Kabinetinin 2017-ci ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran
vəzifələrə həsr olunan iclasında demişdir: “Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün bu il 150 min hektar yeni torpaq
sahəsinin suvarılması nəzərdə tutulur, vəsait ayrılıb və bu layihələr nəzarət altında olmalıdır ki, biz il ərzində bu
rəqəmə çata bilək. Hesab edirəm ki, bu, inqilabi bir dəyişiklik olacaq və kənd təsərrüfatı istehsalını, əlbəttə ki,
artıran amillərdən biridir, bəlkə də birincisidir”.
Strateji yol xəritəsində əsas məqsədlərdən biri olan əhalinin ərzaq və qida təhlükəsizliyinin təmin olunması
çox geniş və əhatəli formada təhlil edilərək görüləcək işlər müəyyənləşdirilmişdir. Bu məqsədlə Ərzaq
Təhlükəsizliyi Komissiyasının və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin yaradılması, beynəlxalq normalara uyğun
rasional fizioloji istehlak normalarının hazırlanması, ölkənin, o cümlədən hər bir regionun və inzibati rayonun
ərzaq məhsulları üzrə tələbatı bu normalar əsasında dəqiqləşdirilərək ərzaq ehtiyatlarının çeşid və həcm
göstəriciləri üzrə yaxın, orta və uzunmüddətli proqnozların hazırlanması nəzərdə tutulur. Onu da qeyd edək ki,
artıq bu istiqamətdə konkret işlər görülür. Belə ki, Prezidentin müvafiq sərəncamı və fərmanı ilə “Ərzaq
məhsullarının tədarükü və təchizatı” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (11 aprel 2016-cı il) və Azərbaycan
Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (10 fevral 2017-ci il) yaradılmışdır.
Əminik ki, Heydər Əliyev siyasətinin davamçısı olan dövlət başçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata
keçirilən sistemli dərin islahatlar və qlobal iqtisadi çağırışlara uyğun hazırlanmış strateji yol xəritəsinin icrası
sayəsində ölkəmizdə iqtisadi islahatlar bundan sonra da davam edəcək, Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı daha
da sürətlənəcək.
Azərbaycan.-2017.-9 may.-№98.-S.7.
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Azərbaycanda həyata keçirilən islahatlar strategiyasının banisi
Səttar MÖHBALIYEV,
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı,Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları
Konfederasiyasının sədri
Xalqların və millətlərin taleyində, formalaşmasında, dünyadakı yerinin müəyyənləşdirilməsində tarixi
şəxsiyyətlərin, dahi siyasətçilərin və müdrik dövlət başçılarının müstəsna rolu danılmazdır. Bəşəriyyətin yetirdiyi
Heydər Əliyev kimi nadir dühalar isə bütöv bir salnamə, tarix yaratmağa qadir olurlar. Ulu öndərin Azərbaycanın
müdrik rəhbəri kimi çoxşaxəli fəaliyyəti, vətən və xalq qarşısındakı ölçüyəgəlməz misilsiz xidmətləri dahi
şəxsiyyətlərin tarixin gedişində həlledici rol oynadıqlarını əyani şəkildə təsdiqləyən ən dəyərli nümunələrdəndir.
Heydər Əliyevin Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdışı ilə başlıca qayəsini müstəqillik, azərbaycançılıq,
dövlətçilik, ədalətlilik, demokratiya, milli tərəqqi, dünyəvilik kimi ümumbəşəri dəyərlər təşkil edən yeni bir
ideologiyanın əsası qoyulmuşdur. Heydər Əliyevin apardığı daxili siyasət Azərbaycanın hər bir vətəndaşına azad,
sərbəst yaşamaq hüquqlarını təmin etmək və öz rifahını yaxşılaşdırmaq imkanları yaratmaqdan ibarət olmuşdur.
Heydər Əliyevin fəaliyyətində iqtisadi islahatlar, bazar iqtisadiyyatının bərqərar olması, iqtisadi inkişafın təmin
edilməsi, Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası, özəlləşdirmə proqramının, aqrar islahatların həyata
keçirilməsi ardıcıl prioritet sahələr təşkil etmişdir.
Ulu öndər demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu istiqamətində davamlı siyasət yeridərək ölkədə insan
hüquq və azadlıqlarının başlıca prinsiplərinin bərqərar olması üçün əsaslı zəmin yaradıb. Onun rəhbərliyi altında
Azərbaycan dövlətinin xarici siyasəti, dünyanın aparıcı dövlətləri və beynəlxalq təşkilatları ilə əlaqələri milli
maraqlara və uzaqgörən siyasi perspektivlərə əsaslanan xətlə inkişaf etməyə başlayıb.
Heydər Əliyevin xarici siyasət məsələlərinə müstəsna əhəmiyyət verməsi, beynəlxalq miqyasda etiraf
olunan uğurlu və cəsarətli addımlar atması, milli məqsədlər naminə ən nüfuzlu tribunalardan bacarıq və məharətlə
istifadə etməsi Azərbaycan dövlətçiliyinin bu günü və gələcəyi baxımından son dərəcə əhəmiyyətli olub. Dahi
rəhbərin fəal diplomatiyası sayəsində Azərbaycan dünyanın demokratik dövlətlərinin və aparıcı ictimai
təşkilatlarının ölkəmizə, onun zorla cəlb edildiyi silahlı münaqişəyə münasibətinin əsaslı surətdə dəyişməsinə nail
ola bilib.
Heydər Əliyevin xarici siyasətinin əsasını sülh, beynəlxalq hüquq normalarına, sərhədlərin bütövlüyünə və
toxunulmazlığına, dövlətlərin ərazi bütövlüyünə hörmət və qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlıq prinsipləri təşkil
edib. Onun dünya təcrübəsinin bütün nailiyyətlərini, sivil beynəlxalq normaları özündə tam əks etdirən sülhsevər
xarici siyasətinin əsasında isə ilk növbədə milli müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi, dövlətlərin hüquqlarına
hörmətlə yanaşılması, bütün mübahisəli məsələlərin sülh və danışıqlar yolu ilə həll edilməsi, qarşılıqlı surətdə
faydalı iqtisadi, elmi və mədəni əməkdaşlıq yaradılması, dövlətlərarası əlaqələrə mane olan hər cür
məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması prinsipləri dayanırdı.
Ümummilli lider Azərbaycanın təbii sərvətlərindən, əlverişli coğrafi-strateji mövqeyinin üstünlüklərindən
ölkənin milli mənafelərinə uyğun şəkildə istifadə edilməsinə yönəldilmiş irimiqyaslı beynəlxalq iqtisadi sazişlərin
işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi sahəsində son dərəcə gərgin və səmərəli fəaliyyət göstərib. Onun böyük
siyasi iradəsi və müdrik uzaqgörənliyi sayəsində əhəmiyyətli beynəlxalq müqavilələrə imza atılıb və onların
həyata keçirilməsinə başlanıb. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə böyük siyasi məna kəsb edən bir sıra dünya miqyaslı
iqtisadi proqramların həyata keçirilməsində Azərbaycan aparıcı rol oynayıb. Böyük bir coğrafi məkanda region
qüvvələrinin birləşməsində də Heydər Əliyevin danılmaz xidmətləri olub.
Tarixin amansız və sərt sınaqları dövründə dünyanın ayrı-ayrı ölkələrinə səpələnərək yaşamaq
məcburiyyətində qalmış azərbaycanlıların birlik və həmrəyliyinin əldə edilməsi işində Heydər Əliyevin müstəsna
xidmətləri var. O, dünya azərbaycanlılarının təşkilatlanması və onların bir Vətən - müstəqil Azərbaycan ətrafında
sıx birləşməsi üçün daim və əzmlə səy göstərmiş, bu istiqamətdə son dərəcə qiymətli qərarlar qəbul etmişdir.
Heydər Əliyevin siyasi, iqtisadi, ictimai və mədəni həyatın bütün sahələrində həyata keçirdiyi planlar artıq
Azərbaycanın gerçəkliyinə çevrilmişdir. Onun fəaliyyəti də, şəxsiyyəti də Azərbaycan tarixinin ayrılmaz bir
hissəsini təşkil edir. Hər bir azərbaycanlının taleyində Heydər Əliyev dühasının bir zərrəsi var.
Heydər Əliyev bizim dahi müasirimizdir. Bu faktın özü hər bir azərbaycanlı üçün qürur və iftixar
mənbəyidir. Heydər Əliyev eyni zamanda taleyin xalqımıza bəxş etdiyi böyük tarixi şəxsiyyətdir. O,
Azərbaycanın tarixi inkişaf prosesinə təkan vermişdir. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu kimi milli
dövlətçiliyimizin ideya əsasını məhz Heydər Əliyev yaratmışdır.
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Bütün mənalı həyatını öz xalqına bəxş etmiş Heydər Əliyevin siyasi və dövlət xadimi kimi zəngin fəaliyyəti
Azərbaycan xalqının tarixində dərin iz buraxaraq əsl dövlət idarəçiliyi məktəbinə çevrilib. Azərbaycan xalqının
hələ neçə-neçə nəsli bu böyük məktəbdən, Heydər Əliyevin zəngin siyasi irsindən ölkəmizin inkişafı, xalqımızın
rifahı naminə faydalanacaq.
Heydər Əliyevin xalqımızın və tariximizin qarşısında ən böyük xidmətləri kəskin geosiyasi ziddiyyətlərin
mövcud olduğu bir şəraitdə Azərbaycan dövlətçiliyini xilas etməsində, Azərbaycan varlığını parçalanıb yox
olmaq təhlükəsindən qurtarmaqda idi. Dövlətimizin qorunub saxlanılması isə azadlığımızın, müstəqilliyimizin
qorunub saxlanması deməkdir.
Azərbaycan dövlətçiliyi ona qarşı yönəlmiş bütün qəsdlərdən uğurla çıxdı. Ümummilli liderin qətiyyəti
xalqa ruh yüksəkliyi gətirdi, inamımızı özümüzə qaytardı, sabitlik və əmin-amanlıq yaratdı. Heydər Əliyevin
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə milli-mənəvi dəyərlərimiz bərpa edilmiş, onun qətiyyəti, apardığı uğurlu
daxili və xarici siyasət sayəsində ölkəmiz xaosdan xilas olmuş, sivil demokratik inkişaf yolu ilə inamla irəliləyərək
böyük nailiyyətlər qazanmışdır. Heydər Əliyev öz gücünə, təcrübəsinə güvənən dahi siyasətçi kimi dəfələrlə
söylədiyi məşhur kəlamına sadiq qaldığını sübut etdi ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədidir, sarsılmazdır,
dönməzdir.
Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının xilaskarı, müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusudur. Ulu öndərin
zəngin irsi, ideyaları və tövsiyələri müasir cəmiyyətimizin inkişafının nəinki ideya mənbəyidir, həmçinin
möhtəşəm səfərbəredici amildir. Ümummilli liderin təlatümlərdən, təhlükələrdən çıxararaq qurub-yaratdığı
Azərbaycan indi Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında bütün dünyaya möhtəşəm yüksəliş dinamikası
nümayiş etdirir. Ulu öndərin yaratdığı quruculuq şəraiti indi Azərbaycanın real siyasi və iqtisadi həyatında təzahür
edir.
Bu gün Azərbaycanın iqtisadi möcüzələr ölkəsi kimi tanınması, müxtəlif mədəniyyətlərin, sivilizasiyaların
qovuşduğu məkanda yerləşən ölkə olaraq beynəlxalq tədbirlərə evsahibliyi etməsi, ən əsası, inkişafın Azərbaycan
modelinin dünyaya böyük səs salması təməli ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan düzgün siyasətə
əsaslanır. Bu gün Azərbaycan bayrağının dünyanın ən nüfuzlu təşkilatlarının qarşısında dalğalanması, dünyada
gedən proseslərə təsir imkanlarının artması da deyilənlərin təsdiqidir.
Siyasi, iqtisadi, sosial islahatları düzgün müəyyənləşdirən ulu öndərin fenomen bacarığı, dövlətçilik
tariximizdəki missiyası, irsi, müqayisəyəgəlməz örnək xidmətləri təcrübə məktəbidir. Milli məfkurənin,
azərbaycançılıq ideyalarının formalaşması, milli-mənəvi dəyərlərin qorunması da ulu öndərin adı ilə bağlıdır.
Ölkəmizdə söz, vicdan, əqidə azadlığı, insan hüquqlarının qorunması Heydər Əliyev dövlətçilik məktəbinin
ənənələri və ayrılmaz tərkib hissəsidir.
Həyatının mənasını, Azərbaycanın iqtisadi və intellektual potensialını xalqımızın xoşbəxt və firavan
yaşamasına yönəldən ulu öndər tarixi şəxsiyyət kimi tək əməlləri ilə deyil, dolğun, məntiqli çıxışları, natiqlik
məharəti ilə də insanların qəlbinə yol tapırdı. Bu bir həqiqətdir ki, zəruri, mükəmməl qanunların qəbulu ilə
kifayətlənməyən, müxtəlif istiqamətlərdə konkret fəaliyyət proqramının işlənib hazırlanması ilə ölkə
iqtisadiyyatını yeni mərhələ üzrə inkişaf etdirən Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti sayəsində Azərbaycan
demokratik ölkə kimi əməkdaşlıq, sivilizasiyaların dialoq bölgəsinə çevrilmişdir.
“Biz demokratik, dünyəvi, sivilizasiyalı dövlət quraraq, bütün bəşəri dəyərlərdən istifadə edərək,
ümumbəşəri dəyərlərin xalqımız üçün və milli mentalitetimiz üçün, mənəviyyatımız üçün uyğun cəhətləri götürüb
tətbiq edərək heç vaxt dinimizdən, adət-ənənələrimizdən ayrıla bilmərik və imtina edə bilmərik” deyən ümummilli
lider Heydər Əliyev Azərbaycanın demokratiya yolu ilə inkişafını gələcək üçün təminat hesab edərək fəaliyyətinin
bütün dövrlərində əsas dayaq kimi xalqa arxalanırdı. Ulu öndərin mövqeyi belə idi: Azərbaycandakı bütün
prosesləri xalqın istəyinə uyğun istiqamətləndirmək.
Azərbaycanın bu gün demokratiya təcrübəsinin digər dövlətlərə nümunə göstərilməsi də dahi şəxsiyyət
Heydər Əliyevin ölkəmizin gələcək inkişaf yolunun parametrlərini müəyyənləşdirərkən bu prinsipləri öndə
saxlamasından irəli gəlir: “Müstəqil Azərbaycanda hüquqi demokratik dövlət qurulmalıdır, Azərbaycan dövləti
demokratik prinsiplər əsasında fəaliyyət göstərməlidir və tarixi ənənələrindən, milli ənənələrdən bəhrələnərək,
dünya demokratiyasından, ümumbəşəri dəyərlərdən səmərəli istifadə edərək demokratik dövlət quruculuğu yolu
ilə getməlidir”.
Dünya şöhrətli siyasətçi, müdrik dövlət başçısı, islahatçı lider kimi tanınan və adı həmişə hörmətlə çəkilən
ulu öndər siyasi fəaliyyətinin bütün dövrlərində tək öz xalqı üçün deyil, bəşəriyyətdə sülhün bərqərar olması
naminə çalışmışdır.
Daim xalqın müstəqilliyi və azadlığı uğrunda çalışan LİDER fədakar vətəndaş, rəhbər kimi fəaliyyətinə də
sivil, hüquqi dövlət quruculuğuna yönəlmiş islahatlardan başladı. Uzaqgörən siyasətçi yaxşı bilirdi ki, azadlıq,
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sərbəstlik olmayan yerdə inkişafa, yeniliyə nail olmaq nəinki çətindir, hətta müşküldür. Buna görə də yeniliyə,
müasirliyə aparan mühüm addımları ilə Azərbaycanın suverenliyini əbədiləşdirən məsələlərin həllini
sürətləndirdi.
Həmin islahatlar arasında demokratiyanı təkmilləşdirən məqamlara üstünlük verildi. Xalqına, insanlara
vurğunluğunu onların firavan yaşamasının təminatı üçün həyata keçirilən islahatlarla təsdiqləyən Heydər Əliyev
Azərbaycanı sivil, demokratik ölkə kimi tanıtdı. Ümummilli lider Heydər Əliyev müdrik siyasətçi kimi beynəlxalq
aləmə inteqrasiyanın ən düzgün və balanslaşdırılmış yolu ilə addımladı. İnsan hüquqlarının qorunması,
ölkəmizdə, dünyada sülhün bərqərar olmasını fəaliyyətinin əsas istiqaməti kimi müəyyənləşdirdi, BMT, AŞ PA,
ATƏT kimi nüfuzlu təşkilatlara üzv olmaqla demokratik islahatların tətbiqinə çalışdı. Ulu öndərin səyi nəticəsində
Azərbaycanda formalaşan, Prezident
İlham Əliyevin səyi ilə təkmilləşən demokratik islahatlar indi nümunə göstərilir, ölkəmiz bəşəri dəyərlərin
beşiyi kimi diqqət çəkir. Sevindirici haldır ki, proseslər bu gün də dinamik sürətlə davam etdirilir.
Ulu öndər Azərbaycanda daim sosialyönümlü bazar iqtisadiyyatının tərəfdarı olmuş, özəl sektorun dinamik
inkişafı şəraitində sosial problemlərin həllinə, o cümlədən işəgötürənlərlə işçilər arasında əmək münasibətlərinin
qanunauyğun qaydada tənzimlənməsini təmin etmək üçün dəfələrlə qanunvericilik təşəbbüsündən istifadə
etmişdir. Bu gün qürur hissi ilə qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının müstəqil
qurum kimi formalaşması da məhz ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Məhz ümummilli liderin şəxsi təşəbbüsü və nəzarəti altında keçmiş postsovet məkanında ilk dəfə olaraq
Azərbaycanda həmkarlar ittifaqları haqqında qanun qəbul edilmiş, bununla da bu təşkilatın normal fəaliyyətinə
şərait yaradılmışdır. Ulu öndərin uzaqgörən siyasəti sayəsində həmkarlar ittifaqlarının uzun illər ərzində yaranmış
maddi-texniki bazası qorunub saxlanmış, həmkarlar ittifaqlarının demokratik idarəetmə prinsiplərinə əsaslanan
fəaliyyətinə dəstək verilmişdir. Ulu öndər həmişə bu qurumun fəaliyyətini izləməyə, ona yardım göstərməyə vaxt
tapmış, qurultaylarına təbrik məktubları göndərmiş, əldə olunmuş nailiyyətləri yüksək qiymətləndirmiş, zəruri
tövsiyələrini vermişdir.
Ulu öndərin 2003-cü il fevralın 5-də AHİK-in II qurultayına ünvanladığı təbrik məktubunda deyilirdi:
“Yeni şəraitdə həmkarlar ittifaqlarının cəmiyyətdəki rolu daha da artmışdır. 1994-cü ildə qəbul olunmuş
“Həmkarlar ittifaqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu bu qurumun cəmiyyətimizdəki
fəaliyyətinin yeni prinsiplər əsasında tənzimlənməsi və vətəndaşlarımızın sosial-iqtisadi mənafelərinin
qorunmasında fəal iştirakı üçün hüquqi baza yaradır. Həmkarlar ittifaqları hazırkı dövrdə əmək prosesinə cəlb
olunmuş Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının müdafiəçisi kimi ölkəmizdə fəaliyyət göstərən bütün
müəssisələrdə, o cümlədən xarici sərmayə ilə işləyən təşkilatlarda, transmilli şirkətlərdə iş şəraitinin müasir
standartlara uyğunlaşdırılması, sosial problemlərin həlli və əmək hüquqlarının təmin olunması sahəsində yeni
metod və vasitələrdən istifadə edərək daha ardıcıl və məqsədyönlü fəaliyyət göstərməlidirlər. Vətəndaşlarımızın
ən böyük ictimai təşkilatı olan həmkarlar ittifaqları yeni cəmiyyət quruculuğunda yaxından iştirak etməli, sosial
siyasətin həyata keçirilməsində önəmli rol oynamalıdırlar”.
Məhz ulu öndərin xeyir-duası ilə “Həmkarlar ittifaqları haqqında” qanun qəbul edilməklə həmkarlar
ittifaqlarının cəmiyyətdəki yeri və statusu müəyyən edildi; həmkarlar ittifaqlarının qeyri-siyasi təşkilat kimi dövlət
və təsərrüfat orqanlarından və siyasi sistemin digər vəsilələrindən asılılığı aradan qaldırıldı; həmkarlar
ittifaqlarının bütün strukturlarında, o cümlədən aşağı vəsiləli həmkarlar ittifaqlarında inzibati-amirlik sisteminə
son qoyularaq sahə məsələlərinin həllində həmkarlar ittifaqlarının və orqanlarının müstəqilliyi təmin edildi; əmək,
sosial, iqtisadi məsələlər barəsində qanunvericilik aktlarının hazırlanmasında həmkarlar ittifaqlarının hüquqları
tanındı; Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları beynəlxalq həmkarlar ittifaqları hərəkatının tərkib hissəsinə çevrildi.
Bütün bunlar respublikada həmkarlar ittifaqı hərəkatının inkişafına stimul yaradaraq işçilərin sosial-iqtisadi
hüquqlarının müdafiəsini daha səmərəli formada həyata keçirməyə imkan yaratdı.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin strategiyasına sadiq olan Prezident İlham Əliyevin həmkarlar
ittifaqlarının sosial-iqtisadi məsələlərlə bağlı mövqeyini dəstəkləməsi və bu sahədə mühüm qərarlar qəbul etməsi
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə həmkarlar ittifaqlarının güclü qüvvə olduğunu və
Azərbaycanda əmək hüquqlarının qorunmasında, işçilərin sosial məsələlərinin həllində mühüm rola malik
olduğunu qeyd etmişdir: “Əminəm ki, həmkarlar ittifaqları cəmiyyətdə əməkdaşlıq ruhunun bərqərar olması,
sosial ədalət prinsiplərinə riayət edilməsi, bazar iqtisadiyyatı şəraitində işçilərin əmək hüquqlarının qorunması,
işəgötürənlərlə işçilər arasında münasibətlərin tənzimlənməsi istiqamətində çox iş görə bilər”. Cənab Prezidentin
bu fikirləri həmkarlar ittifaqlarını daha da əzmkarlıq, birlik və həmrəylik nümayiş etdirməyə istiqamətləndirir.
Bu gün Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları vətəndaş cəmiyyətinin əsas institutlarından biri olmaqla
cəmiyyətdə öz yerinin və rolunun möhkəmləndirilməsi üçün real yollar axtarıb tapır. Sosial ədalət prinsiplərinə
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əməl edilməsi, bazar iqtisadiyyatı şəraitində işçilərin əmək hüquqlarının qorunması, işəgötürənlə işçilər arasında
münasibətlərin tənzimlənməsi istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirir.
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları respublikamızın ictimai həyatında mühüm rol oynamaqla iqtisadiyyatın
və cəmiyyətin demokratik dəyərlərinin inkişafı sahəsində qarşıda duran vəzifələri yerinə yetirir, qloballaşmanın
dərinləşməsi şəraitində dünya həmkarlar ittifaqları ilə əməkdaşlığı genişləndirir. Əhalinin sosial-iqtisadi və
məşğulluq problemlərinin həlli üçün hökumətlə sıx əməkdaşlıq edir, cəmiyyətdə mövqeyinin güclənməsinə
çalışır. 26 sahə həmkarlar ittifaqını öz ətrafında birləşdirən AHİK və onun üzv təşkilatları qanunvericilikdə onlara
həvalə edilmiş hüquq və səlahiyyətlərinin yerinə yetirilməsində uğurlu addımlar atırlar.
Azərbaycanın siyasi mənzərəsi sabitdir, dinamik inkişaf bütün sahələrdə hiss olunur. Bu, yalnız ulu öndər
Heydər Əliyevin, onun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin gərgin zəhmətinin bəhrəsidir.
Ulu öndərin əsasını qoyduğu inkişaf strategiyasını uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin səyi ilə
qısa müddət ərzində Azərbaycanın keçid iqtisadiyyatını arxada qoymasına nail olunmuşdur. Ölkədə həyata
keçirilən mükəmməl islahatlar konsepsiyasının müəllifi kimi Prezident İlham Əliyev iqtisadi inkişafın
Azərbaycan modelini yaratmışdır. Bu, ölkəmizin ümumi siyasətinin ayrılmaz tərkib hissəsi olmaqla,
Azərbaycanın iqtisadi tərəqqisinə, dünya birliyində köklü mövqeyinin möhkəmlənməsinə, inkişaf etmiş güclü
dövlətlər sırasında yer almasına xidmət edir.
Bu gün ölkəmizin tərəqqisinin əsasında ulu öndər Heydər Əliyevin ideyaları dayanır. Azərbaycanın indiki
zənginliyi, intibahı Heydər Əliyev ideyalarının öz real təsdiqini tapması sayəsində mümkün olmuşdur. Bu gün
Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu, qətiyyətli siyasət, həyata keçirilən makroiqtisadi layihələr
Azərbaycan iqtisadiyyatının daha da yüksələcəyindən xəbər verir. Ayrı-ayrı dövlət proqramlarında nəzərdə
tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafında vacib mərhələ olmaqla, ölkənin
iqtisadi inkişafında və əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılmasında getdikcə mühüm rol oynayır.
Azərbaycan.-2017.-9 may.-№98.-S.8.
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Mükəmməl Konstitusiyanın müəllifi
Ziyafət ƏSGƏROV,
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Sədrinin birinci müavini,
YAP Siyasi Şurasının üzvü
Konstitusiya müasir demokratiyanın ən mühüm institutlarından, bəşəriyyətin ən mühüm nailiyyətlərindən
biridir. Belə ki, müasir hüquqi demokratik dövləti bir tərəfdən şəxsiyyət və cəmiyyət, digər tərəfdən vətəndaş və
dövlət arasında mövcud olan ən mühüm münasibətləri tənzimləməklə bir növ cəmiyyətin mikromodeli qismində
çıxış edən, hüquq sisteminin əsasını təşkil edən, şəxsiyyətin cəmiyyətdə yerini müəyyən edən, dövlətin təşkilinin
demokratik prinsiplərini təsbit edən konstitusiyasız təsəvvür etmək mümkün deyil. Lakin bir məsələni də qeyd
etmək lazımdır ki, hər hansı bir dövlətin konstitusiyasının mövcudluğu hələ onun konstitusiya quruluşlu və ya
konstitusion dövlət, hüquqi demokratik dövlət hesab edilməsinə imkan vermir. Konstitusion dövlət məhz o dövlət
hesab olunur ki, onun konstitusiyası dövlət və cəmiyyətin təşkilinin demokratik prinsiplərini təsbit etsin, cəmiyyət
və dövlət bu prinsiplər əsasında qurulsun və fəaliyyət göstərsin. Azərbaycan Respublikası konstitusiya quruluşlu
hüquqi, demokratik, konstitusion dövlət kimi xarakterizə edilə bilər. İlk növbədə ona görə ki, demokratik
prinsipləri və ümumbəşəri dəyərləri təsbit edən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası əsasında həyata
keçirilən islahatlar hüquqi, demokratik dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu istiqamətində ciddi uğurlar əldə
olunmasına, təkmil hüquq sisteminin və dövlət idarəçilik mexanizminin formalaşmasına, sosial-iqtisadi inkişafın
və siyasi sabitliyin bərqərar olmasına gətirib çıxarmışdır.
XX yüzilliyin sonunda xalqımızın yenidən öz müstəqilliyini bərpa etməsi məhz dahi şəxsiyyət, zəngin
idarəetmə təcrübəsinə malik olan ulu öndər Heydər Əliyevin sayəsində müstəqil Azərbaycan dövlətinin
yaradılması ilə nəticələndi. Bu dövlətin qarşısında duran ən mühüm vəzifə müstəqilliyin qorunub saxlanması və
çağdaş demokratik dövlət və vətəndaş cəmiyyəti qurmaq üçün mükəmməl hüquqi baza ola biləcək bir
konstitusiyanın qəbul olunması idi. Lakin müstəqilliyin ilk illərində konstitusiyanın qəbuluna dəfələrlə cəhd edilsə
də, mövcud ictimai-siyasi durum, hakimiyyət uğrunda gedən mübarizə, erməni təcavüzü və torpaqların işğaldan
azad olunması uğrunda aparılan müharibə, qeyri-sabit siyasi-hüquqi vəziyyət konstitusiyanın qəbul olunması
imkanını aradan qaldırmışdı. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi
hakimiyyətə qayıdışından sonra ilk növbədə başlıca missiyası baş verə biləcək vətəndaş müharibəsinin qarşısını
almaq, cəbhədə atəşkəsə nail olmaq, siyasi sabitliyi bərqərar etmək, müstəqilliyi itirmək təhlükəsini aradan
qaldırmaq oldu. Ulu öndər Heydər Əliyev bu tarixi missiyanı uğurla yerinə yetirdikdən sonra artıq konstitusiyanı
qəbul etmək, siyasi, iqtisadi, sosial-mədəni, mənəvi və digər sferalarda yeni münasibətləri formalaşdırmaq
məqamı gəlib çatdı. Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında xalqımız bu çətin imtahanın da
öhdəsindən uğurla gəldi. Belə ki, 2 may 1995-ci ildə Prezident Heydər Əliyevin sədrliyi ilə 33 nəfərdən ibarət
Konstitusiya komissiyası və onun işçi qrupu formalaşdırıldı və komissiya çox böyük bir tarixi missiyanı - sivil
dünya dövlətlərinin təcrübəsində sınaqdan çıxmış demokratik prinsipləri və ümumbəşəri dəyərləri təsbit edən
Konstitusiya layihəsinin hazırlanması işini uğurla yerinə yetirdi və Azərbaycan Respublikasının ilk milli
Konstitusiyası 12 noyabr 1995-ci ildə ümumxalq səsverməsi - referendum yolu ilə Azərbaycan xalqı tərəfindən
qəbul olundu. Ulu öndər Heydər Əliyev Konstitusiya layihəsinin müzakirəsi üçün yaradılan komissiyanın ilk
iclasında qəbul ediləcək Konstitusiyanın əsas müddəalarını müəyyən edərək demişdi: “Bizim yeni
Konstitusiyamız, şübhəsiz ki, birinci növbədə Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini, bu müstəqilliyin
əbədi olduğunu və dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlamaq, yaşatmaq üçün bütün prinsipləri əks etdirməlidir.
Yeni Konstitusiyamız demokratik prinsipləri özündə əks etdirməlidir. Yeni dünya demokratiyasının əldə etdiyi
bütün nailiyyətlərdən, demokratiya sahəsində inkişaf etmiş dövlətlərin konstitusiya təcrübəsindən istifadə etmək
və Azərbaycan Respublikasının özünəməxsus tarixi-milli ənənələrini əks etdirən prinsipləri özündə
cəmləşdirməlidir. Bir sözlə, biz elan etmişik və mən bir daha bəyan edirəm ki, Azərbaycanda demokratik, hüquqi
sivilizasiyalı dünyəvi dövlət qururuq”.
Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlanmış yeni Konstitusiya demokratik dünya dövlətlərinin
təcrübəsinə, milli və ümumbəşəri dəyərlərin sintezinə əsaslanmaqla hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət
quruculuğuna geniş zəmin yaratdı, ictimai həyatın siyasi, iqtisadi, sosial-mədəni və mənəvi sferalarında
əhəmiyyətli dəyişikliklərə səbəb oldu. Yeni Konstitusiya ictimai və dövlət maraqlarını uzlaşdıraraq cəmiyyətdə
siyasi sabitliyin bərqərar olmasına, ümumi azərbaycançılıq ideologiyasının formalaşmasına, milli-mənəvi
dəyərlərin konstitusiya müstəvisinə daşınmasına və ən yüksək səviyyədə təmin olunmasına hüquqi zəmin yaratdı.
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Dövlətin konstitusiya quruluşunun əsaslarını müəyyən edən, xalqın dövlət hakimiyyətinin yeganə mənbəyi
və suverenliyin daşıyıcısı olmasını bəyan edən, insan və vətəndaşın hüquq və azadlıqlarını ali dəyərlər kimi təsbit
edən və təmin edilməsini dövlət hakimiyyətinin başlıca vəzifəsi elan edən, hüququn cəmiyyətdə dövlət
hakimiyyətinin fövqündə durmasına əsaslanan hüququn aliliyi prinsipini tanıyan və dövlət hakimiyyətinin
təşkilində hakimiyyətlərin bölgüsü prinsipinə əsaslanan Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası dövlətçilik
ənənələrinin inkişafında və demokratik hüquqi dövlət, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda əvəzsiz rola malikdir.
Ümumbəşəri dəyərlərə əsaslanan Konstitusiyanın ictimai həyatın müxtəlif sferalarının ilkin başlanğıclarını
özündə ehtiva edən aşağıdakı əsas prinsiplərini müəyyən edə bilərik:
- Azərbaycan xalqının dövlət hakimiyyətinin yeganə mənbəyi və suverenliyin daşıyıcısı qismində
tanınması;
- insanın, onun hüquq və azadlıqlarının ali dəyərlər kimi tanınması və təmin olunması, bu hüquq və
azadlıqların təmini və müdafiəsinin qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanları simasında dövlətin
vəzifəsi olaraq müəyyən olunması;
- hüququn aliliyinin tanınması və dövlət hakimiyyətinin daxili məsələlərdə hüquqla və beynəlxalq
münasibətlər çərçivəsində isə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn
öhdəliklərlə məhdudlaşdırılmasının müəyyən edilməsi;
- dövlət hakimiyyətinin hakimiyyətin qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətlərinə bölgüsü əsasında
təşkili və “çəkindirmə və tarazlaşdırma” mexanizmi çərçivəsində həyata keçirilməsi;
- dövlətin sosial siyasətinin insanın layiqli həyat səviyyəsini və sərbəst inkişafını təmin edən şəraitin
yaradılmasına yönəlməsi;
- iqtisadi sistemin əsasını mülkiyyət müxtəlifliyinin - dövlət, bələdiyyə və xüsusi mülkiyyət növlərinin
tanınması və dövlət tərəfindən onlara bərabər təminat verilməsi, habelə haqsız rəqabətin yolverilməzliyi və azad
sahibkarlığın inkişafına təminat verilməsinin təşkil edilməsi;
- ideoloji və siyasi plüralizm, çoxpartiyalılıq, fikir və söz azadlığının tanınması və təmin olunması;
- vətəndaş cəmiyyətinin formalaşdırılmasının dövlətin ən mühüm vəzifələrindən biri kimi müəyyən
olunması və yerli özünüidarənin vətəndaş cəmiyyətinin ən mühüm institutlarından biri kimi tanınması və ona
təminat verilməsi;
- Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və referendumla qəbul olunan aktlar istisna olunmaqla
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq hüquqi aktların milli qanunvericiliyə münasibətdə
üstünlüyünün tanınması.
Konstitusiyaya əsaslanan siyasi-hüquqi rejim kimi konstitusionalizmin bərqərar olması, hüquqi dövlət və vətəndaş
cəmiyyətinin formalaşdırılması, insan hüquq və azadlıqlarının ali dəyərlər kimi tanınması və təmin olunması,
dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanlarının səmərəli fəaliyyəti həm də yuxarıda qeyd etdiyimiz
konstitusion prinsiplərin realizəsi mexanizmlərindən bilavasitə asılıdır.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının qəbulundan sonra həyata keçirilən demokratik dəyişikliklərin,
məhkəmə-hüquq islahatlarının, siyasi və iqtisadi islahatların, sürətlə beynəlxalq aləmə inteqrasiyanın,
respublikamızın sosial-iqtisadi və ictimai-siyasi həyatında böyük uğurların əldə edilməsinin təməlində
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, ulu öndər Heydər Əliyevin əvəzolunmaz xidmətləri durur. Ölkə həyatının
bir çox sahələrində, xüsusilə hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu, habelə insan hüquqları sahəsində
əhəmiyyətli dəyişikliklərin baş verməsi, respublikamızın beynəlxalq hüququn tamhüquqlu üzvünə çevrilməsi, bir
çox beynəlxalq hüquqi aktlara, o cümlədən insan hüquqları sahəsində konvensiyalara qoşulması, vətəndaşların
hüquq və azadlıqlarının təmin olunması və qorunması üçün bir sıra yeni prosessual və qeyri-prosessual müdafiə
mexanizmlərinin yaradılması, hakimiyyətin təşkili və həyata keçirilməsində hakimiyyət bölgüsü prinsipinin daha
ardıcıl olaraq həyata keçirilməsi zərurəti konstitusion islahatların davam etdirilməsi üçün ilkin zəmin yaratdı.
Odur ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ulu öndər Heydər Əliyev milli qanunvericiliyin ratifikasiya
olunmuş beynəlxalq hüquqi aktlara uyğun olaraq təkmilləşdirilməsi, insan hüquq və azadlıqlarının qorunması və
daha etibarlı təmin edilməsi, seçki hüquq institutunun və dövlət idarəçilik mexanizminin daha da inkişaf
etdirilməsi məqsədilə 22 iyun 2002-ci il tarixli fərmanla Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında
dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Referendum Aktı layihəsini ümumxalq
səsverməsinə çıxardı. Fərmanda bildirilirdi ki, bu addım respublikamızın “İnsan hüquqlarının əsas azadlıqların
müdafiəsi haqqında” Avropa Konvensiyasına qoşulmasından, ölkəmizdə məhkəmə islahatlarının həyata
keçirilməsindən, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin fəaliyyətinin və seçki sisteminin təkmilləşdirilməsi
ilə əlaqədar yeni müddəaların Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında əks etdirilməsi zərurətindən irəli gəlir.
24 avqust 2002-ci ildə keçirilən ümumxalq səsverməsi - referendumla Konstitusiyanın 24 maddəsində 32 əlavə
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və dəyişiklik edildi və bu dəyişikliklər nəticə etibarilə insan hüquq və azadlıqlarının qorunmasını daha da
gücləndirdi, yeni müdafiə mexanizmlərinin yaranmasını təmin etdi, seçki sistemini inkişaf etdirdi, bütövlükdə
dövlət idarəçilik mexanizmini, o cümlədən qanunvericilik hakimiyyətinin təşkili və fəaliyyəti sistemini, prezident
seçkilərinin konstitusion əsaslarını, həmçinin məhkəmə hakimiyyətinin təşkili və fəaliyyəti mexanizmini
təkmilləşdirdi, vətəndaşlara, məhkəmə orqanlarına və insan hüquqları üzrə müvəkkilə Azərbaycan Respublikası
Konstitusiya Məhkəməsinə birbaşa müraciət etmək hüququ verdi, konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərin edilməsi
qaydasını
nəzərdə
tutan
yeni
müddəalar
müəyyən
etdi.
Heydər Əliyevin müəllifi olduğu demokratik hüquqi dövlət quruculuğu konsepsiyası, sosial-iqtisadi inkişaf
strategiyası, azərbaycançılıq məfkurəsi və milli-mənəvi dəyərlərin inkişafı Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilərək konstitusion islahatların ardıcıl olaraq həyata
keçirilməsi üçün real zəmin yaratdı və nəticə etibarilə 18 mart 2009-cu ildə “Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Referendum Aktı ümumxalq səsverməsinə çıxarıldı
və Konstitusiyanın 29 maddəsində 41 əlavə və dəyişiklik edilərək Konstitusiya bir daha təkmilləşdirildi,
konstitusion norma və prinsiplər dövrün tələblərinə uyğunlaşdırıldı və Azərbaycanın gələcək inkişafı üçün müasir
hüquqi zəmin yaradıldı.
18 mart 2009-cu ildə “Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi
haqqında” Referendum Aktı özündə əvvəlki konstitusion dəyişiklikləri təsbit edən Referendum Aktından daha
geniş məsələləri nəzərdə tuturdu. Bu da ilk növbədə birinci konstitusion dəyişikliklərdən sonra Azərbaycanın
ictimai-siyasi həyatında, sosial-iqtisadi inkişafında, cəmiyyətin mənəvi ideoloji sferasında baş verən fundamental
inkişaf tempi ilə bağlı idi. Artıq cəmiyyətin bu inkişaf səviyyəsi reallıqlara yeni konstitusion yanaşmanı tələb
edirdi. 18 mart 2009-cu il konstitusion dəyişiklikləri predmet baxımından şərti olaraq bir neçə istiqamət üzrə
təsnifləşdirmək olar. Birinci istiqamət insan hüquq və azadlıqlarını təsbit edən konstitusiya normalarının məzmun
etibarilə zənginləşdirilməsi, yeni imkanların müəyyən olunması, daha geniş təminatı və daha səmərəli müdafiə
mexanizminin formalaşdırılması ilə bağlıdır. Belə ki, Konstitusiyanın insan və vətəndaşın hüquq və azadlıqlarının
təmin edilməsini dövlətin ali məqsədi elan edən 12-ci maddəsi respublikamızın sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinin
tələblərinə cavab verdiyi və sosial dövləti xarakterizə edən “Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına layiqli həyat
səviyyəsinin” təmin olunması müddəası əlavə olunmaqla məzmun etibarilə zənginləşdirildi.
Konstitusiyanın ailə, uşaqlar və dövlət münasibətlərinin konstitusion əsaslarını müəyyən edən 17-ci
maddəsinə onun məzmununa ciddi təsir göstərən və inkişaf etdirən dörd yeni hissə əlavə olundu. Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 25-ci maddəsində nəzərdə tutulan bərabərlik hüququnun, 32-ci maddəsində təsbit
olunan şəxsi toxunulmazlıq hüququnun da müvafiq maddələrinə bir neçə yeni müddəalar daxil edilməklə məzmun
etibarilə daha da inkişaf etdirildi və günün tələblərinə cavab verə biləcək səviyyəyə qaldırıldı. İnsanın sağlam
ətraf mühitdə yaşamaq hüququ, vicdan azadlığı, məlumat azadlığı kimi hüquq və azadlıqlarını təsbit edən
konstitusion müddəalara da mühüm əhəmiyyət kəsb edən əlavələr edildi. Konstitusiyanın insan və vətəndaş hüquq
və azadlıqlarının təminatını nəzərdə tutan 71-ci maddəsinə edilən əlavələr də ciddi əhəmiyyət kəsb edən
müddəaları nəzərdə tutmuş oldu. İnsan hüquqları sahəsində konstitusion müddəaların təkmilləşdirilməsi həm bir
tərəfdən milli qanunvericiliyin insan hüquqları sferasında mövcud olan beynəlxalq hüquqi aktların müvafiq
müddəaları ilə uzlaşdırılması məqsədi və digər tərəfdən yetərincə sosial-iqtisadi və hüquqi inkişafa nail olan
Azərbaycan dövlətinin bu hüquq və azadlıqlara real təminat vermək iqtidarı ilə şərtlənirdi.
Konstitusion islahatların ikinci istiqaməti dövlət hakimiyyəti mexanizmini müəyyən edən konstitusion
müddəaların daha da təkmilləşdirilməsi idi. Belə ki, Referendum Aktında Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin təşkili və fəaliyyəti əsasları ilə bağlı məsələləri nəzərdə tutan, habelə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin və məhkəmə hakimiyyətinin hüquqi statusunu müəyyən edən bir sira maddələrə əlavə və
dəyişikliklərin edilməsi nəzərdə tutulurdu. Konstitusiyanın 84-cü maddəsinin birinci hissəsinə və 101-ci
maddəsinə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi və Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin
konstitusion əsaslarının təkmilləşdirilməsinə xidmət edən “müharibə şəraitində hərbi əməliyyatların aparılması ...
seçkilərin keçirilməsini mümkün etmədikdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi və Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin səlahiyyət müddətinin hərbi əməliyyatların sonunadək uzadılması” müddəası dövrün tələbi ilə
bilavasitə səsləşən müddəadır. Aparılan hərbi əməliyyatlar seçkilərin keçirilməsini mümkünsüz edərsə, xalqın
iradəsinin keçiriləcək seçkilərdə obyektiv təzahürünü təmin etməyə imkan verməzsə, irəlicədən seçkilər
nəticəsində mandat əldə etmiş legitim dövlət hakimiyyət orqanlarının öz fəaliyyətlərini hərbi əməliyyatların
sonunadək davam etdirməsi bu zaman daha səmərəli və daha məntiqlidir. Referendum Aktında həmçinin
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin səlahiyyətlərinin qismən genişləndirilməsinə, bilavasitə demokratiya
institutlarının (Konstitusiyanın 96-cı maddəsində Azərbaycan Respublikasının seçki hüququ olan 40 min
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vətəndaşının da qanunvericilik təşəbbüsü hüququnun subyekti kimi tanınması) inkişafına xidmət edən müddəalar
da
mövcuddur.
Referendum Aktının konstitusiya islahatlarını müəyyən edən digər istiqaməti yerli özünüidarənin konstitusion
statusunun, xüsusilə də bələdiyyələrin müstəqilliyinin təminatlarının təkmilləşdirilməsi ilə bağlıdır.
Konstitusiyanın bələdiyyələrin müstəqilliyinin təminatını nəzərdə tutan cəmi bir hissədən ibarət olan 146-cı
maddəsi dəyişikliklər nəticəsində dörd yeni hissə əlavə edilərək demək olar ki, tamam yeni məzmun kəsb etdi.
Yeni müddəalar bir tərəfdən bələdiyyələrin öz səlahiyyətləri çərçivəsində müstəqilliyini təmin edir, digər tərəfdən
onların bələdiyyə ərazisində yaşayan vətəndaşlar qarşısında məsuliyyətini, bələdiyyələrin öz səlahiyyətlərini
müstəqil həyata keçirməsinin Azərbaycan dövlətinin suverenliyinə xələl gətirməməsini, dövlətin bələdiyyələrin
fəaliyyətinə nəzarət etməsini və qanunla müəyyən edilmiş hallarda və qaydada bələdiyyələrin öz fəaliyyətləri
barəsində Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə hesabat təqdim etməsini müəyyən edir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin başladığı dövlət quruculuğu prosesi hazırda Azərbaycan Respublikası
Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən ardıcıl surətdə davam etdirilir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin hüquq
sisteminin müasirləşdirilməsi konsepsiyası çərçivəsində həyata keçirilən konstitusion islahatlar hüquq sisteminin
davamlı inkişafını təmin edir. Yüksək idarəetmə qabiliyyətinə malik olan möhtərəm Prezident İlham Əliyev dünya
siyasətinin əsaslarını müəyyən edən dövlətlərlə balanslaşdırılmış, qətiyyətli və uzaqgörən xarici siyasət kursunu
davam etdirməklə, terrorçuluğun və dini ekstremizmin geniş vüsət aldığı, müharibələrin səngimək bilmədiyi
çağdaş dövrümüzdə Azərbaycanda siyasi sabitliyi və təhlükəsizliyi məharətlə təmin edir, onun rəhbərliyi altında
Azərbaycan hərtərəfli və dinamik inkişaf edir, ictimai həyatın bütün sahələrində nailiyyətlər əldə edilir, insan
ləyaqətinin və insanpərvərlik prinsiplərinin ali dəyərlər kimi qorunması istiqamətində ardıcıl iş aparılır,
demokratik hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu davamlı olaraq inkişaf etdirilir.
26 sentyabr 2016-cı ildə “Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında dəyişikliklər edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Referendum Aktının qəbul edilməsi respublikamızda həyata keçirilən konstitusion
islahatların yeni mərhələsinin başlanğıcı oldu. Respublikamızda konstitusion islahatların davam etdirilməsi bir
çox həm daxili, həm də xarici amillərlə, ilk növbədə isə 18 mart 2009-cu ildə Konstitusiyaya edilən
dəyişikliklərdən sonra həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatlarla, ölkə iqtisadiyyatının inkişaf tempi ilə, habelə
bu islahatların uğurla davam etdirilməsini təmin edə biləcək siyasi idarəçilik mexanizminin təkmilləşdirilməsi
zərurəti ilə şərtlənir. Məlumdur ki, həyata keçirilən iqtisadi islahatlar mütəmadi olaraq siyasi sistemin də
təkmilləşdirilməsini zəruri edir. Müasir dövrdə ictimai münasibətlərin inkişaf tempindən geri qalmayan
qanunvericilik sisteminin daim inkişaf etdirilməsi, cəmiyyətin müxtəlif sferalarının sürətli inkişaf dinamizminə
cavab verə biləcək əməli idarəçilik mexanizminin formalaşdırılması, idarəçiliyin elmi-texniki tərəqqinin və
informasiya kommunikasiya texnologiyalarının son nailiyyətlərinin tətbiqi ilə yeni forma və metodlarının
seçilməsi, yeni təhlükəsizlik sistemlərinin yaradılması və inkişaf etdirilməsi respublikamızın qarşıda duran ən
mühüm vəzifələrindən biridir. Azərbaycan dövləti insan hüquqları sahəsində də fundamental islahatların
mütəmadi olaraq həyata keçirilməsində maraqlıdır. Odur ki, konstitusion islahatların aparılmasında insan faktoru,
onun hüquq və azadlıqlarının məzmun etibarilə daim inkişaf etdirilməsi, daha səmərəli təminatlarının və müdafiə
mexanizmlərinin tətbiqi zərurəti konstitusion islahatların həyata keçirilməsi üçün başlıca amil olaraq qalır.
26 sentyabr 2016-cı ildə qəbul olunan “Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında dəyişikliklər edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Referendum Aktı ilə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 23
maddəsində 34 dəyişiklik və əlavələr, habelə Konstitusiyaya, onun strukturunu dəyişən 6 yeni maddə əlavə
edilmişdir.
Konstitusiyaya edilən əlavə və dəyişiklikləri iki əsas istiqamət üzrə qruplaşdırmaq mümkündür. Birinci
istiqamət insan hüquq və azadlıqlarının məzmun etibarilə zənginləşdirilməsi, beynəlxalq universal və regional
xarakterli hüquqi aktlara uyğunlaşdırılması, təminatların və müdafiə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi ilə
bağlıdır. İkinci istiqamət isə hakimiyyət bölgüsü prinsipinin, “çəkindirmə və tarazlaşdırma” mexanizminin, habelə
siyasi idarəçilik və yerli özünüidarə sisteminin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutan istiqamətdir.
İnsan hüquq və azadlıqları ilə bağlı konstitusion düzəlişlər Konstitusiyanın insan və vətəndaş hüquqlarının və
azadlıqlarının əsas prinsipini nəzərdə tutan 24-cü, bərabərlik hüququnu təsbit edən 25-ci, mülkiyyət hüququnu
nəzərdə tutan 29-cu, şəxsi toxunulmazlıq hüququnu müəyyən edən 32-ci, tətil hüququnu nəzərdə tutan 36-cı, fikir
və söz azadlığını nəzərdə tutan 47-ci, sərbəst toplaşmaq azadlığını təsbit edən 49-cu, vətəndaşlıq hüququnun
təminatını nəzərdə tutan 53-cü, seçki hüququnu müəyyən edən 56-cı, müraciət hüququnu nəzərdə tutan 57-ci,
birləşmək hüququnu təsbit edən 58-ci, azad sahibkarlıq hüququnu nəzərdə tutan 59-cu, hüquqların məhkəmə
təminatını müəyyən edən 60-cı, insan hüquqlarının və azadlıqlarının təminatını nəzərdə tutan 71-ci maddələrini
əhatə etməklə bir tərəfdən müvafiq maddələrdə təsbit olunan hüquq və azadlıqları məzmun etibarilə təkmilləşdirir,
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digər tərəfdən, onun təminatları və müdafiəsi ilə bağlı əlavə imkanları müəyyən edir. Konstitusion islahatların bu
istiqaməti Azərbaycan dövlətinin insan hüquqlarına verdiyi önəmlə şərtlənir.
Konstitusion islahatların ikinci istiqaməti isə qeyd etdiyimiz kimi, siyasi idarəçilik mexanizminin və yerli
özünüidarə sisteminin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə yönəlmişdir. Burada ilk növbədə diqqət çəkən məsələ
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 85-ci,100-cü, 121-ci və 126-cı maddələrində edilən dəyişikliklərlə
bağlıdır. Belə ki, Konstitusiyanın qeyd etdiyimiz maddələrinin referendumaqədərki mətnlərində müvafiq
vəzifələrə seçilmək və təyin olunmaq üçün nəzərdə tutulan yaş məhdudiyyəti referendum dəyişiklikləri ilə aradan
qaldırılır və artıq həmin vəzifələrə seçilmək və təyin olunmaq üçün seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik
olmaq tələbi qoyulur. Göründüyü kimi, bu dəyişikliklər hər üç hakimiyyət qolunun dövlət hakimiyyət orqanında
təmsil olunma üçün nəzərdə tutulan yaş məhdudiyyətini aradan qaldırmaqla bağlıdır. Konstitusiyanın 85-ci, 100cü, 121-ci və 126-cı maddələrinə edilən dəyişikliklər hüquqi demokratik dövlət quruculuğu təcrübəsinə əsaslanır,
xalq hakimiyyəti və xalq suverenliyi prinsiplərinin konstitusion əsaslarını inkişaf etdirir, vətəndaşların seçki
hüququnun məzmununu genişləndirir, icra hakimiyyəti funksiyalarının daha səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi
imkanlarını artırır, məhkəmə hakimiyyətinin təşkilində yaranan çətinliyi aradan qaldırmağa imkan verir.
Əhəmiyyət kəsb edən digər məsələlər Konstitusiyaya əlavə edilən və siyasi idarəçilik mexanizminin
təkmilləşdirilməsinə xidmət edən 981-ci və 1031-ci maddələrində nəzərdə tutulan müddəalar, habelə 1031-ci
maddədən irəli gələrək 105-ci maddəyə edilən dəyişikliklər və 1061-ci maddələrdır. Belə ki, Konstitusiyanın 981ci maddəsinin birinci hissəsində nəzərdə tutulan hallarda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisini buraxır.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 7-ci maddəsinin III hissəsinə müvafiq olaraq, “Azərbaycan
Respublikasında dövlət hakimiyyəti hakimiyyətlərin bölünməsi prinsipi əsasında təşkil edilir. Həmin maddənin
IV hissəsində isə qeyd olunur ki, “bu Konstitusiyanın müddəalarına əsasən qanunvericilik, icra və məhkəmə
hakimiyyətləri qarşılıqlı fəaliyyət göstərir və öz səlahiyyətləri çərçivəsində müstəqildirlər”. Burada hüquqi
dövlətin ən mühüm prinsiplərindən biri olan hakimiyyət bölgüsünün ilkin elementləri öz əksini tapir. Konstitusiya
nəzəriyyəsinə görə hakimiyyət səlahiyyətlərinin bölünməsi zamanı elə bir mexanizm formalaşdırılmalıdır ki, hər
bir hakimiyyət qolu öz üzərinə düşən funksiyanı lazımi qaydada yerinə yetirə bilsin, digər hakimiyyətin
müdaxiləsindən mühafizə oluna bilsin, həm də öz funksiyasını yerinə yetirmədikdə və ya lazımi qaydada yerinə
yetirmədikdə konstitusion məsuliyyət daşısın. Konstitusiyanın 7-ci maddəsi qeyd olunan müddəaları qismən
ehtiva etdiyindən Konstitusiyaya 981-ci maddəsinin əlavə edilməsi zərurəti yaranmışdır. Konstitusiya hakimiyyət
qollarının birgə fəaliyyətini, öz səlahiyyətləri çərçivəsində müstəqilliyini müəyyən etməklə yanaşı, bir hakimiyyət
qolunun konstitusion çərçivədə digər hakimiyyət qoluna təsir etmək imkanlarını da müəyyən edir. Parlamentin
buraxılmasına dair müddəanın müəyyən edilməsi qanunvericilik və icra hakimiyyətlərinin qarşılıqlı təsir
imkanlarını tarazlaşdırmaq məqsədi daşıyır. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına yeni 981-ci maddənin
əlavə olunması respublikamızda hakimiyyət bölgüsü prinsipi çərçivəsində “çəkindirmə və tarazlaşdırma”
mexanizminin daha da təkmilləşdirilməsinə, dövlət hakimiyyəti mexanizmində konstitusion məsuliyyətin
labüdlüyünün təminatına xidmət edir.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına edilən dəyişikliklərdən biri də Konstitusiyaya “Azərbaycan
Respublikasının vitse-prezidentləri” adlanan 1031-ci maddənin əlavə olunması, yeni vitse-prezidentlər
institutunun yaradılması ilə bağlıdır. Konstitusiyaya bu müddəanın əlavə edilməsinin əsas məqsədi prezident
üsuli-idarəsinin təkmilləşdirilməsi və siyasi idarəetmə mexanizminin müasir dövrün tələblərinə cavab verməsinin
təmin edilməsi, icra hakimiyyətinin həyata keçirilməsinin səmərəliliyinin artırılması, məsuliyyətinin və
intizamının möhkəmləndirilməsidir. Qeyd edilən institutun təsis edilməsi, həmçinin sosial-iqtisadi islahatların
əhatə dairəsinin genişləndirilməsinə və onların icrasının sürətləndirilməsinə xidmət etmək məqsədi daşıyır.
Respublikamızda davamlı olaraq dövlət orqanları sistemi və siyasi idarəetmə mexanizmi təkmilləşir, yeni
hakimiyyət strukturları yaradılır. Fikrimcə, Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələrinin daha da gücləndirilməsi, icra
hakimiyyəti sferasında dövlətin funksiyalarının səmərəliliyinin artırılması, icra hakimiyyəti sistemində nəzarət
mexanizminin daha səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi üçün, vətəndaşların inzibati icraat sferasında hüquq və
azadlıqlarının daha səmərəli müdafiəsini təmin etmək üçün vitse-prezidentlik institutunun formalaşması
mütərəqqi addım hesab olunmalıdır.
Nəticə etibarilə qeyd edə bilərik ki, böyük dövlətçilik təcrübəsinə malik olan ümummilli lider Heydər
Əliyev Şərq və Qərbin qovşağında yerləşən ölkəmizdə hər iki sivilizasiyanın konseptual parametrlərini özündə
birləşdirən universal modern bir dövlət yaratdı. Məhz onun sayəsində Azərbaycan dünyanın iqtisadi cəhətdən
inkişaf etmiş dövlətlərinin strateji tərəfdaşına və Cənubi Qafqazın ən aparıcı dövlətinə çevrildi. Müstəqil
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demokratik hüquqi dövlət Heydər Əliyevin gələcək nəsillərə qoyub getdiyi ən böyük əmanətdir və bu əmanətin
qorunub saxlanması bir vətəndaş olaraq hər birimizin üzərinə böyük məsuliyyət qoyur.
Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin respublikamızın qloballaşan
dünyaya inteqrasiyası, cəmiyyətin və dövlətin demokratik dəyərlər əsasında idarə edilməsi, habelə dövlətimizin
sosial-iqtisadi inkişafı, insan hüquqlarının ali dəyərlər kimi tanınması və təmin olunması sahəsindəki fəaliyyəti
onun ulu öndərin layiqli siyasi davamçısı olmasını sübut edir, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əbədi olmasına
və yüksələn üçrəngli bayrağın heç zaman enməyəcəyinə hər bir Azərbaycan vətəndaşında böyük inam yaradır.
Azərbaycan.-2017.-9 may.-№98.-S.4.
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Heydər Əliyev ideyaları müasir inkişaf strategiyasının əsasıdır
Akif ƏLİZADƏ,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti,
YAP sədrinin müavini
Tarixin təcrübəsi belə bir həqiqəti sübut edir ki, sosial-mədəni tərəqqinin əsas hərəkətverici qüvvəsi geniş
fəlsəfi mənada götürülən ideyadır. Ən qədim zamanlardan müasir texnogen mərhələyəqədərki sivilizasiyanın
sosial dinamikasını, onun ayrı-ayrı dövrlərində sosiokulturoloji spesifikasını şərtləndirən əsas amil rolunda da
məhz ideya çıxış edir. Tarixin inkişafına təkan vermək gücündə olan ideyalar isə, heç şübhəsiz, keçmişlə gələcək
arasında mənəvi-intellektual körpü funksiyasını yerinə yetirməyi bacaran, irs və varis arasında əlaqələri qoruyub
saxlamağa qadir, ən əsası isə gələcəyin inkişaf vektorlarını öncədən müəyyənləşdirə bilən dahi şəxsiyyətlərin
zəkasında yetişir. Bəşər tarixində öz ideyaları ilə cəmiyyəti irəliyə doğru aparan, bununla da zamanın hərəkət
dinamikasını qabaqlayan dahi şəxsiyyətlər çox olmuşdur.
Azərbaycan xalqının da tarixində belə şəxsiyyətlər kifayət qədərdir. XX əsrdə ümummilli ideyaları və həmin
ideyaların gerçəkləşdirilməsinə nail olma bacarığı ilə xalqımızın tarixi taleyində müstəsna rol oynamış ən böyük
tarixi şəxsiyyət isə ümummilli lider Heydər Əliyevdir. Məhz Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqının tarixi taleyi
ilə bağlı işıqlı ideyalarının gerçəkləşməsinin nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan müasir dünyada “imzası imzalar
içərisində
olan”
azad
və
müstəqil
bir
dövlətdir.
Artıq müasir ictimai təfəkkürdə belə bir həqiqət tam olaraq normativləşmişdir ki, müasir Azərbaycan dövləti
ümummilli lider Heydər Əliyevin şah əsəridir. Bu ideya bir az başqa redaktədə belə də ifadə olunur: Ümummilli
lider Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın memarıdır! Siyasi lider və dövlət münasibətlərinin bu lakonik formulu
ideya və onun sosial-siyasi gerçəkləşməsi modelini olduqca uğurlu bir şəkildə ifadə edir. Bəli, müstəqil
Azərbaycan Heydər Əliyevin ideyalarından doğulan mükəmməl bir əsərdir. İndi sürətli sosial-iqtisadi inkişaf
yolunda olan, müasir dünyanın ən müxtəlif xarakterli risklərindən məharətlə yayınaraq öz inkişaf tempini bir an
belə olsun ləngitməyən Azərbaycanın bütün uğurlarının, nailiyyətlərinin əsasında xalqımızın ümummilli lideri
Heydər Əliyevin ideyaları dayanır.
Yuxarıda haqqında bəhs etdiyimiz “lider-dövlət münasibətləri” modelində “Heydər Əliyev müstəqil
Azərbaycanın memarıdır!” formulu isə ideyanın nəzəri layihədən praktiki gerçəkləşməsinə qədərki bütün titanik
fəaliyyəti özündə ehtiva edir. Belə ki, liderin, siyasi xadimin, dövlət başçısının fəaliyyət effektivliyini və xalqın
tarixi taleyi qarşısında xidmətlərinin miqyasını şərtləndirən əsas cəhət yalnız ümummilli ideyaya sahib olmaq
deyil. Burada ideya və əməl, nəzəri baxış və praktika arasında qarşılıqlı əlaqə də olduqca mühüm əhəmiyyətə
malikdir. Azərbaycan xalqının yaxın tarixi təcrübəsi göstərir ki, milli ideyanın şəxsiyyətdən cəmiyyətə
ötürülməsində, onun əməli tətbiqində həmişə müəyyən çətinliklər olmuşdur.
XX əsrin ən məşhur sosioloqlarından hesab olunan Frensis Fukuyamanın yanaşmasına görə, bəşər
sivilizasiyasının ən qədim institutlarından olan dövlət “hamının hamıya qarşı müharibəsi” kimi özünü göstərən
xaos rejimindən qurtulmaq yolunda əldə edilmiş ən unikal təsisatdır. Sosial özünütəşkil modeli kimi tarix
səhnəsində dövlətin meydana gəlməsi hər şeydən əvvəl onu yaradan etnosun malik olduğu mükəmməl dövlətçilik
təfəkküründən qaynaqlanır. Bu yolun başlanğıcı öz start məqamını yenə də məhz ideyadan - xalqın milli
dövlətçilik təfəkküründən götürür. Bu mənada, XX əsrdə Heydər Əliyevin timsalında özünü göstərən dövlətçilik
ideyaları xalqımızın uzun əsrlər ərzindəki arzu və istəklərinin də təzahürü idi.
Heydər Əliyevin titanik fəaliyyətinin elmi-nəzəri baxımdan dəyərləndirilməsi, izah edilməsi istiqamətində
həm Azərbaycanda, həm də respublikamızdan xaricdə çoxsaylı tədqiqatlar aparılmış, müxtəlif əsərlər yazılmışdır.
Bu dahi şəxsiyyəti müxtəlif aspektlərdən dəyərləndirən əksər tədqiqatçıların fikirlərinə görə, onun fəaliyyətinin
əsasında dayanan ən universal keyfiyyətlərdən biri intellektuallıq idi. Dərin zəka sahibi olan Heydər Əliyev istər
sovet hakimiyyəti illərində, istərsə də müstəqillik dövründə ən müxtəlif siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni-mənəvi
məsələlərin həllində elmi baxışı fundamental yanaşma kimi qəbul etmişdir. Unikal bir idarəçilik bacarığına sahib
olan Heydər Əliyevin bütün uğurlarının əsasında da məhz ağıl və zəka dayanmışdır. Bəlkə də elə buna görədir ki,
həm sovet hakimiyyəti illərində, həm də müstəqillik dövründə Heydər Əliyevin elm siyasəti islahatlar
strategiyasının əsas istiqamətlərindən birini təşkil etmişdir.
İdarəçiliyə intellektual yanaşmanın nəticəsidir ki, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin
ideyaları 25 ildən artıq bir müddətdə daim müstəqil Azərbaycanla birgə addımlamış, onunla eyni uğur, nailiyyət,
tərəqqi və inkişaf taleyi yaşamışdır! Bu ideyalar hazırda Azərbaycanın sabaha uzanan yollarına işıq salmaqdadır!
Bu da tamamilə təbiidir. Çünki tarixən böyük insanlar həmişə böyük əməllər sahibi olmuşlar. Onların yaratdıqları
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zamanın sınağından uğurla çıxaraq cəmiyyətin və bütövlükdə bəşəriyyətin tərəqqisinə xidmət etmişdir. Ulu öndər
Heydər Əliyevin həyat fəaliyyəti bu ideyanın tam təsdiqidir.
Bütün fəaliyyəti xalqa xidmət nümunəsi olan ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan elminin inkişafında
mühüm xidmətlər göstərmişdir. Onun respublikaya rəhbərliyi illərində elmə həssas münasibətin bütün respublika
miqyasında yaratdığı intellektual atmosferdə elm və mədəniyyət xadimləri mövcud elmi potensialın qorunması,
inkişaf etdirilməsi işinin milli dövlət quruculuğundakı əhəmiyyətini daha dərindən anlamış, bu amalların
gerçəkləşdirilməsi naminə bütün səylərini səfərbər etmişdilər.
Azərbaycan elminin inkişafında ötən əsrin 70-80-ci illəri xüsusi bir mərhələ təşkil edir. Həmin illərdə
Azərbaycanın çoxsaylı elmi uğurları bilavasitə Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə dövlətin elmə müstəsna qayğısı
nəticəsində mümkün olmuşdur. Məhz Heydər Əliyevin elmi fəaliyyət sahəsində həyata keçirdiyi siyasətin nəticəsi
olaraq Azərbaycan elmi sovet dövründə bir sıra uğurlara imza atmışdır. Xüsusən, neft və qaz yataqlarının kəşfi,
işlənməsi, mürəkkəb geoloji mühitlərdə dərin qazmanın elmi problemlərinin həlli, həmçinin neft-kimya
sənayesinin inkişafı üçün xammal bazasının, kimya texnologiya komplekslərinin yaradılması, coğrafi, geoloji və
geofiziki tədqiqatlar, filiz və qeyri-filiz, həmçinin digər faydalı qazıntı yataqlarının tədqiqi, energetika, mexanika,
fizika, riyaziyyat, astronomiya, informatika sahələrində mühüm əhəmiyyəti olan tədqiqatların aparılması və
nüfuzlu elmi məktəblərin yaradılması, əkinçiliyin, torpaqşünaslığın, meliorasiya və su təsərrüfatının, ərazinin
flora, fauna və torpaq ehtiyatları, növ tərkibi, mühafizəsi və səmərəli istifadəsinin elmi problemlərinin öyrənilməsi
və s. istiqamətlərdə nailiyyətləri qeyd etmək olar.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin sovet hakimiyyəti illərində həyata keçirdiyi elm siyasətinin nəticəsi olaraq
əldə edilmiş bu elmi nailiyyətlər həm həmin illərdə, həm də sonrakı müstəqillik mərhələsində Azərbaycanın
sosial-iqtisadi inkişafının əsas dayaqlarından olmuşdur.
Uzun illər Azərbaycan sənayesinin sahə, ərazi quruluşunda yaranmış uyğunsuzluqları həll etmək məqsədilə
ulu öndər Heydər Əliyevin bilavasitə rəhbərliyi ilə 1970-ci illərin əvvəllərində sənayenin inkişafı, onun
strukturunun təkmilləşdirilməsi üçün çoxsaylı proqramlar hazırlanmışdır. Azərbaycanın imkanlarından səmərəli
istifadə edilməsi ilə bağlı keçmiş ittifaq hökuməti ilə prinsipial danışıqlar aparan respublika rəhbəri dinamik
iqtisadi inkişaf proqramının həyata keçirilməsinə nail olmuşdur. Sənayedə mütərəqqi struktur dəyişiklikləri
nəticəsində yeni maşınqayırma, elektronika, yüngül, yeyinti və çoxsaylı emal müəssisələri istifadəyə verilmiş, on
minlərlə iş yeri yaradılmışdır. Əmək potensialından səmərəli istifadə edilməsi strateji xətt kimi müəyyən edilmiş,
əmək məhsuldarlığı və digər səmərəlilik göstəricilərinin dinamik artımı Azərbaycan iqtisadiyyatının çox güclü
inkişaf faktoruna çevrilmişdir. Qeyd olunan bütün bu sahələrdə əldə olunan nailiyyətlərin əsasında Azərbaycan
elminin nailiyyətləri dayanırdı. Bu da öz əməli nəticələrini göstərir.
Xüsusilə fizika, riyaziyyat, informatika və texnika elmlərinin perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsində
sovet hakimiyyəti illərində ümummilli lider Heydər Əliyevin tövsiyə etdiyi strategiya mühüm rol oynamışdır.
Nəticədə, 70-ci illərdə Azərbaycanda fizika-riyaziyyat və texnika elmləri sürətlə inkişaf etmiş və dünyada tanınan
elmi məktəb kimi formalaşmışdır. Bu isə öz növbəsində ölkə sənayesinin inkişafına töhfəsini vermişdir.
Respublikada elektrotexnikanın intensiv inkişafı, mikroelektronika, optoelektronika, cihazqayırma və
sənayenin digər sahələrinin yüksəlişi məhz yarımkeçiricilər fizikası sahəsindəki fundamental tədqiqatlar
nəticəsində mümkün olmuşdur. Bu dövrdə astronomiya, kosmik tədqiqatlar sahəsində də bir sıra mühüm işlər
görülmüşdür. Təsadüfi deyildir ki, xalq təsərrüfatı və müdafiə əhəmiyyətli işlərdən sayılan təbiət və onda baş
verən proseslərin kosmik tədqiqi keçmiş SSRİ-də ilk dəfə olaraq Azərbaycan Elmlər Akademiyasında
aparılmışdır.
1970-1980-ci illərdə Heydər Əliyevin fəaliyyətində milli elmi kadrların yetişdirilməsi mühüm yer tuturdu.
Həmin illərdə SSRİ EA-nın müvafiq institutlarında respublikamızın istedadlı gəncləri üçün məqsədli
aspiranturalara yerlər ayrılmağa başlandı, elm və təhsil mərkəzlərində təcrübə keçmək üçün mütəxəssislər
göndərildi, həmin elm sahəsinin mənimsənilməsi, sonradan ölkəmizə transformasiya olunması istiqamətində
müəyyən işlər görüldü. Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi həmin uzaqgörən siyasət bu gün də müstəqil Azərbaycan
Respublikasının iqtisadi, elmi və hərbi potensialının əsasını təşkil edir. Ölkəmizin dövlət idarəetmə orqanlarında,
iqtisadi strukturlarında, elm-təhsil müəssisələrində ulu öndərin yetişdirdyi kadrlar bu gün də uğurla fəaliyyət
göstərirlər.
Heydər Əliyevin islahatlar strategiyasından danışarkən bu ideoloji istiqamət üzərində xüsusi dayanmaq
lazımdır. Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın ideologiyasını “azərbaycançılıq” kimi formalaşdırmışdır.
Tarixən Azərbaycanın mütəfəkkir şəxsiyyətləri tərəfindən dəfələrlə gerçəkləşdirilməsinə cəhd olunan bu ideyalar
XX əsrdə məhz Heydər Əliyevin miqyaslı fəaliyyəti nəticəsində nəzəri müstəvidən real sosial müstəviyə keçə
bilmişdir. Hələ ötən əsrin ortalarında, Azərbaycanın SSRİ-nin tərkibində olduğu dövrlərdə Heydər Əliyev həmin
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ideoloji çərçivələrin imkan verdiyi şəraitdə, hətta bəzən bu çərçivələri aşaraq azərbaycançılıq ideologiyasının
təməl prinsiplərinin əməli tətbiqi və bu ideyaların kütləviləşərək milli ideyaya çevrilməsi istiqamətində xeyli işlər
görmüşdür. Azərbaycan dilinin dövlət dili elan olunması, neçə-neçə şair və yazıçının, ziyalının təntənəli
yubileylərinin keçirilməsi, əsərlərinin kütləvi nəşri, milli-mənəvi dəyərlərin, adət-ənənələrin qorunması
istiqamətində, ictimai-humanitar düşüncədə milli müstəqillik ideyalarının formalaşması, hakim ideologiya ilə
müqayisədə mərkəzdənqaçma meyillərinin incəsənətin bütün sahələrində güclənməsi, milli və demokratik ruhlu
ziyalıların qorunması və s. özündə əks etdirən 70-ci illərin məşhur elmi-mədəni intibahı birbaşa Heydər Əliyevin
adı ilə bağlıdır.
1990-cı illərdə Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə azərbaycançılıq ideyası məhz dövlət quruculuğunun əsas
ideologiyası səviyyəsinə qaldırıldı. Dövlət dilinin tətbiqi, latın əlifbasına əməli olaraq qayıdış, Füzulinin və
“Kitabi-Dədə Qorqud”un yubileyləri, azərbaycanlıların dünya forumu ilə bağlı qərar və sərəncamlar,
azərbaycançılıq ideyasını daşıyan elm və sənət xadimlərinin dövlət qayğısı ilə əhatə olunması və s. neçə-neçə
tədbirlər məhz bu məqsədə xidmət edən əməli addımlar idi.
Ötən əsrin 70-80-ci illərində əldə edilən nailiyyətlərə baxmayaraq, 90-cı illərin əvvəlləri vəziyyət tamamilə
dəyişdi. Bu dövrdə həm regionda, həm də dünyada olduqca mürəkkəb bir vəziyyət yaranmışdı. Böyük bir
geosiyasi məkanda həyatın bütün sahələrini total xaos bürümüşdü. Belə bir şəraitdə ümummilli lider Heydər
Əliyev xalqın təkidi ilə ikinci dəfə Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə gəldi və əsaslı dövlət quruculuğu
konsepsiyası, yetkin siyasi-ideoloji, sosial-mədəni və iqtisadi mexanizmlər tətbiq etməklə vəziyyəti tamamilə
dəyişməyə nail oldu.
Müstəqillik illərində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası da ümummilli liderin növbəti hakimiyyətə gəlişi
ilə yeni bir inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu. Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışından sonra xaricə üz
tutan alimlərimiz tədricən geri qayıtmağa başladılar. Elmlər Akademiyasının fəaliyyətində canlanma baş verdi,
yeni istiqamətlər müəyyənləşdi.
Müstəqillik illərində Heydər Əliyev Azərbaycan elminin inkişafı məqsədilə bir sıra mühüm hesablanmış
fərman və sərəncamlar imzaladı. Milli Elmlər Akademiyasının statusu, nizamnaməsinin təsdiqi haqqında 4 yanvar
2003-cü il tarixli fərman bu baxımdan xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Böyük öndərin bu addımı Milli Elmlər
Akademiyası sistemində əsaslı islahatların aparılmasına, texniki bazanın modernləşdirilərək, beynəlxalq
standartlara uyğunlaşdırılmasına, dünya ölkələrinin elm sahəsində əldə etmiş olduğu ən mütərəqqi təcrübənin
mənimsənilməsinə, elmi-tədqiqat institutlarında, mərkəzlərdə işin keyfiyyət əmsalının artırılmasına, elmi
ictimaiyyətin diqqətinin cəmiyyət həyatı üçün xüsusi aktuallıq kəsb edən problemlərə yönəlməsinə geniş şərait
yaratmışdır.
Həmin illərdə AMEA-ya Azərbaycan Respublikasında elmin inkişafını təşkil və təmin edən, dövlətin elmi
və elmi-texniki siyasətini həyata keçirən, Azərbaycan Respublikasındakı bütün elmi müəssisələrin və ali
məktəblərin elmi-tədqiqat fəaliyyətini əlaqələndirən və istiqamətləndirən, Azərbaycan Respublikasını xarici
ölkələrdə elmi və elmi-texniki fəaliyyət sahəsində təmsil edən ali dövlət elmi təşkilatı statusunun verilməsi ilə
milli müstəqillik mərhələsində də akademiyanın fəaliyyət dairəsi xeyli genişləndirilmiş, onun səlahiyyətləri
artırılmış, Azərbaycanda elmi-texniki potensialı qorumaq və inkişaf etdirmək, iqtisadiyyatı gücləndirmək,
mədəniyyəti zənginləşdirmək, xalqın milli mənafeyini qorumaq baxımından akademiya qarşısında mühüm
vəzifələr qoyulmuşdur.
Müstəqillik mərhələsində həm Azərbaycanın inkişafında oynadığı mühüm rol, həm də elmi araşdırmalarla
əlaqəsi baxımından Heydər Əliyev tərəfindən reallaşdırılan Azərbaycanın yeni neft strategiyasını xüsusi qeyd
etmək lazımdır. “Əsrin müqaviləsi” adlandırılan neft müqavilələri, həyata keçirilən enerji layihələri və BakıTbilisi-Ceyhan kimi beynəlxalq əhəmiyyətli neft kəmərinin işə düşməsi Azərbaycanın sonrakı iqtisadi inkişafının
əsasında dayanan mühüm amillərə çevrildi. “Əsrin müqaviləsi” Azərbaycan alimlərinin neft və qaz yataqlarının
kəşfi və işlənilməsi sahəsindəki on illər ərzində apardıqları araşdırmaların məntiqi nəticəsi idi. Təsadüfi deyil ki,
ümummilli lider Heydər Əliyev “Əsrin müqaviləsi”nin imzalandığı mərasimdəki tarixi nitqində Azərbaycanın
neft sahəsində çalışan alimlərinin əməyini yüksək qiymətləndirərək bu nailiyyətləri “böyük elmi kəşflər” kimi
dəyərləndirmişdir.
2003-cü ildən bu günə qədərki mərhələ Azərbaycan elminin tarixində xüsusi bir mərhələ təşkil edir. Artıq on beş
ilə yaxın bir müddət ərzində Azərbaycanın Prezidenti İlham Əliyev digər sahələrdə olduğu kimi, dövlətin elm
siyasəti sahəsində də ümummilli lider Heydər Əliyevin ənənələrini davam etdirir. Hazırda elmi potensialın
inkişafı və ondan milli tərəqqi naminə maksimum dərəcədə səmərəli istifadə olunması, xüsusən “elmiqtisadiyyat” münasibətlərinin müasir dövrün tələbləri baxımından yenidən qurulması Azərbaycan dövlətinin və
cəmiyyətinin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biridir.
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İlham Əliyev Azərbaycan milli sərvətinin ayrılmaz tərkib hissəsi olan elmi potensialın qorunmasını, inkişaf
etdirilməsini dövlət siyasətinin ən vacib istiqamətlərindən biri hesab edir. Bu istiqamətlərə uyğun olaraq indi
akademiyada köklü islahatlar aparılmaqdadır. 2020-ci ilədək konkret proqram əsasında AMEA-da idarəetmə və
təşkilat sisteminin təkmilləşdirilməsi, elmi müəssisələrin işinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətində
konkret tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulur. Bu islahatların strateji məqsədi isə mövcud elmi-texniki potensialı
qoruyub saxlamaq, onu milli dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsinə, beynəlxalq nüfuzunun artmasına
yönəltməsidir. Alimlərimiz belə hesab edir ki, bu istiqamətdəki islahatlar həm elmi potensialdan milli dövlət
quruculuğunda istifadə sahəsində, həm də birbaşa elm siyasəti sahəsində Heydər Əliyev ideyalarına ən böyük
sədaqət nümunəsidir.
Dahilərə məxsus mühüm cəhətlərdən biri onların ideyalarının zamanı qabaqlaya bilməsidir. Bu
qanunauyğunluq XX əsrin dahi siyasi xadimlərindən olan Heydər Əliyevin timsalında bir daha öz təsdiqini tapır.
Belə ki, zaman fiziki mənasında Heydər Əliyevin yaşadığı illərdən uzaqlaşdıqca biz onun ideyalarına daha da
yaxınlaşırıq, onun xalqımızın tarixi taleyi, Azərbaycanın inkişaf perspektivləri haqqında dahiyanə uzaqgörənliklə
dediyi fikirlərin doğruluğuna bir daha əmin oluruq. Bu ideyalar Azərbaycanın sosial-iqtisadi və mədəni-mənəvi
tərəqqi yollarına daim işıq salmaqdadır. Bu mənada Azərbaycanın müstəqilliyi kimi, bu müstəqilliyin banisi olan
Heydər Əliyev ideyaları da əbədidir və daim xalqımızla birgədir.
Azərbaycan.-2017.-7 may.-№97.-S.1,4.
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Ulu öndər BDU-ya həmişə milli elm və təhsilimizin lokomotivi kimi baxmışdır
Abel MƏHƏRRƏMOV,
Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, akademik
Zəngin və şərəfli ömür yolu keçmək, fenomenal keyfiyyətləri ilə milyonların qəlbində ölməzlik məşəli
yandırmaq, onlara müstəqillik, azadlıq hissini bütün varlığı ilə yaşatmaq, milli iradənin, özünüdərkin təcəssümünə
çevrilmək xoşbəxtliyi çox az liderlərə nəsib olur. Tanrı belə şəxsiyyətlərə həm də xilaskarlıq missiyası verir zamanın ən sərt sınaqlarından çıxmış bu insanlar müəyyən mərhələdə məsuliyyəti öz üzərlərinə götürərək bütöv
bir millətin azadlıq, müstəqillik ideallarını gerçək həyatda reallaşdırmağa nail olurlar. Milli özünüdərkin ən
yüksək siyasi ifadəsi olan müstəqil dövlət ideyası və bu ideyanın gerçəkləşdirilməsi Azərbaycanın çağdaş
tarixində məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ona görə də bu Böyük İnsan bütöv bir xalqın
tarixinin yüksək zirvəsində özünə əbədi yer qazanmışdır.
Ulu öndər Heydər Əliyevin zəngin dövlətçilik irsi, şəxsi nümunəsi və siyasi fəaliyyəti, milli mənafelərə
istiqamətlənən görüşləri bu gün hamı üçün ən dəyərli mənbədir. Heydər Əliyev irsində vətən məhəbbəti,
Azərbaycan sevgisi - azərbaycançılıq hissi, xalq, millət, dil, milli mədəniyyətə məhəbbət xüsusi yer tutur. Heydər
Əliyev irsində sədaqətlilik - insanın insana, insanın vətəninə, torpağına, xalqına, dövlətinə sədaqət hissi mühüm
rol oynayır. Ulu öndərin şəxsi nümunəsi və həyat təcrübəsi xalqına, ölkəsinə, dövlətinə əsl sədaqətlilik örnəyidir.
1969-cu il iyulun 14-də Azərbaycana rəhbər seçilən ulu öndər Heydər Əliyev ilk gündən hər cür ideolojisiyasi baryerlərə sinə gərərək cəmiyyəti bütün sahələr üzrə mənəvi yüksəlişlərə ruhlandırmış, hər kəsdə milli
heysiyyatı gücləndirmək, onu şanlı keçmişinə, soykökünə qaytarmaq, habelə zəngin mədəni irsini yaşatmaq
naminə titanik işlər görmüşdür. Ulu öndərin hakimiyyətdə olduğu illər Azərbaycanda müstəqilliyin əbədi, daimi
və dönməz xarakter alması, sabit dövlət quruluşunun yaranması, xalqın konstitusion hüquqlarına sahib çıxması,
milli-mənəvi yüksəlişə nail olması, fərdin özünü vətəndaş olaraq dərk etməsi kimi tarixi prosesləri əhatə edir.
Xalqımız qərinələr boyu qazandığı nailiyyətləri, milli dəyər və keyfiyyətləri Heydər Əliyev epoxasında
təkmilləşdirərək sistem halına salmış, dövlət qurmaq haqqını, idarəçilik bacarığını ən yüksək həddə nümayiş
etdirmişdir.
Azərbaycanın müstəqil dövlət quruculuğuna aparan keşməkeşli və şərəfli yol, əslində, dahi rəhbərin ilk
dəfə hakimiyyətə gəlişindən sonra başlamışdır. Bu mənada azərbaycançılığın ən parlaq səhifələri məhz həmin
illərdən etibarən yazılmışdır. Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi təyin olunan Heydər Əliyev elə ilk plenumda
köhnə stereotipləri puça çıxarmış, milli ideallara sadiqliyini təsdiqləmişdir. Zəngin təbii sərvətlərinə, istehsal
potensialına baxmayaraq, Azərbaycanın keçmiş sovetlər məkanında geridə qalmış respublikalar sırasına
düşməsinin səbəblərini araşdıran Heydər Əliyev ilk vaxtlardan iqtisadi inkişafa xidmət edən kompleks tədbirlərin
həyata keçirilməsini təmin etməklə müdrik dövlət xadimi olduğunu tam sübuta yetirmişdir. Ulu öndərin
qənaətincə, Azərbaycanda ilk növbədə milli-mənəvi ruh yüksəldilməli, azərbaycanlıların öz ənənələrinə,
köklərinə bağlılığı sürətləndirilməli, xalqın müstəqil yaşayışı üçün lazım olan maddi-texniki baza yaradılmalı idi.
Heydər Əliyevdən əvvəlki rəhbərlərdə çatışmayan keyfiyyət bu idi ki, onlar adi nomenklatur məmur kimi
respublikada mərkəzin siyasətini kor-koranə həyata keçirmiş, bu siyasətin xalqının mənafeyinə zidd olan
məramlarında cəsarət, qətiyyət nümunəsi göstərib sözlərini deməmişdilər. Bütün bunlar da iqtisadi tənəzzülün,
bürokratik amillərin, rüşvətxorluq və korrupsiyanın geniş yayılmasına gətirib çıxarmışdır. Belə böhranlı dövrdə
respublikaya rəhbər təyin olunan Heydər Əliyev durğunluq girdabında çapalayan Azərbaycanın simasını
tamamilə yeniləşdirmiş, torpaq iddialarının gerçəkləşməsi üçün fürsət axtaran ermənilərin arzularını gözündə
qoymuşdur. Ulu öndər gərgin əməyi, qətiyyəti, fitri idarəçilik qabiliyyəti, ən əsası isə vətənpərvərliyi sayəsində
Azərbaycanı keçmiş ittifaqın geridə qalmış əyalətindən bütün sahələrdə sürətlə inkişaf edən, yüksələn
respublikaya çevirmişdir.
Ümummilli liderin tarixi missiyası həm də o dövrdə xalqın milli ruhunu keçmiş rejimin təhdidlərindən
qoruması olmuşdur. Heydər Əliyevin sovet siyasi arenasında rəhbərliyə gəlməsi ilə Azərbaycanda milli mənlik
hissi güclənmiş, bütün ideoloji maneələr dəf edilərək müstəqil düşüncəyə, dövlətçilik təfəkkürünə yol açılmışdır.
Böyük rəhbər mövcud ideologiyanın qəlibləri çərçivəsində belə, respublikada milli ruhun tamamən
sıxışdırılmasına yol verməmiş, əksinə, onu yüksəltmək üçün bütün imkanlardan maksimum dərəcədə istifadə
etməyi bacarmışdır. Heydər Əliyevin respublika rəhbərliyinə gəlişindən sonrakı dövr həm də milli özünəqayıdışın
başlanğıcı kimi qəbul edilir. Heydər Əliyev dövlətçilik konsepsiyasının başlıca ideya siyasi istiqamətini də məhz
xalqın milli özünüifadəsinin bütün forma və vasitələrinin geniş vüsət alması, milli qürur hissinin güclənməsi, milli
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şüurun yüksəlişinə təkan verən sürətli inkişaf strategiyasının gerçəkləşdirilməsi təşkil etmişdir. Həmin illərdə
Bakıda, Sumqayıtda, Gəncədə və digər şəhərlərdə inşa olunan iri müəssisələr bu gunun özündə də iqtisadiyyatın
güclü sənaye kompleksinin formalaşmasına zəmin yaradan möhkəm təməldir. Bütün bunlar bir daha təsdiqləyir
ki, Heydər Əliyev o dövrün ağır şərtləri, məhdudiyyətləri çərçivəsində də xalqımızın gələcək rifahı üçün əlindən
gələni əsirgəməmiş, bəzən mümkün görünməyəni də reallığa çevirmişdir. Çox sonralar nitqlərinin birində “Biz
sovet rejimində yaşayırdıq. Məgər biz bu rejimi dəyişə bilərdik? Amma iş ondadır ki, bu rejim altında olsa da, sən
xalqın, millətin üçün nə edirsən? Əgər bu rejimi dəyişdirə bilmirsənsə, onda onun imkanlarından istifadə edib
xalqına kömək göstərməlisən. Mən bunu etdim. Azərbaycan o illərdə çox yüksəklərə qalxdı” - deyən Heydər
Əliyev həmin dövrü respublikanın inkişafında mühüm mərhələ kimi səciyyələndirmişdir.
Ulu öndərin müdrik siyasəti sayəsində millətin minillər boyu yaşatdığı mənəvi dəyərlərə nihilist baxış
tədricən aradan götürülməyə başlamış, klassik ənənə ilə müasir ədəbi irs arasında yaranan ünsiyyət milli
düşüncənin düzgün məcrada inkişafına səbəb olmuşdur. Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik etməyə başladığı
ilk günlərdən Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinin yubileylərinin müntəzəm surətdə qeyd olunması xoş ənənə
halını almış, bu isə xalqın tarixi yaddaşının özünə qaytarılması, müstəqil dövlətçilik ideyalarının
gerçəkləşdirilməsi uçun zəmin yaratmışdır.
Ötən əsrin 60-cı illərinin sonlarında respublikada kosmopolit əhvali-ruhiyyə hökm sürdüyündən milli
kadrların hazırlanması və dövlət idarəetmə strukturlarında yerləşdirilməsi, habelə ana dilimizin, tariximizin,
mədəniyyətimizin, incəsənətimizin inkişaf etdirilməsi istiqamətindəki təşəbbüslərinin qarşısı ciddiyyətlə alınır,
milli şüura, düşüncəyə malik olan və xalqın zəngin əxlaqi-mənəvi dəyərlər sisteminin daşıyıcısı sayılan kadrların
fəaliyyətinə maneələr törədilirdi. Belə bir zamanda Heydər Əliyev həyatını risk qarşısında qoymaq bahasına milli
düşüncə sahiblərini rejimin sərt hücumlarından hifz etmiş, Azərbaycan dilinin, xalqın tarixi ənənələrinin, zəngin
mədəniyyətinin əzmkar müdafiəçisinə çevrilmişdir. Yalnız bir faktı xatırlatmaq kifayətdir ki, görkəmli ictimaisiyasi xadim Nəriman Nərimanovun 70 illik yubileyini qeyd etmək, onun heykəlini ucaltmaq üçün Heydər Əliyev
sovet imperiyasının rəhbərliyi ilə mübarizəyə iki ilə yaxın vaxt sərf etmişdir. 1937-ci ildə Sibirə sürgün olunmuş
görkəmli ziyalı, yazıçı və dramaturq Hüseyn Cavidin nəşini uzaq Sibirdən Azərbaycana gətirmək üçün apardığı
mübarizə də ulu öndərin milli irsə nə qədər sayğı və ehtiramla yanaşan, heç bir siyasi riskdən çəkinməyən
şəxsiyyət olduğunu bir daha təsdiqləyir. Bu həqiqət ümummilli liderin 1978-ci ildə Azərbaycan dilinin
Konstitusiyada ana dili kimi təsbit olunması, Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin yaradılması, bir sıra iri
sənaye müəssisələrinin məhz respublikamızda tikilməsi uğrunda apardığı əzmkar mübarizə fonunda bir daha
təsdiqini tapır.
Həmin illərdə milli ideyanın zəifliyi, azlığı üzündən baş alıb gedən, həm iqtisadi, həm də mədəni tənəzzülə
aparan neqativ tendensiyalar da məhz Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə aradan qaldırılmışdır. Ulu öndərin
yorulmaz fəaliyyətinin nəticəsidir ki, 1969-1982-ci illərdə baş verən dəyişikliklərin miqyasına, ictimai və iqtisadi
sahədəki dərin islahatların səviyyəsinə, xalqın maddi rifah halının yaxşılaşmasına görə Azərbaycan digər müttəfiq
respublikalardan müsbət mənada fərqlənmiş, iqtisadi yüksəliş mərhələsini yaşamışdır. Həmin illərdə Bakıda geniş
abadlıq-quruculuq işləri həyata keçirilmiş, müasir Azərbaycan memarlığının şah əsərləri sayılan, respublikanın
ictimai-siyasi və mədəni həyatında böyük əhəmiyyəti olan inzibati mərkəzlər, saraylar, institutlar, nəşriyyatlar,
tədris müəssisələri və öz görünüşü ilə şəhəri rövnəqləndirən neçə-neçə möhtəşəm binalar tikilib istifadəyə
verilmişdir. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə çoxlu sayda memarlıq abidəsi bərpa edilmiş, xalqın görkəmli
şəxsiyyətlərinin xatirəsi əbədiləşdirilmişdir.
Mən özümü xoşbəxt insanlardan sayıram ki, Heydər Əliyevin gənclərə göstərdiyi qayğıdan bəhrələnmişəm.
Yadımdadır, 1969-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin 50 illik yubileyi keçirilirdi. O zaman universitetin kimya
fakültəsinin üçüncü kurs tələbəsi idim. İndiki Şəhriyar adına klubda keçirilən tədbirdə unudulmaz Heydər Əliyev
Azərbaycan dilində çox dərin məzmunlu nitqlə çıxış etdi. Bu, bizi çox heyrətləndirdi. Çünki həmin vaxtlarda ən
kiçik iclaslar belə rus dilində aparılırdı. Məhz Heydər Əliyevin o tədbirdəki çıxışı, deyərdim ki, tarixi bir məqam,
tarixi bir nitq oldu. Biz ilk dəfə idi ki, ölkə rəhbərinin dilindən Bəhmənyar, Nəsirəddin Tusi, Nizami Gəncəvi,
İmadəddin Nəsimi, Məhəmməd Füzuli kimi klassiklərin adını eşidirdik. Heydər Əliyev onların hər biri haqqında
maraqlı fikir söyləyirdi. Açığı, ulu öndərin doğma dilimizə, klassiklərimizə bu cür ehtiramla yanaşması bizə çox
təsir etdi. Bəlkə də bizdə milli hisslərin, vətəndaş təəssübkeşliyinin inkişafında məhz həmin tarixi görüşün öz yeri
vardı. İndinin özündə də ulu öndər haqqında düşünəndə gözlərim önündə həmin görüş canlanır. Qadağaların hökm
sürdüyü bir dövrdə Heydər Əliyevin bu cəsarətli addımı biz gənclərin düzgün istiqamətlənməsində böyük rol
oynadı.
Həmin dövrdə cəmiyyətin ən müxtəlif sahələrində nizam-intizamın, haqq-ədalətin təminatına çalışan, bunu
məmurluğun formuluna çevirən ulu öndər bu yolla dövlətlə xalq arasında möhkəm mənəvi, siyasi və hüquqi
991

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

bağlılığa, qarşılıqlı etimada nail olmağa çalışmışdır. Ümummilli lider qanunçuluğun, hüquq qaydalarının
möhkəmləndirilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirmiş, xalqın hüquqlarının əzmkar və cəfakeş
müdafiəçisinə çevrilməklə milli ruh, iradə, inam və etimad meyillərinin ictimai şüurda möhkəmlənməsinə nail
olmuşdur.
Ulu öndər milli kadrların yetişdirilməsi işinə də xüsusi qayğı ilə yanaşmış, bu məqsədlə təhsilin
səviyyəsinin yüksəldilməsini önə çəkmişdir. O dövrdə milli mütərəqqi fikrin və ictimai düşüncənin başlıca
mərkəzi kimi çıxış etməklə qabaqcıl ali məktəb statusunu qoruyub saxlayan, milli kadr hazırlığında əsas yükü
üzərinə götürən Azərbaycan Dövlət Universitetinə diqqət və qayğının artırılması, bu təhsil ocağının fəaliyyətinin
gücləndirilməsi də daim Heydər Əliyevin diqqət mərkəzində olmuşdur. Ulu öndər yaxşı bilirdi ki, universitet
auditoriyalarında, kafedralarında işləyən, dərs deyən müəllimlər Azərbaycan xalqının milli mənliyinin, şüurunun,
milli ruhunun inkişaf etdirilməsi prosesində müstəsna rol oynayırlar. O zaman azərbaycanlı gənclərin keçmiş
SSRİ-nin nüfuzlu ali məktəblərdə oxumağa göndərilməsi də məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü sayəsində baş tutdu.
Bu qayğıdan bəhrələnənlərdən biri də mən oldum. Ulu öndərin köməyi ilə Lomonosov adına Moskva Dövlət
Universitetinin kimya fakültəsinin aspiranturasına daxil oldum. Həmişə arzusunda olduğum, lakin reallaşmasına
inana bilmədiyim bu hadisə həyatımda çox böyük rol oynadı. Yaxşı xatırlayıram ki, Moskvada təhsil aldığımız
illərdə ulu öndər bir neçə dəfə bizimlə görüşdü, qayğılarımızla maraqlandı və hər dəfə də vətən üçün ləyaqətli
kadrlar olmağı tövsiyə etdi. Heydər Əliyevin bizə göstərdiyi bu diqqət Rusiyada təhsil alan tələbələr üçün çox
önəmli oldu. Biz hər bir addımımızda məhz ümummilli liderin məsləhətlərinə əməl etməyi, onun dediyi kimi
öyrənməyi, oxumağı, vətənə yüksək ixtisaslı kadr kimi qayıtmağı qarşımıza məqsəd qoymuşduq. Həyat göstərdi
ki, Heydər Əliyev necə uzaqgörən və müdrik bir rəhbər imiş. Məhz ulu öndərin təşəbbüsü sayəsində xarici
ölkələrin ali məktəblərində təhsil alanlar sonralar Azərbaycana qayıdaraq xalqa, millətə ləyaqətlə xidmət etdi. Bu
xidmətin isə yüksək səviyyədə olması məhz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Çünki o, hər birimizin həm insan,
həm də yüksək səviyyəli kadr kimi formalaşmasında mühüm rol oynadı.
Ulu öndər Azərbaycan Dövlət Universitetinin 60 illik yubileyinin təşkilinin də əsas təşəbbüskarı olmuşdur.
1980-ci ildə keçirilmiş həmin mərasimdə iştirak edərək təbrik nitqi söyləmişdir. Sovetlər birliyi dövründə
universitetin beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsi də Heydər Əliyevin respublikada rəhbərliyə gəlişindən sonra
mümkün olmuşdur. Ümumiyyətlə, 1969-1982-ci illərdə Azərbaycanda humanitar və ictimai elm sahələrində
böyük irəliləyişlər əldə edilmiş, dilimizin, tariximizin, folklorumuzun tədqiqi sahəsində uğurlu nəticələr
qazanılmışdır. Sovet rejiminin sərt qanunlarına baxmayaraq, respublikada böyük iqtisadi, elmi və ədəbi-mədəni
potensialın yaradılması da məhz bu uzaqgörən siyasətin nəticəsi idi. Heydər Əliyevin yaratdığı siyasi məktəbdən
dərs alan, yetişən insanların sayı-hesabı yoxdur. Bu gün iftixar hissi keçirirəm ki, ulu öndərin mənim taleyimdə
pozulmaz izləri var.
Xalqın azadlıq idealları, XX əsrin əvvəllərindəki azərbaycançılıq, dövlətçilik dəyərləri ictimai şüurda geniş
meydan tapmışdır. Milli-mənəvi şüura qayıdış çağdaş milli varlığın təsdiqi kimi reallaşmış, zəruri tarixi-mənəvi
prosesə çevrilmişdir. Ötən əsrin 80-ci illərinin sonunda Azərbaycan xalqının milli “Mən”ini qorumaq üçün ayağa
qalxıb ermənilərin ərazi iddialarına sərt reaksiya verməsi, ölkədə milli-azadlıq hərəkatının genişlənməsi də məhz
bu möhkəm ideoloji-siyasi təmələ əsaslanmışdır.
- 1991-1993-cü illərdə respublikada cərəyan edən mürəkkəb proseslər - siyasi böhranın, xaos və anarxiya
mühitinin dərinləşməsi, xalqın canı, qanı bahasına əldə etdiyi dövlətçiliyin itirilməsi təhlükəsinin yaranması bir
daha təsdiqlədi ki, yalnız böyük dəstəyə malik liderlər xalqlarının müstəqilliyinə etibarlı təminat yarada, onu
qoruyub saxlaya bilərlər. Ulu öndər Heydər Əliyev özünün parlaq zəkası ilə Azərbaycanı olduqca mürəkkəb
zamanın dalğaları arasından salamat çıxarıb ona həm bölgədə, həm də dünyada layiqli yer qazandırmışdır.
Böhranlı bir dövrdə - 1993-cü ilin iyununda xalqın çağırışına cavab verərək hakimiyyətə gələn ümummilli lider
respublikanı üzləşdiyi çox faciələrdən qurtarmış, müdrik və uzaqgörən addımları ilə onu davamlı, sabit inkişaf
yoluna çıxarmışdır.
Ulu öndərin 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra irəli sürdüyü dövlətçilik
konsepsiyası mahiyyət etibarilə Azərbaycanın tarixi ənənələrini və müasir Avropa dəyərlərini birləşdirən yeni bir
inkişaf modeli kimi özünü doğrultmuşdur. İctimai-siyasi sabitliyi və sosial-iqtisadi inkişafı bu modelin əsas
dayağına çevirən Heydər Əliyev cəmiyyətdə dayanıqlı milli birliyə nail olmaq üçün öncə insan hüquq və
azadlıqlarının maksimum təminatı məsələsinə xüsusi diqqət yetirmişdir. Ulu öndər özünəməxsus müdrikliklə
bəyan etmişdir ki, siyasi sabitliyə nail olmadan yeni idarəetmə sisteminə keçidi reallaşdırmaq, bazar iqtisadiyyatı
və demokratiya kimi fundamental prinsiplərin tətbiqinə nail olmaq mümkün deyil. Heydər Əliyev Azərbaycanda
milli dövlətçiliyin prioritet inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirərkən xalqın milli mentalitetini, səciyyəvi
cəhətlərini də nəzərə almışdır.
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Azərbaycanın yeni neft strategiyasının hazırlanaraq həyata keçirilməsi də ulu öndərin ölkə dövlətçiliyi
qarşısındakı ən böyük xidmətlərindən biri olmuşdur.
Ümummilli lider hüquqi və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu məsələsini də daim diqqət mərkəzində
saxlayaraq bu istiqamətdə mühüm islahatların həyata keçirilməsini təmin etmişdir. Heydər Əliyev böyük siyasət
ustadı olaraq hər bir fərdin maraq və mənafelərini təmin etmədən, ədalət meyarını qorumadan güclü dövlət
yaratmağın mümkünsüzlüyünü nitqlərində hər zaman vurğulamış, vətəndaşlara göstərilən hüquqi yardımın
səviyyəsinin müntəzəm surətdə artırılmasının əsas təşəbbüskarı kimi çıxış etmişdir. Ulu öndərin rəhbərliyi altında
hazırlanaraq 1995-ci ilin 12 noyabrında ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul edilmiş müstəqil Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyası dövlətimizin tarixində hakimiyyət bölgüsü prinsipini, demokratik hüquqi və
dünyəvi dövlət quruculuğunun hüquqi əsaslarını, insan hüquq və azadlıqlarının qeyd-şərtsiz təmin olunmasının
bünövrəsini qoymuşdur. Azərbaycan demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət kimi ilk dəfə olaraq insan hüquqlarının
üstün mövqeyini və hakimiyyət bölgüsünü özünün gələcək inkişaf yolu kimi seçmişdir. Demokratik tələblərə
tamamilə cavab verən bu ali sənəd müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası kimi tarixilik qazanmışdır.
Heydər Əliyev dövlətçilik irsinin əsas istiqamətlərindən biri də ölkənin milli təhlükəsizliyinin və ərazi
bütövlüyünün təmin olunması sahəsində kompleks tədbirlərin görülməsidir. Azərbaycanın hərbi qüvvələrinin
yaradılması dövlətçiliyin əsas atributu və qarantı hesab olunmuşdur. Ordunun siyasiləşməsi, dövlətçilik
prinsiplərinə əsasən deyil, şəxsi siyasi maraqlara nəzərən formalaşdırılması sonda Azərbaycanın müstəqilliyi üçün
ciddi təhlükə mənbəyi idi. Ulu öndər hakimiyyətə gəldikdən sonra bu tendensiyaya qarşı ciddi mübarizə aparmış,
dövlətin milli təhlükəsizliyinin və ərazi bütövlüyünün təminatçısı funksiyasını yerinə yetirən sabit və güclü silahlı
qüvvələrin yaradılmasına nail olmuşdur.
Ümummilli lider hakimiyyətdə olduğu müddətdə Azərbaycan cəmiyyətinin vahidliyinin, bütövlüyünün
təmin olunmasını özünün strateji vəzifəsi saymışdır. Heydər Əliyev onun müxtəlif istiqamətlər - sosial
bərabərsizlik, regional faktor, dini və milli mənsubiyyət amili baxımından parçalanmasına imkan verməmişdir.
Bu, Azərbaycan dövlətçilyinin yaşaması, inkişafı baxımından ən düzgün seçim idi və ötən illərin reallıqları da
bunu təsdiqləmişdir. “Hər bir insan üçün milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Həmişə fəxr etmişəm və bu
gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam” - deyən ulu öndər azərbaycanlılara xas gözəl nə varsa, onların
hamısını öz parlaq simasında bir araya gətirmişdir.
Ulu öndər müstəqillik illərindən elmi intellektual sferada hökm sürən tənəzzülün də qarşısını almış, təhsilin
öz məcrasına düşməsi, inkişafı üçün əlverişli iqtisadi şərait və mənəvi-əxlaqi mühit formalaşdırmışdır. Elmin
tərəqqisinə, bu prosesi həyata keçirən çoxminli ziyalılar ordusuna diqqət və qayğını gücləndirmişdir. Heydər
Əliyev Azərbaycan elminin milli əsaslar üzərində dünyaya inteqrasiyasını başlıca vəzifə kimi aktuallaşdırmışdır.
Ölkənin problemlər içərisində çaxnaşmasına baxmayaraq, ümummilli liderin qayğısı sayəsində 1994-cü
ildə Bakı Dövlət Universitetinin 75 illik yubileyinin yüksək səviyyədə keçirilməsi baş tutmuşdur. Həmin
yubileydə ulu öndər özünəməxsus müdrikliklə elmin və təhsilin qarşısında dayanan problemlər haqqında
fikirlərini söyləmiş, çıxış yolunu göstərmişdir. Heydər Əliyevin fenomen yaddaşı, universiteti yaxından tanıması,
orada çalışan professor-müəllim heyətinin potensialından xəbərdar olması hamını heyrətləndirmişdir. Ulu öndərlə
hər görüş bir universitet təhsilinə bərabər idi. BDU-nun 1999-cu ildə keçirilən 80 illik yubileyində ümummilli
lider demişdir: “Azərbaycanın keçmişini, onun mədəniyyətini, elm və iqtisadiyyatını, bütövlükdə cəmiyyəti Bakı
Dövlət Universitetindən ayrı təsəvvür etmək mümkün deyildir”. Ulu öndər universitetə hərtərəfli diqqət və qayğısı
ilə bu ali təhsil müəssisəsinə yeni həyat vermiş, çətinliklərə rəğmən onu yeni dövrün tələbləri səviyyəsində
mütəxəssis hazırlığına sövq etmişdir. Ümumiyyətlə, BDU-nun indiyədək keçirilmiş altı yubiley mərasiminin
dördü məhz Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərinə düşmüşdür.
Mütərəqqi ideyalar olmadan insanları konkret məram və məqsədlər ətrafında səfərbər etmək, birləşdirmək
mümkün deyil. Azərbaycan xalqının milli ideologiyasının vahid sistem halına gətirilməsi də məhz ulu öndərin
müstəqil respublikamıza rəhbərliyi dövrünə təsadüf edir. Ümummilli lider cəmiyyətin bütövləşməsi,
azərbaycançılıq ideologiyasının milli həmrəyliyin aparıcı amilinə çevrilməsi istiqamətində mühüm işlər görərək
ümumxalq birliyinin dərin politoloji-nəzəri əsaslarını irəli sürmüşdür. Ulu öndər azərbaycançılığın tarixən
formalaşmış ayrı-ayrı komponentlərini vahid konsepsiyada birləşdirərək onu dövlət idarəçiliyinin elmi-nəzəri
bazasına çevirmiş, dünya azərbaycanlılarının milli birliyi, diaspora və lobbi quruculuğu istiqamətində
irəliləməsinə gətirib çıxarmışdır.
Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi müqəddəs yol xalqımızın daim yeganə ümid və istinadgah mənbəyi
olaraq qalacaqdır. Hazırda bu uğur magistralında bizə ulu öndərin layiqli siyasi davamçısı - Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev kimi vətənpərvər, qətiyyətli, peşəkar, yeni dünya siyasətinin incəliklərinə dərindən bələd olan
islahatçı və çevik, praqmatik lider rəhbərlik edir. “Mən hər bir azərbaycanlının Prezidenti olacağam” - deyən
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dövlət başçısı son 14 ildə Heydər Əliyev siyasi irsini bütün sahələrdə uğurla davam etdirir. Prezident İlham
Əliyevin bu illərdəki fəaliyyəti həm də ölkənin inkişafı baxımından strateji sahə olan elm və təhsilə qayğı
nümunələri ilə zəngindir. Bu müddətdə elmə diqqət artırılmış, bu sahənin maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi, maliyyə təminatı, fundamental və tətbiqi elmlərin inkişafı üzrə bir çox tədbirlər həyata
keçirilmişdir. Dövlət başçısının BDU-ya hər zaman milli elm və təhsilimizin lokomotivi kimi yanaşması onun
çağdaş tariximizdəki müstəsna rolu və xidmətləri ilə şərtlənir. Universitetin 2009-cu ildə keçirilən 90 illik
yubileyində çıxış edən cənab İlham Əliyev demişdir: “Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycanın aparıcı təhsil
ocağıdır. Burada çox güclü professor-müəllim heyəti vardır və bütün dövrlərdə universitet Azərbaycanda peşəkar
kadrların hazırlanmasında çox böyük işlər görmüşdür. Bu gün isə universitet inkişafının yeni mərhələsini
yaşayır. Həm təhsilin keyfiyyəti artır, həm də universitetin maddi-texniki bazası möhkəmlənir. Bir sözlə, bizim Azərbaycanın yerləşdiyi bu bölgədə Bakı Dövlət Universitetinin xüsusi çəkisi vardır”.
Ölkə Prezidentinin qarşıya qoyduğu tələbləri həyata keçirmək üçün sivil dünyanın mütərəqqi yeniliklərinin
universitetimizə gətirilməsi, onların respublikanın elm, təhsil sahəsində tətbiqi də bu gün başlıca məsələlərdəndir.
Alimlərimiz, gənc tədqiqatçılar, doktorant və dissertantlar hər il dəyəri milyonlarla ABŞ dolları həcmində olan
100-ə qədər beynəlxalq və regional səviyyəli qrant layihələrinin yerinə yetirilməsində iştirak edirlər. Bir faktı
qeyd etmək istəyirəm ki, hər bir elm-təhsil müəssisəsinin qarşısında konkret məqsədlər var: BDU-nun da əsas
məqsədi gələcəyin vətənpərvər, ziyalı vətəndaşını, yüksək səviyyəli mütəxəssisini hazırlamaqdır. Bunu yaxşı
bilən universitetin professor-müəllim heyəti qarşıdakı məqsədə çatmaq üçün strateji istiqamətləri dəqiq
müəyyənləşdirmişdir.
Bu gün Azərbaycan Avropa Şurasının, BMT-nin, ATƏT-in, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının,
İƏT-in, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin və digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların bərabərhüquqlu üzvü olmaqla
dünyanın aparıcı dövlətləri ilə münasibətlərini yüksələn xətlə inkişaf etdirir. Hazırda dünyanın gözü yenə də
Azərbaycandadır. “Bakı-2017” İslam Həmrəyliyi Oyunlarına sayılı günlər qalır. Bu, Azərbaycan rəhbərliyinin
illərdən bəri mədəniyyətlərin dialoqu, dini və mədəni müxtəlifliyin harmoniyası, müsəlman dünyasının
ümumbəşəri dəyərlər ətrafında vəhdət taparaq tərəqqi yolunda irəliləməsi istiqamətində apardığı məqsədyönlü,
ardıcıl siyasətin davamıdır. Bu cür tədbirlər cəmiyyətimizdə sosiallaşma proseslərinin güclənməsinə, vətəndaş
məsuliyyətinin yüksəlməsinə, gənclərimizin fərdi inkişafına böyük töhfələr verir. Müxtəlif beynəlxalq
konfranslar, təlimlər, forumlar vasitəsilə xarici mütəxəssislərlə əməkdaşlıq, birgə layihələrdə iştirak tələbə və
müəllimlərimizin formalaşmasına müsbət təsir göstərir və Azərbaycanda cəmiyyət həyatının bütün sahələrində
inkişaf proseslərini sürətləndirəcək zəngin insan kapitalı yaradır.
Hazırda biz Azərbaycanda baş verən görünməmiş iqtisadi tərəqqinin şahidiyik və bu sürət dünyanı heyran
qoyur. Gələcək uğurlarımıza yeganə təminat isə sağlam cəmiyyət quruculuğuna diqqəti artırmaq, köklü mənəvi
dəyərləri yeni nəslə və bütün ictimaiyyətə dərindən aşılamaqdır. Bunlar göstərir ki, Heydər Əliyev ideyalarını hər
sahədə uca tutan, onları praktik şəkildə gerçəkləşdirən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin yeritdiyi
məqsədyönlü siyasətin qayəsində xalqın milli-mənəvi, mədəni və elmi intellektual potensialının gücləndirilməsi
məqsədi ön planda dayanır. Bəli, Heydər Əliyev möhtəşəm quruculuq siyasəti ilə Azərbaycanın yeni tarixini
yazmış fenomen şəxsiyyətdir. Bu siyasəti inamla davam etdirən Prezident İlham Əliyev isə ulu öndərin yaratdığı
şanlı tarixi yaşatmaqla bahəm, həm də yeni dövlətçilik məktəbinin banisinə çevrilmiş, fəaliyyəti ilə yeni bir tarixi
mərhələnin əsasını qoymuşdur.
Azərbaycan.-2017.-7 may.-№97.-S.5.
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Heydər Əliyev Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının banisidir
Tahir Budaqov,
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin sədri,
YAP Siyasi Şurasının üzvü
Tarix boyu müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyü təhdid altında olan Azərbaycan dövlətinin sistemli
iqtisadi inkişaf strategiyası olmadığına görə ölkə iqtisadiyyatı dəfələrlə böhranlarla üzləşmiş, Azərbaycan xalqı
layiq olduğu həyat səviyyəsinə nail ola bilməmişdir. Zəngin təbii resurslara malik olmasına baxmayaraq, güclü
siyasi liderin olmaması səbəbindən ölkədə iqtisadi münasibətlər düzgün tənzimlənməmiş, mövcud potensialdan
səmərəli şəkildə istifadə edilməmiş, nəticədə Azərbaycan xalqı zaman-zaman böhran və fəlakətlərlə üzləşmişdir.
XX əsrin 60-cı illərində Azərbaycanın yenidən dərin iqtisadi böhran mərhələsinə qədəm qoyduğu bir tarixi
şəraitdə hakimiyyətə gələn Ulu öndər Heydər Əliyev ölkədə nəinki yeni dövlətçilik ənənələrinin, həmçinin
zamanında uğurla icra edilən və gələcək nəsillərə ötürülən sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının əsasını
qoymuşdur.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin hər iki dövrünün - 1969-1982-ci və 19932003-cü illərin sosial-iqtisadi vəziyyətinin statistik təhlili bir daha göstərir ki, O, ölkəni düşdüyü ağır vəziyyətdən
çıxarmaq üçün qətiyyətli addımlar atmış, uzaqgörənliklə, əsaslandırılmış şəkildə hazırlanan, respublikanın
uzunmüddətli, dinamik və hərtərəfli inkişafını təmin edən kompleks inkişaf proqramlarının müəllifi olmaqla
onların icrasına tam nail olmuşdur.
Qeyd etmək lazımdır ki, Heydər Əliyev 1969-cu ildə ölkə rəhbəri seçilən vaxt Azərbaycan iqtisadiyyatı
keçmiş İttifaq ölkələri ilə müqayisədə çox zəif inkişaf etməklə milli gəlirinin artım sürətinə və adambaşına düşən
milli gəlirə görə SSRİ-nin orta göstəricisindən geri qalırdı. Belə ki,1960-cı ilə nisbətən 1965-ci ildə SSRİ-də
sənaye məhsulu 65,0 faiz artdığı halda Azərbaycanda bu göstərici cəmi 41,0 faiz təşkil etmişdir. Əsas kapitala
qoyulmuş investisiyaların daha çox hissəsinin neft sənayesinə yönəldilməsi səbəbindən iqtisadiyyatın digər
sahələri, o cümlədən kənd təsərrüfatı diqqətdən kənarda qalmış, nəticədə, əsas aqrar məhsulları üzrə - taxıl,
pambıq, üzüm, kartof, bostan-tərəvəz məhsullarında məhsuldarlıq müttəfiq respublikaların çoxundan geri
qalmışdır. 1960-1969-cu illərdə taxıl istehsalında məhsuldarlıq 10,4 sentnerdən 9,5 sentnerə, pambıqda 16,6-dan
15,1 sentnerə düşmüşdür. Həmin illərdə əsaslı infrastruktur islahatları həyata keçirilməmiş, kadr siyasəti düzgün
formalaşdırılmamış, sosial sahələrin inkişafı üçün zəruri addımlar atılmamışdır.
Belə bir çətin dövrdə Azərbaycana rəhbərliyə başlayan Ulu öndər Heydər Əliyev qısa müddətdə ölkə
iqtisadiyyatının dərindən və kompleks təhlilinə, geriliyin əsas səbəblərini aşkara çıxarmağa nail olmuşdur.
İqtisadiyyatın hərtərəfli inkişafı və əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün yeni inkişaf strategiyaları,
proqramlar hazırlanmış və mərhələli şəkildə onların icrasına başlanılmışdır. Hər bir məsələyə xüsusi həssaslıqla
yanaşan Ümummilli lider strateji xətti və prioriteti yüksək peşəkarlıqla müəyyənləşdirməklə ölkənin sosialiqtisadi inkişaf modelini yaratmağa müvəffəq olmuşdur. Nəticədə, ölkə iqtisadiyyatı böhrandan çıxmış, onun
bütün sahələrində istehsalın sürətlə artması müşahidə olunmuş, iqtisadi və sosial inkişafın ümumiləşdirici
göstəricisi olan milli gəlir 1969-1982-ci illərdə 2,5 dəfə artmışdır.
Bu illər ərzində sənaye məhsulları istehsalının real həcmi 2,7 dəfə artmış, ölkə sənayesi keçmiş İttifaqın
bütün respublikaları arasında daha yüksək sürətlə - orta illik artımı 7,9 faiz olmaqla inkişaf etmiş, sənaye
istehsalının ümumi həcmi 1970-ci ilədək olan 25 illik dövrün istehsalını 2,0 dəfə üstələmişdir.
1969-cu ildən başlayaraq, respublikada tikinti kompleksinin inkişafına xüsusi qayğı göstərilmiş, mövcud
istehsal potensialından daha səmərəli istifadəyə başlanmışdır. 1969-1982-ci illərdə ölkə iqtisadiyyatının
inkişafında, xüsusilə qeyri-neft sahəsində mühüm əhəmiyyəti olan 170-dən çox sənaye müəssisəsi tikilib
istifadəyə verilmiş, mövcud müəssisələr yenidən qurulmuş, genişləndirilmiş və yeni istehsal sahələri istismara
verilmişdir. İrimiqyaslı tikinti proqramının həyata keçirilməsi üçün böyük məbləğdə kapital qoyuluşu cəlb
edilmiş, 1969-1982-ci illərdə iqtisadiyyatın inkişafına 1920-1968-ci illər ərzində istifadə edilmiş kapital
qoyuluşundan 4,5 dəfə çox vəsait yönəldilmişdir. Təkcə 1982-ci ildə istifadə edilmiş kapital qoyuluşunun həcmi
1950-ci ildəkindən 29,5 dəfə, 1956-cı ildəkindən 12,6 dəfə, 1968-ci ildəkindən 6,7 dəfə çox olmuşdur. Nəticədə,
1969-1982-ci illərdə əhalinin mənzil şəraiti tanınmaz dərəcədə dəyişmiş, ümumi sahəsi 19,4 milyon kvadratmetr
olan yaşayış evləri tikilərək əhalinin istifadəsinə verilmişdir. Bu illərdə 483,4 min şagird yerlik ümumtəhsil
məktəbləri, 68,1 min yerlik məktəbəqədər uşaq müəssisələri, 13,5 min çarpayılıq xəstəxana, növbədə 13,7 min
nəfər qəbul edən ambulatoriya-poliklinika müəssisələri inşa edilmişdir. 1982-ci ildə istifadəyə verilmiş xəstəxana
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çarpayılarının sayı 1969-cu illə müqayisədə 42,2 faiz, məktəbəqədər uşaq müəssisələrində yerlərin sayı isə 16,1
faiz artmışdır.
Azərbaycanın iqtisadiyyatı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etməsinə baxmayaraq, uzun illər diqqətdən
kənarda qalmış kənd təsərrüfatının inkişafı üçün Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə mühüm qərarlar qəbul edilmişdir.
“Azərbaycan SSR-də kənd təsərrüfatı istehsalını inkişaf etdirmək tədbirləri haqqında”, “Azərbaycan SSR-də kənd
təsərrüfatını daha da intensivləşdirmək tədbirləri haqqında”, “Azərbaycan SSR-də kənd təsərrüfatı istehsalını daha
da ixtisaslaşdırmaq, üzümçülük və şərabçılığı inkişaf etdirmək tədbirləri haqqında” qərarlarda kənd təsərrüfatının
vəziyyəti hərtərəfli təhlil olunmuş, onun inkişaf perspektivləri müəyyənləşdirilmiş, əkinçilik və heyvandarlığın
inkişafında mövcud olan nöqsanların aradan qaldırılması üçün tədbirlər planı hazırlanmış, kənd təsərrüfatının
dinamik inkişafını təmin etmək məqsədilə intensivləşmənin tətbiqinə əsaslı vəsait qoyuluşunun artırılması
məsələləri öz əksini tapmışdır. Məhz onların uğurla icrası hesabına 1982-ci ildə kənd təsərrüfatının ümumi
məhsulunun 1969-cu illə müqayisədə 2,5 dəfə artımına nail olunmuşdur.
Ümumi istifadədə olan nəqliyyatla daşınan yüklərin həcmi 1982-ci ildə 477,9 milyon tona, sərnişinlərin
sayı 961,5 milyona çatdırılmış, 1969-cu ilə nisbətən yük daşınması 2 dəfəyə yaxın, sərnişin daşınması isə 82,2
faiz artmışdır. Dəmir yolu, dəniz və avtomobil nəqliyyatı sahəsində aparılmış ciddi islahatlar nəticəsində yük
daşınması dəmir yolunda 21,1 faiz, hava nəqliyyatında 25,0 faiz, boru kəmərləri üzrə 3,7 dəfə, avtomobil
nəqliyyatında 2,2 dəfə artmışdır. Avtomobil nəqliyyatının inkişaf etdirilməsi, regionlararası və beynəlxalq
daşımaların keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi üçün bərk örtüklü yollar salınmışdır. 1969-cu ildə bərk örtüklü yolların
uzunluğu 12,7 min km olduğu halda, 1970-1982-ci illərdə çəkilmiş 7,7 min km yeni yolların hesabına bu göstərici
20,4 min km-ə çatdırılmışdır.
XX əsrin 70-ci illərində vüsət almış istehsalın sürətli artımı ilə yanaşı, iqtisadiyyatın bütün sahələrində
təsərrüfatçılığın təkmilləşdirilməsi, maddi və əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə müəssisə və təşkilatların daha
yüksək mənfəətlə fəaliyyət göstərmələrinə imkan yaratmışdır. Belə ki, 1969-1975-ci illərdə Azərbaycan
Respublikasının müəssisə və təşkilatlarının mənfəəti 63,2 faiz, növbəti yeddi il ərzində isə 69,1 faiz artmışdır.
Ölkə iqtisadiyyatının bütün sahələrində gəlirlərin artması dövlət büdcəsinin də ilbəil böyüməsini təmin
etmişdir. 1969-cu illə müqayisədə 1982-ci ildə büdcənin gəlirləri 1,9 dəfə artmış, onun əsas hissəsi dövlət və
kooperativ müəssisə və təşkilatlarının gəlir, mənfəət və dövriyyələrindən tutulan vergilərin hesabına
formalaşmışdır. Həmin dövrdə kolxoz, kooperativ müəssisələr və ictimai təşkilatlardan gəlir vergisi üzrə
daxilolmalar 4,7 dəfə, dövlət müəssisə və təşkilatlarından mənfəət və dövriyyədən vergilər üzrə daxilolmalar isə
müvafiq olaraq 2,0 və 1,6 dəfə artmışdır. Dövlət büdcəsinin vəsaitləri, əsasən, ölkənin istehsal qüvvələrinin
inkişafına və əhalinin maddi və mədəni tələbatlarının ödənilməsinə xərclənmişdir. 1969-cu ildə büdcə
vəsaitlərinin 95,5 faizi, 1982-ci ildə isə 93,6 faizi iqtisadiyyatın və sosial-mədəni sahələrin (elm, təhsil, idman,
səhiyyə, mədəniyyət, incəsənət, kütləvi informasiya vasitələri və sosial təminat da daxil olmaqla) inkişafına sərf
olunmuşdur.
1982-ci ildə məşğul əhalinin sayı 1969-cu illə müqayisədə 1,4 dəfə artaraq 2428,2 min nəfərə çatmış,
nəqliyyat və rabitədə, mənzil-kommunal təsərrüfatı və əhaliyə məişət xidməti sahəsində, təhsil, mədəniyyət və
incəsənətdə, elm və elmi xidmətdə və digər sahələrdə işləyənlərin sayı xeyli artmışdır. Fəhlə və qulluqçuların
əməkhaqqının artırılması və tənzimlənməsi üçün kompleks tədbirlər həyata keçirilmişdir.
1969-1982-ci illər ərzində əhalinin təhsil səviyyəsi nəzərəçarpacaq dərəcədə yüksəlmişdir. 1970-ci ildə
keçirilmiş əhalinin siyahıyaalınması məlumatlarına əsasən 15 və yuxarı yaşlı əhalinin hər 1000 nəfərinə 327 nəfər
ali və tam orta təhsilli düşürdüsə, 1979-cu ildə belə şəxslərin sayı 501 nəfərə çatmışdır. Məhz Ümummilli lider
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Moskva, Leninqrad, Kiyev və başqa şəhərlərin aparıcı ali məktəblərində oxumağa
göndərilən tələbələrin sayı ilbəil artmışdır. Artıq 1978-ci ildə Sovetlər İttifaqının 151 ali məktəbində
Azərbaycandan üç mindən çox tələbə təhsil alırdı.
Ulu öndər Heydər Əliyevin yeni nəslə qayğısı məktəbəqədər müəssisələrin sayının artmasında da özünü
göstərmişdir. 1969-1982-ci illər ərzində məktəbəqədər müəssisələrin sayı 26 faiz artaraq 1956-nı, onlarda tərbiyə
edilən uşaqların sayı isə 42 faiz çoxalaraq 153 min nəfəri keçmişdir. 1969-cu ildə 6 yaşında olanlar da nəzərə
alınmaqla uşaqların yalnız 12 faizi məktəbəqədər müəssisələrdə yerləşdirilirdisə, 1982-ci ildə bu göstərici 20 faiz
təşkil edirdi. 1970-1982-ci illər ərzində Bakı şəhərində Pedaqoji, Xarici Dillər və İnşaat Mühəndisləri institutları,
Naxçıvan və Xankəndi şəhərlərində Pedaqoji institutlar, Gəncə şəhərində isə Texnologiya İnstitutu fəaliyyətə
başlamışdır.
Ölkədə geniş elmi müəssisələr şəbəkəsi yaradılmışdır. Ali təhsil ocaqlarında və elmi müəssisələrdə elmi
işlərlə məşğul olan 23 min nəfər elmi, elmi-pedaqoji işçi və mütəxəssis çalışırdı. 1969-1982-ci illərdə elmi, elmi996
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pedaqoji işçilərin və mütəxəssislərin sayı 33,0 faiz, o cümlədən elmlər doktorlarının sayı 60 faiz, elmlər
namizədlərinin sayı isə 77 faiz artmışdır.
Vurğulamaq lazımdır ki, Heydər Əliyevin həmin illərdə ölkəyə rəhbərliyi dövründə həyata keçirilmiş
genişmiqyaslı tədbirlərin nəticəsidir ki, O, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini təyin edildikdən sonra
da Azərbaycanda davamlı inkişaf müşahidə olundu. 1982-1987-ci illərdə SSRİ-nin sosial-iqtisadi və mədəni
inkişafına rəhbərlik etməklə Sovet hökumətinin iqtisadi inkişaf strategiyasını istiqamətləndirən Heydər Əliyev
Azərbaycandan da Öz diqqətini əsirgəmirdi.
Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, 1987-ci ildə Ulu öndər Heydər Əliyev SSRİ rəhbərliyindən istefa
verdikdən sonra, eləcə də bazar münasibətlərinə keçid zamanı plan iqtisadiyyatı üçün nəzərdə tutulmuş idarəetmə
və iqtisadi mexanizmlərin və əlaqələrin pozulması, iqtisadi və siyasi qeyri-sabitlik ölkə iqtisadiyyatının bir çox
sahəsini iflic vəziyyətinə saldı. İqtisadiyyatda artıq 1989-cu ildən başlamış geriləmə prosesi müstəqilliyin ilk üç
ilində daha da dərinləşdi. Belə ki, 1989-1991-ci illərdə ümumi daxili məhsulun həcmi hər il orta hesabla 5,7 faiz
azalırdısa, sonrakı üç il ərzində bu azalmanın sürəti 3,8 dəfə artmışdır. İqtisadiyyatın əsas sahələri olan sənaye və
kənd təsərrüfatında 1993-cü ildə 1990-cı ilə nisbətən 2,0 dəfə az məhsul istehsal edilmişdir.
Belə bir dövrdə geriləmə prosesinin qarşısının alınması, iqtisadi-siyasi sabitliyin bərpa edilməsi və yeni
iqtisadi dirçəlişin təməlinin qoyulması tələb olunurdu. İqtisadiyyatda islahatların aparılması, qanunvericiliyin,
vergi və bank sistemlərinin iqtisadi şəraitə uyğunlaşdırılması, beynəlxalq münasibətlər fonunda yeni iqtisadi
siyasətin həyata keçirilməsi zərurəti yaransa da, ölkə rəhbərliyinin səriştəsizliyi, idarəetmə orqanlarının
fəaliyyətsizliyi, strateji planların olmaması səbəbindən böhran getdikcə dərinləşməyə başlamışdır. Qeyd
olunanlarla yanaşı, Azərbaycanın xarici təzyiqlər və daxili çəkişmələr nəticəsində 1993-cü ilin iyununda vətəndaş
qarşıdurması, dağılmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qaldığı bir vaxtda xalqımız yenidən öz taleyini məhz Heydər Əliyevə
etibar etməklə müdrik qərar qəbul etdi. Xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdan dünya şöhrətli dövlət xadimi
Heydər Əliyev siyasi təcrübəsi, uzaqgörənliyi və sarsılmaz iradəsi sayəsində nəinki ölkəni vətəndaş müharibəsi
təhlükəsindən və ictimai-siyasi pərakəndəlikdən qurtardı, eyni zamanda, sosial-iqtisadi islahatlara start verməklə
bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə cavab verən yeni iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsinin əsasını qoydu. Bazar
iqtisadiyyatı prinsiplərinin, sahibkarlıq sinfinin formalaşdırılması məqsədilə dövlət tərəfindən zəruri addımlar
atıldı. Sahibkarlığın, o cümlədən kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı və bu sahədə mövcud problemlərin aradan
qaldırılması üçün ardıcıl Dövlət proqramları qəbul edildi, qanunvericilik bazası yaradıldı. İqtisadi sferada dövlət
nəzarətinin qaydaya salınması və əsassız yoxlamaların qadağan edilməsi məqsədilə ciddi tədbirlər görülməklə bu
sahədə bir-birini təkrarlayan, paralel və lüzumsuz yoxlamaların sayı azaldıldı. Bir sözlə, Ulu öndər Azərbaycanın
sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsi məqsədilə yeni inkişaf strategiyasının təməlini qoydu.
Ümummilli liderin rəhbərliyi ilə iqtisadiyyatın bütün sahələrində aparılan düzgün və səmərəli siyasətin
sayəsində sənaye, tikinti, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı və ticarətdə əldə edilmiş yüksək nailiyyətlərin nəticəsində
ölkədə ümumi daxili məhsul 1996-2002-ci illər ərzində 71,0 faiz artmış və 2002-ci ildə 6,1 milyard manata
çatmışdır.
1996-cı ilə qədər sənayedə davam edən istehsalın azalması prosesinin qarşısı alınmış və 1997-ci ildən
başlayaraq bu sahədə dönüş yaranmışdır. 1994-cü ildə imzalanmış, Ulu öndərin müəllifi olduğu “Əsrin
müqaviləsi”nin praktiki cəhətdən reallaşması, sənayenin bir çox sahələrinə sərmayələrin yönəldilməsi, yeni
istehsal müəssisələrinin istifadəyə verilməsi sənayedə dirçəlişin təməlini qoymuşdur. Nəticədə, sənayedə
yaranmış əlavə dəyərin ümumi daxili məhsulda xüsusi çəkisi 1993-cü ilə nisbətən 12,6 faiz bəndi artaraq 2002-ci
ildə 37,4 faiz təşkil etmişdir.
1993-cü ildən başlayaraq kənd təsərrüfatı sahəsi yenidən dövlət tərəfindən həyata keçirilən iqtisadi siyasətin
prioritet istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir. Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən edilmiş bu
siyasət MDB məkanında ilk dəfə olaraq, torpaq üzərində xüsusi mülkiyyət münasibətlərinin formalaşması ilə
başlanılmış, aqrar sahənin inkişafı yönümündə ciddi islahatlar həyata keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikasında
kənd təsərrüfatının inkişafı məqsədilə verilmiş qərarlar öz müsbət təsirini göstərmiş, əhalinin əkinə marağı
yüksəlmiş, əkin sahələri artırılmış, mal-qaranın sayı çoxalmışdır. Tənəzzülün qarşısı tədricən alınmış, əsas kənd
təsərrüfatı məhsullarının istehsalında artıma nail olunmuşdur.
1993-cü ilin ikinci yarısından başlayaraq, ölkədə ictimai siyasi sabitliyin bərqərar olması daxili və xarici
investorlar üçün öz investisiyalarından məqsədyönlü istifadə etməyə əlverişli şərait yaratmış və 1993-2002-ci illər
ərzində ölkənin istehsal və qeyri-istehsal sahələrinin inkişafı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən 70-dən çox yeni
tikililərin və obyektlərin inşası təmin edilmişdir. 1993-2002-ci illərdə bütün maliyyə mənbələri hesabına ölkə
iqtisadiyyatının və sosial sahələrin inkişafına 8,2 milyard manat investisiya yönəldilmişdir. 2002-ci ildə əsas
kapitala yönəldilmiş investisiyanın həcmi 1993-cü ilə nisbətən 36,3 dəfə çox olmuşdur. 1993-2002-ci illərdə xarici
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investorlar tərəfindən əsas kapitala 5,3 milyard manat və ya ümumi investisiyanın 63,8 faizi qədər investisiya
yönəldilmişdir.
1993-2002-ci illərdə ümumi sahəsi 6,7 milyon kvadratmetr olan 74,1 min yeni mənzil, 31,1 min şagird
yerlik 82 yeni ümumtəhsil məktəbi, 2,2 min yerlik məktəbəqədər təhsil müəssisələri, 1,5 min çarpayılıq xəstəxana
və növbədə 3,0 min nəfər qəbul edən ambulatoriya-poliklinika müəssisələri istifadəyə verilmişdir.
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra keçid iqtisadiyyatına xas olan böhranlı proseslər
başqa sahələrdə olduğu kimi, nəqliyyat sektorunda da baş vermişdir. Lakin bütün nəqliyyat növlərində müşahidə
olunan geriliyin qarşısı 1996-cı ildə alınmış, bu sahədə görülmüş tədbirlər nəqliyyatın ayrı-ayrı növlərinin
inkişafında müsbət meyillərin yaranmasına təsir etmişdir. 1996-2002-ci illərdə nəqliyyat sektorunda yük
daşınması 2,4 dəfə artmış və orta illik nisbi artım 13,5 faiz təşkil etmişdir. Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat
dəhlizinin bərpası Ulu öndərin Azərbaycan xalqına ən böyük töhfələrindən biridir və artıq bu dəhliz regional
nəqliyyat dəhlizləri ilə rəqabət aparmaqla ölkə iqtisadiyyatının inkişafına, yerüstü nəqliyyat infrastrukturunun
formalaşmasına ciddi təsir edən amillərdən birinə çevrilmişdir.
Ölkə iqtisadiyyatının dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyası ilə bağlı verilmiş qərarlar nəticəsində xarici
ticarətin liberallaşdırılması istiqamətində səmərəli və davamlı tədbirlər reallaşdırılmışdır. İdxal-ixrac
əməliyyatlarının bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun qurulması nəticəsində ölkəmizin beynəlxalq əlaqələri
ilbəil genişlənmiş, möhkəmlənmiş və inkişaf etmişdir. 1993-cü ildə 60 xarici ölkə ilə ticarət əlaqələri
qurulmuşdursa, 2002-ci ildə bu əlaqələrin coğrafiyası genişlənmiş və 128 xarici dövlətlə idxal-ixrac əməliyyatları
aparılmışdır. 2002-ci ildə xarici ölkələrlə ticarət dövriyyəsi 3832,9 milyon ABŞ dollarına çatmış və 1993-cü illə
müqayisədə 2,8 dəfə artmışdır.
Azərbaycan Respublikasında bazar iqtisadiyyatının hərtərəfli inkişafını təmin etmək üçün həyata keçirilən
tədbirlərlə yanaşı, qiymətlərin və ticarətin sərbəstləşdirilməsinə də xüsusi diqqət yetirilmiş, azad rəqabət üçün
əlverişli şərait yaradılmışdır. Bu tədbirlər nəticəsində istehlak bölməsində qiymətlərin aşağı salınmasına nail
olunmuş, inflyasiyanın artım sürəti kəskin azalmış, bəzi illərdə isə deflyasiya baş vermişdir. 1991-1994-cü illərdə
inflyasiyanın böyük sürətlə - 330 faizdən 1887 faizə qədər artması müşayiət olunduğu halda, aparılmış düzgün
iqtisadi siyasət nəticəsində inflyasiyanın stabilləşməsi təmin edilmişdir.
Xarici investisiyaların ölkə iqtisadiyyatının inkişafına cəlb edilməsi məqsədilə düşünülmüş tədbirlərin
həyata keçirilməsi Azərbaycanda xarici investisiyalı müəssisələrin sayının da kəskin surətdə artmasına gətirib
çıxarmışdır. Əgər 1996-cı ildə ölkədə fəaliyyət göstərən xarici investisiyalı müəssisələrin sayı 602-yə bərabər
idisə, 2002-ci ildə bu rəqəm 3,5 dəfə artaraq 2104 olmuşdur. Bu dövr ərzində xarici şirkət və ya fiziki şəxslərin
iştirakı ilə yaradılmış birgə müəssisələrin sayı isə 94,1 faiz artaraq 957-yə çatmışdır.
Məlum olduğu kimi, 90-cı ilin əvvəllərində iqtisadiyyatda baş verən böhran və onun aradan qaldırılması
üçün səmərəli tədbirlərin görülməməsi, habelə inflyasiyanın çox sürətlə artması əhalinin sosial-iqtisadi
vəziyyətinin pisləşməsinə gətirib çıxarmışdır. 1991-1994-cü illərdə əhalinin həyat səviyyəsini xarakterizə edən
pul gəlirləri real ifadədə 3,6 dəfə aşağı düşmüşdür. Əhalinin gəlirlərində xüsusi rolu olan əməkhaqqının artması
bu dövrdə pulun qiymətdən düşməsi ilə ayaqlaşa bilməmiş, 1991-ci ildən başlayaraq dörd il ərzində əhalinin
əməkhaqqı üzrə əldə etdiyi gəlirinin səviyyəsi 8,2 dəfə aşağı düşmüşdür.
Bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə ölkə iqtisadiyyatında aparılan islahatlar dövlət büdcəsinin gəlirlərinin
ildən-ilə artmasını və 90-cı illərin əvvəlində yüksək olan büdcə kəsirinin azalmasını təmin etmişdir. 2002-ci ildə
dövlət büdcəsinin bütün mənbələrdən daxil olan gəlirləri 1993-cü ilə nisbətən 85,1 dəfə artaraq 910,2 milyon
manata çatmış, xərcləri isə 72,2 dəfə artaraq 931,8 milyon manat təşkil etmişdir. Büdcə kəsirinin ümumi daxili
məhsulda xüsusi çəkisi 1993-cü ildəki 7,1 faizdən 2002-ci ildə 0,4 faizə endirilmişdir. Dövlət büdcəsinin
xərclərində sosial müdafiə və sosial təminat xərclərinin payı ildən-ilə artmışdır. 1993-cü ildə bu məqsədlərə 1,1
milyon manat (ümumi büdcə xərclərinin 8,5 faizi) sərf olunmuşdursa, 2002-ci ildə bu xərclər 190,3 milyon manata
çatdırılmışdır ki, bu da büdcə xərclərinin 20,4 faizinə bərabərdir.
Ulu öndər Heydər Əliyev əmək bazarının inkişafına, məşğulluq və işsizlik problemlərinin həllinə geniş yer
vermiş, bu sahədə görülmüş tədbirlər hesabına iqtisadiyyatın qeyri-dövlət sektorunda məşğulluğun payının 1995ci ildəki 43,9 faizdən 2002-ci ildə 69,7 faizədək artmasına nail olunmuşdur. Azərbaycanda bu dövrdə qəbul
edilmiş Əmək Məcəlləsi, məşğulluq və əmək miqrasiyası haqqında qanunlar, Demoqrafik İnkişaf və Pensiya
İslahatı konsepsiyaları, “2003-2005-ci illər üçün Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi
inkişaf üzrə Dövlət Proqramı” əmək və əhalinin sosial müdafiəsi sahələrində yeni strateji istiqamətlərin əsasını
qoymuşdur.
Ulu öndər tərəfindən 1999-cu ildə “Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramı” təsdiq
olunduqdan sonra ölkədə təhsil islahatlarına başlanılmışdır. Həmin proqrama uyğun olaraq ali təhsildə struktur
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dəyişiklikləri aparılmış, təhsil müəssisələrinə müstəqillik və geniş səlahiyyətlər verilmiş, bir sıra ali təhsil
müəssisələri öz fəaliyyətlərini özünüidarəetmə prinsipi əsasında qurmuş, təhsilin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq
məqsədi ilə dövlət təhsil ocaqları ilə yanaşı, qeyri-dövlət təhsil müəssisələrinin şəbəkəsi də inkişaf etmişdir.1993cü ildə 15 və yuxarı yaşlı əhalinin hər 1000 nəfərindən 703 nəfərinin ali və tam orta təhsili olduğu halda, 2002-ci
ildə bu göstərici 753-ə çatmışdır.
2002-ci ildə respublikada əhalinin sağlamlığının keşiyində 29,5 min həkimi və 59 min orta tibb işçisi duran
738 xəstəxana və 1603 ambulator-poliklinika müəssisəsi fəaliyyət göstərmişdir. 1997-ci ildə “Əhalinin
sağlamlığının qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmişdir ki, bu qanunda
əhalinin bir sıra təbəqələrinə, o cümlədən təqaüdçülərə, aztəminatlı insanlara pulsuz tibbi yardım, vətəndaşların
sağlamlığına vurulan ziyanın ödənilməsi, hüquqa zidd hərəkətlər nəticəsində zərər çəkmiş vətəndaşlara tibbi
yardım göstərilməsi üzrə xərclərin ödənilməsi, peşə fəaliyyətinin bəzi növləri ilə məşğul olan vətəndaşların
sağlamlığının qorunması kimi zəruri və son dərəcə mühüm məsələlər öz əksini tapmışdır.
Dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biri də mədəniyyət ocaqlarının maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi, tarixi-mədəni, ədəbi-bədii və elmi-fəlsəfi irsin qorunub saxlanmasından ibarət olmuş, bu
istiqamətdə Dövlət proqramları qəbul edilmişdir. Əhalinin mədəni tələbatını təmin etmək üçün 4,1 min kütləvi
kitabxana, 3,1 min klub müəssisəsi, 27 peşəkar teatr, 13 konsert təşkilatı və 159 muzey fəaliyyət göstərmişdir.
Ulu öndər Heydər Əliyev bütün siyasi fəaliyyəti dövründə Azərbaycan təbiətinin mühafizəsinə böyük
diqqət yetirmiş, məhz Onun rəhbərliyi ilə ekoloji siyasətin həyata keçirilməsi üçün genişmiqyaslı qanunvericilik
bazası işlənib hazırlanmış və qəbul edilmişdir. Bunun nəticəsidir ki, stasionar mənbələrdən atmosferə atılan zərərli
maddələrin miqdarı 2002-ci ildə 1993-cü ilə nisbətən 7 dəfə azalmışdır.
Azərbaycan Respublikasında uğurla həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatların nəticəsi olaraq, ölkədə
demoqrafik vəziyyətin və əhalinin orta illik artım göstəricilərinin yaxşılaşmasına, ömür uzunluğunun artmasına
və müsbət miqrasiya saldosuna, eləcə də əhali sahəsində digər göstəricilərin müsbət tendensiyasına nail
olunmuşdur.
Yuxarıda qeyd olunanlar əminliklə onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanın bugünkü uğurları müasir
Azərbaycan dövlətinin banisi, Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən edilərək həyata keçirilmiş və
son 13 ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən keyfiyyətcə yeni müstəviyə
keçirilmiş islahatlarla bağlıdır. Məhz bu islahatlar hesabına Azərbaycanda bazar münasibətlərinə söykənən
sosialyönümlü iqtisadiyyatın inkişafına nail olunmuş, ölkə əhalisinin həyat səviyyəsi yüksəldilmişdir. Regionların
sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı qəbul edilmiş və uğurla həyata keçirilmiş Dövlət proqramlarında, habelə digər
tədbirləri əhatə edən Fərman və sərəncamlarda nəzərdə tutulmuş vəzifələrin icrası, qanunvericilik bazasının
təkmilləşdirilməsi ölkədə qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafına, regionlarda sosial infrastruktur təminatının
keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, sahibkarlıq mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına, investisiya qoyuluşunun
artmasına, yeni müəssisələrin və iş yerlərinin açılmasına, nəticədə əhalinin məşğulluğunun artırılmasına və
yoxsulluq səviyyəsinin azaldılmasına təkan vermişdir.
Yeni Azərbaycan.-2017.-6 may-№ 80.-S.11.
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Heydər Əliyev və milli iqtisadiyyat
Cavadxan Qasımov,
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Ulu Tanrı tərəfindən xalqımıza nicat yolu kimi bəxş edilən ümummilli lider Heydər Əliyev canı qədər
sevdiyi doğma Azərbaycanımızı son yarım əsrə yaxın bir dövrdə hərtərəfli inkişaf etdirdi, dayanıqlı, müqavimətli,
perspektivli bir dövlət kimi formalaşdırdı. Onun rəhbərliyi altında davamlı inkişaf yolu keçən ölkəmiz iqtisadi
firavanlığın, sosial dayanıqlığın, ictimai-siyasi sabitliyin mərkəzinə çevrildi və bu, hər bir azərbaycanlının
gündəlik həyat tərzinin yaxşılaşmasında özünü göstərdi.
Xalq təsərrüfatının bütün sahələrində davamlı yüksəlişin əldə olunması, bütün cəhətlərlə yanaşı sanki,
ölkəmizin hazırkı müstəqillik dövrü üçün də tam hazırlanmasına hesablanmışdır. Elə təsadüfi deyil ki, bu gün
dillər əzbərinə çevrilən “Ulu Öndər ölkəmizin müstəqil dövlətə çevrilməsini elə keçmiş İttifaq dövründən təmin
etmişdir” deyimi özünün gerçək təsdiqini tapmaqdadır. Buna çoxlu əsaslarımız da var. Belə ki, dahi rəhbərin
ölkəmizə başçılıq etdiyi 1969-1982-ci qızıl illərdə yüzlərlə zavod, fabrik, istehsalat sahələri yaradılmış, 213 iri
sənaye müəssisəsi işə salınmışdır. Bununla da bir çox mühüm istehsal sahələrinə görə Azərbaycan keçmiş Sovet
İttifaqında aparıcı yerlərdən birini tutmuşdur. Respublikamızda istehsal olunan 350 adda məhsul dünyanın 65
ölkəsinə ixrac olunurdu. Bu illərdə istehsal olunan sənaye məhsulları öz həcminə görə əvvəlki 50 ilin iqtisadi
inkişafına bərabər idi.
Dahi rəhbərin ölkəmizə başçılıq etdiyi həmin dövrlərdə nəhəng iqtisadi layihələr gerçəkləşdirilərək inkişaf
edən bütün sahələrdə özünə kök saldı. Bu, çox çətin və əhəmiyyətli bir məsələ idi. Çünki həmin dövrdə bunları
təmin etmək üçün keçmiş SSRİ rəhbərliyi ilə münasibətlər yüksək səviyyədə olmalı idi. Məhz bu idarəetmə
mexanizmi yalnız Heydər Əliyev böyüklüyündə var idi. On beş müttəfiq respublika içərisində təkcə Azərbaycanın
yüksək intibah dövrünü yaşaması bunu təsdiq edir. Məsələn, 1969-1982-ci illərdən ibarət uğurlu zaman kəsiyində
ölkə iqtisadiyyatının mühüm aparıcı və böyük potensiala malik sahəsi olan sənayedə də, digər sahələrdə olduğu
kimi yüksək nailiyyətlər əldə edilmişdir. Bu dövrdə sənaye məhsulları istehsalının real həcmi 2,7 dəfə artmışdır.
Respublikanın sənayesi keçmiş İttifaqın bütün respublikaları arasında orta illik 7,9 faizlik artım göstəricisi ilə
daha yüksək sürətlə inkişaf edirdi.
Hazırkı dövrdə də Prezident cənab İlham Əliyev tərəfindən çox zəruri və mühüm amil kimi önəm verilən
insan amilinə qayğı da məhz 1969-1982-ci qızıl illərdən öz başlanğıcını götürmüşdür. Hər bir azərbaycanlının
təhsil alması, sağlam olması, elmi səviyyəsinin, mədəni yüksəlişinin, intellektual qabiliyyətinin inkişafı, xalq,
millət, dövlət üçün yararlılıq keyfiyyətlərinin daim diqqətdə saxlanılması, milli ruhun üstün tutularaq milli
maraqlara xidmət olunması Heydər Əliyev siyasətinin ən vacib tərkib hissələrindəndir. Bu baxımdan da həmin
illərdə tikilən 483,4 min şagird yerlik ümumtəhsil məktəbləri, 68,1 min yerlik məktəbəqədər uşaq müəssisələri,
13,5 min çarpayılıq xəstəxana, növbədə 13,7 min nəfər qəbul edən ambulatoriya-poliklinika müəssisələri iqtisadi
potensialın ən yüksək zirvəsini təmin edirdi. 1982-ci ildə istifadəyə verilmiş xəstəxana çarpayılarının sayı 1969cu illə müqayisədə 42,2 faiz, məktəbəqədər uşaq müəssisələrində yerlərin sayı isə 16,1 faiz artmışdır. Bütün bunlar
isə söz yox ki, Heydər Əliyev siyasətinin, uzaqgörənliyinin xalqla, dövlətlə qırılmaz tellərlə bağlılığını bir daha
təsdiq edirdi.
Dahi rəhbərimizin uğurlu iqtisadi siyasətinin əsaslarından biri kimi istinad etdiyimiz insan potensialının
inkişafı, təkmilləşdirilməsi və səmərəli istifadəsi meyarlarının hazırlanmasından ibarət olan siyasət hər addımda
özünün uğurlu nəticələrini göstərməkdə idi. Kadr potensialının gücləndirilməsi ilə müşayiət olunan bu proses
1969-1982-ci illərdə də diqqət mərkəzində saxlanılan ən zəruri məsələ, amil idi. Həmin illərdə iqtisadiyyatın
sürətli və hərtərəfli inkişafına uyğun olaraq respublikanın ali və orta ixtisas təhsili sistemi xeyli gücləndirilmişdir.
Keçmiş SSRİ-nin 170 qabaqcıl ali məktəbinə 3500 azərbaycanlı gənc göndərilirdi. Bu proses çox uğurlu
istiqamətdə davam edərək, hər il təhsil almaq üçün Azərbaycandan kənara 800 tələbənin yola salınması təmin
edilirdi.
İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində sağlam mühitin kök salması, iqtisadi subyektlərin səmərəli fəaliyyətinin
təmin olunması, etibarlı, dayanıqlı və müqavimətli proseslərə düzgün istiqamət verilərək milli iqtisadi inkişaf
üçün yönləndirilməsi 1969-1982-ci illərdə on beş müttəfiq respublika içərisində Azərbaycanın etibarını daha da
möhkəmlətmiş və təbii ki, bu da Heydər Əliyev siyasətinin müdrikliyinə böyük əsaslar gətirmişdir. Şübhəsiz ki,
inkişaf yolu ilə gedən heç bir ölkənin iqtisadiyyatı təksahəli ola bilməz. Bu baxımdan da iqtisadiyyatının tərəqqi,
yüksəliş, intibah dövrünü yaşayan Azərbaycan dahi rəhbərin siyasi fəaliyyətinin birinci mərhələsində, yəni 19691000
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1982-ci illərdə iqtisadiyyatın bütün sahələrində əsrə bərabər uğurlar əldə etmişdir. Məlumdur ki, Azərbaycan
iqtisadiyyatında kənd təsərrüfatı mühüm yer tutur. 1969-1982-ci illərdə xalq təsərrüfatının bu aparıcı sahəsində
sözün həqiqi mənasında misli görünməmiş yüksək nailiyyətlər əldə edilmişdir. Həmin illərin sosial-iqtisadi
inkişaf xronikasına diqqət edərkən bunu açıq şəkildə görə bilərik. 1982-ci ildə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu
1969-cu illə müqayisədə 2,5 dəfə artmışdır. 1982-ci ildə 1211,3 min ton taxıl, 558,9 min ton pambıq, 1815,6 min
ton üzüm, 916,7 min ton tərəvəz, 57,0 min ton tütün, 345,0 min ton meyvə və giləmeyvə istehsal olunmuşdur.
Ümumiyyətlə, ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyəti ölkəmizin hərtərəfli yüksəlişinə bir neçə
istiqamətdə təkan olmuşdur. Məhz 1969-1982-ci illərdən başlanan həmin dəstək sonralar müstəqillik illərini də
əhatə etməklə, onun siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan MR dövrünü və 1993-cü ildən ölkəmiz miqyasında davamından
ibarətdir. Sanki Ulu Tanrı xalqımızı ən çətin anlardan xilas etmək üçün bu tarixi şəxsiyyəti xilaskar kimi
göndərmişdi. Müstəqilliyimizin ilk illərində ölkəmizin yaşadığı ağrılı-acılı günlər yalnız Heydər Əliyev
siyasətinin nəticəsində sona yetdi. Uçurumun bir addımlığından qayıdaraq davamlı yüksəliş yollarında inamlı
addımlarla parlaq gələcəyə doğru irəlilədi.
Bu mənada da onun həyata keçirdiyi siyasətin xalqımıza və dövlətimizə bəxş etdiyi töhfələr illər üçün deyil,
əsr üçün davam etməkdədir. Müasir dövrdə yeni iqtisadi siyasətin yüksələn dinamika ilə müəyyənləşdirilməsi
1994-cü ilin “Əsrin müqavilə”sindən başlanmaqla, 1995-ci ilin iqtisadi islahatları ilə davam etməklə, 2009-2013cü illəri əhatə edən “Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı”nı əhatə edərək, 2013-cü ildən
Sənaye parkları haqqında nümunəvi əsasnamənin təsdiq edilməsilə və bütün bu kimi uğurların müşayiəti ilə 2016cı ildə “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri”nin təsdiq edilməsinə qədər
hər bir iqtisadi uğuru özündə birləşdirmişdir. Təbii ki, bura müstəqil Azərbaycanın hərtərəfli inkişafının təməl
daşları kimi çıxış edəcək istənilən addım, həyata keçirilən hər cür tədbir, sosial-iqtisadi və hüquqi bazanın
mövcudluğu və təkmilləşdirilməsi aiddir.
Böyük Heydər Əliyev ölkəmizdə milli iqtisadiyyatın əsas istiqamətlərinin çox güclü dayaqlarını
formalaşdırdı. Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Azərbaycanın məruz qaldığı sosial-iqtisadi tənəzzül və
ictimai-siyasi nizamsızlıq milli iqtisadiyyatın artım tempinin azalmasına səbəb olmuşdur. Yalnız dahi siyasətçinin
dövlətimizin başçısı kimi fəaliyyətə başlamasından sonra ardıcıl olaraq bu sahədəki tənəzzül tamamilə aradan
qaldırıldı və sağlam milli iqtisadiyyatın təməl prinsipləri müəyyən edildi. Böyük Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə
həyata keçirilən uğurlu islahatlar və uzaq gələcəyə hesablanmış qətiyyətli tədbirlər öz pozitiv nəticələrini verməyə
başlamışdır. Belə ki, 1996-cı ildən əsas makroiqtisadi göstərici olan ÜDM-nin həcmində ilbəil davamlı və dinamik
artım mümkün olmuşdur. Faktlara müraciət edərkən aydın olur ki, 1996-cı ildə müvafiq göstəricinin orta illik
artım tempi 1,5 faiz, 1997-ci ildə 5,8 faiz, 1998-2003-cü illərdə isə orta hesabla 10 faiz artmışdır.
Böyük Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan iqtisadiyyatının sosiallaşma qabiliyyəti daha da
güclənmiş, əhalinin tədiyyə (alıcılıq) qabiliyyəti artmış, müəssisə və təşkilatların stimullaşdırıcı iqtisadi-istehsal
fəaliyyəti təmin edilmişdir. Təbii ki, bunlar sağlam və müqavimətli büdcə-maliyyə siyasətinin nəticəsində baş
vermişdir. Fikrimizi rəqəmlərin dili ilə ifadə etsək görərik ki, Ulu Öndərin gündəlik qayğısı və diqqəti ilə əhatə
olunan yuxarıdakı amillərin təmin etdiyi dayanıqlı sosial-iqtisadi siyasət nəticəsində 1995-ci ildən büdcə kəsirinin
ÜDM-dəki həcminin azaldılmasına nail olundu və həmin ildə 0,6 faiz həddində qərarlaşdı. Bu proseslərin pozitiv
xətt üzrə davamlılığı mümkün olmuş, hətta böyük siyasətin formalaşdırdığı əlverişli mühit 1996 və 1997-ci illərdə
deflyasiya (büdcə gəlirlərinin xərclərdən artıq olması) təmin edilməsinə səbəb olmuşdur. Büdcə kəsiri 1998-ci
ildə 1,8 faiz, 1999-cu ildə 2,4 faiz, 2000-ci ildə 1,0 faiz, 2001 və 2002-ci illərdə isə 0,4 faiz olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası keçmiş İttifaq, hazırda isə MDB məkanında hərtərəfli inkişaf modelini
yaratmaqla, hətta müharibə şəraitində dayanıqlı iqtisadiyyat formalaşdırdı. Son on dörd illik inkişaf tarixi üçün
güclü baza yaradılmış oldu. Davam edən islahatlar, təmin olunan hüquqi tənzimləmələr, bərpa edilən istehsal
(iqtisadi) münasibətləri, sağlamlaşdırılan makroiqtisadi proseslər milli iqtisadi inkişafa birbaşa xidmət etdi. Qeyd
edək ki, 1995-2003-cü illər ərzində ÜDM-də 95 faiz, sənaye məhsulunun həcmində 25,7 faiz, kənd təsərrüfatı
istehsalının həcmində 53,9 faiz, dövlət büdcəsinin gəlirlərində 3 dəfə, ölkənin valyuta ehtiyatlarında 85 dəfə,
xarici ticarət dövriyyəsində 4 dəfə, orta aylıq real əmək haqqında 5,1 dəfə artım qeydə alındı.
Böyük Heydər Əliyevin əsaslarını qoyduğu milli iqtisadiyyat və onun inkişaf istiqamətləri 2003-cü ildən
bu günə qədər çox ciddi və etibarlı inkişaf yolundadır. Artıq on dörd ildir ki:
1. Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilmə prosesi böyük uğurlarla davam etməkdədir. İqtisadiyyatın
sahə strukturu tam təşkilatlanmış və makroiqtisadi siyasət yüksələn xətt üzrə istiqamət almışdır. Bunun da
nəticəsində ölkə iqtisadiyyatının neft sektoru etibarlı baza olmaqla, qeyri-neft sektorunun inkişaf istiqamətləri
müəyyənləşdirilmiş, o, cümlədən turizm infrastrukturu, aqrar inkişaf prosesi, sənayeləşmə siyasəti, milli
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iqtisadiyyatın əsas sektorlarının perspektivləri və bir çox uzaq gələcəyə nəzərdə tutulan tədbirlər həyata
keçirilmişdir;
2. Regionların sosial-iqtisadi inkişafında dair Dövlət proqramları uğurlu icrasının üçüncü mərhələsindədir.
Təbii ki, bu, iqtisadi rayonların səmərəli ixtisaslaşmasında və məhsuldar qüvvələrdən istifadənin faydalılığının
artırılmasında stimullaşdırıcı amilə çevriləcəkdir. Nəticədə isə əmək ehtiyatlarından istifadə ölkənin əsas
prioritetləri içərisində yer alan məşğulluq potensialının artırılması və səviyyəsinin yüksəldilməsinə əlverişli zəmin
yaradacaqdır;
3. Ölkəmiz dünyanın inkişaf etmiş ölkələri ilə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıqda və beynəlxalq təşkilatlara
inteqrasiya proseslərində ən sadiq və çevik tərəfdaşa çevrilmişdir. Bunun da nəticəsində respublikamızın ev
sahibliyi etdiyi və edəcəyi dünya miqyaslı yarış və tədbirlərin yüksək səviyyədə baş tutduğunu qürurla qeyd etmək
lazımdır;
Təbii ki, sadalanan amillərin hər biri Azərbaycan Respublikasının müasir dünya gerçəklikləri, çağırışları
əsasında etibarlı iqtisadi siyasəti nəticəsində təmin edilmişdir. Düşünürük ki, bu mənzərə ölkəmiz və onun gələcək
perspektivləri üçün çox uğurlu bir gələcək vəd etməkdədir. Çünki istər ölkəmizin mövcud inkişaf potensialı da,
istər region ölkələri içərisindəki nizamlayıcı və tənzimləyici funksiya yerinə yetirməsi də, istərsə də beynəlxalq
təşkilat və qurumların ölkəmiz haqqındakı pozitiv rəyləri də belə qərara gəlməyə əsas verir. Belə ki, Dünya
Bankının “Doing Business” hesabatında Azərbaycan Respublikasının 65-ci yerdə təşəkkül tapması və Davos
Ümumdünya İqtisadi Forumunun hesablamalarına görə isə, ölkə iqtisadiyyatının dünya miqyasında
rəqabətqabiliyyətliliyinə görə 37-ci pilləyə irəliləməsi qənaətimizi daha da ciddiləşdirir.
İki sahil.-2017.-6 may-№ 80.-S.27.
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Şərəfli ömür yolu
Aydın QASIMOV,
Milli Aviasiya Akademiyasının İqtisadiyyat və hüquq fakültəsinin dekanı,
h.e.d., professor.
Heydər Əlirza oğlu Əliyev 1923-cü il mayın 10-da Azərbaycanın Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. O,
1939-cu ildə Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunu bitirdikdən sonra Azərbaycan Sənaye İnstitutunun (indiki
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) memarlıq fakültəsində təhsil almışdır. Başlanan müharibə ona təhsilini
başa çatdırmağa imkan verməmişdir. 1941-ci ildən Heydər Əliyev Naxçıvan MSSR Xalq Daxili İşlər
Komissarlığında və Naxçıvan MSSR Xalq Komissarları Sovetində şöbə müdiri vəzifəsində işləmiş və 1944-cü
ildə dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında işə göndərilmişdir. Bu dövrdə təhlükəsizlik orqanları sistemində çalışan
Heydər Əliyev 1964-cü ildən Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi sədrinin
müavini, 1967-ci ildən isə sədri vəzifəsində işləmiş, general-mayor rütbəsinə qədər yüksəlmişdir. Həmin illərdə
o, Leninqradda (indiki Sankt-Peterburq) xüsusi ali təhsil almış, 1957-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət Universitetinin
tarix fakültəsini bitirmişdir.
Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 1969-cu il iyul plenumunda Heydər Əliyev
Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilərək respublikanın rəhbəri olmuşdur.
1982-ci ilin dekabrında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun üzvü seçilən
Heydər Əliyev SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edilmiş və SSRİ-nin rəhbərlərindən
biri olmuşdur. Heydər Əliyev 20 il ərzində SSRİ Ali Sovetinin deputatı, 5 il isə SSRİ Ali Soveti sədrinin müavini
olmuşdur. Heydər Əliyev 1987-ci ilin oktyabrında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi
Bürosunun və şəxsən Baş katibi Mixail Qorbaçovun yeritdiyi siyasi xəttə etiraz əlaməti olaraq, tutduğu
vəzifələrdən istefa vermişdir.
Ulu öndər 1990-cı ilin 20 yanvarında sovet qoşunlarının Bakıda törətdiyi qanlı faciə ilə əlaqədar ertəsi gün
Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyində bəyanatla çıxış edərək Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş
cinayətin təşkilatçıları və icraçılarının cəzalandırılmasını tələb etmişdir. O, Dağlıq Qarabağda yaranmış kəskin
münaqişəli vəziyyətlə bağlı SSRİ rəhbərliyinin ikiüzlü siyasətinə etiraz edərək 1991-ci ilin iyulunda Sovet İttifaqı
Kommunist Partiyasının sıralarını tərk etmişdir.
1990-ci ilin iyulunda Azərbaycana qayıdan Heydər Əliyev öncə Bakıda, sonra isə Naxçıvanda yaşamış,
həmin ildə də Azərbaycan Ali Sovetinə deputat seçilmişdir. O, 1991-1993-cü illərdə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin sədri, Azərbaycan Respublikası Ali Soveti sədrinin müavini olmuşdur. Heydər
Əliyev 1992-ci ildə Yeni Azərbaycan Partiyasının Naxçıvan şəhərində keçirilmiş təsis qurultayında partiyanın
sədri seçilmişdir. 1993-cü ilin may-iyununda hökumət böhranının son dərəcə kəskinləşməsi ilə ölkədə vətəndaş
müharibəsinin baş verməsi və müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi yarandıqda Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin
hakimiyyətə gətirilməsi tələbi ilə ayağa qalxdı. Azərbaycanın o zamankı rəhbərləri Heyder Əliyevi rəsmən Bakıya
dəvət etməyə məcbur oldular. Heydər Əliyev 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan Ali Sovetinin sədri seçildi,
iyunun 24-də isə Milli Məclisin qərarı ilə Azərbaycan Respublikası prezidentinin səlahiyyətlərini həyata
keçlrməyə başladı.
1993-cü il oktyabrın 3-də ümumxalq səsverməsi nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının
prezidenti seçildi. O, 1998-ci il oktyabrın 11-də xalqın yüksək fəallığı şəraitində keçirilən seçkilərdə səslərin 76,1
faizini toplayaraq yenidən Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmişdir. 2003-cü il oktyabrın 15-də
keçirilən prezident seçkilərində namizədliyinin irəli sürülməsinə razılıq vermiş Heydər Əliyev səhhətində
yaranmış problemlərlə əlaqədar seçkilərdə iştirak etməkdən imtina etmişdir.
Heydər Əliyev bir sıra beynəlxalq mükafatlara, müxtəlif ölkələrin universitetlərinin fəxri doktoru adına və
digər yüksək nüfuzlu fəxri adlara layiq görülmuşdur. O, dörd dəfə Lenin ordeni, Qırmızı Ulduz ordeni və çoxlu
medallarla təltif edilmiş, iki dəfə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adını almış, bir çox xarici dövlətlərin orden və
medalları ilə təltif olunmuşdur.
Azərbaycanın 30 ildən artıq bir dövrünü əhatə edən tarixi taleyi Heydər Əliyevin adı ilə qırılmaz tellərlə
bağlıdır. Bu illər ərzində xalqın ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni həyatının bütün sahələrində dirçəliş məhz onun
adı ilə bağlıdır.
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Heydər Əliyev rəhbərlik etdiyi bu dövr ərzində daim tərəqqisi üçün çalışdığı, zəngin mədəniyyəti, böyük
tarixi keçmişi ilə həmişə qürur duyduğu və gələcək nəsillərinin taleyi üçün düşündüyü doğma yurdu Azərbaycanı
bir dövlət kimi zamanın ağır və sərt sınaqlarından çıxarmışdır.
O, böyük siyasi və dövlət xadimi, xalqın şəksiz lideri olaraq hələ sağlığında canlı əfsanəyə çevrilmiş, buna
görə də Heydər Əliyev fenomeni həmişə diqqət cəlb etmiş, dünya azərbaycanlılarının bu ümummilli liderinin
heyranlıq doğuracaq dərəcədə coşqun siyasi fəaliyyəti istər ölkə, istərsə də dünya mətbuatında geniş
işıqlandırılmışdır.
Azərbaycan xalqı milli dövlətçiliyinin dağılmaq təhlükəsi qarşısında qaldığını gördüyü və artıq ağır
günlərini yaşadığı bir zamanda - 1993-cü ilin iyununda mövcud hakimiyyətin dəyişilməsini təkidlə tələb etmiş və
həmin vaxtdan taleyini yenə Heydər Əliyevə etibar etmişdir. Xalqının belə bir dar gündə qaldığını görüb onun
təkidli dəvətini qəbul edən Heydər Əliyev Azərbaycanda yenidən böyük siyasətə qayıtmışdır. Xalq Heydər
Əliyevin bu qayıdışını ümid və sevinclə qarşılamış, həmin günü isə Milli Qurtuluş Günü kimi müstəqil
Azərbaycanın tarixinə yazmışdır. Heydər Əliyev birinci dəfə hakimiyyətə gələndə - 1960-cı illərin axırlarında da
Azərbaycan iqtisadi və mədəni tənəzzül dövrünü yaşayırdı. O zaman məhz Heydər Əliyevin gəlişi ilə cəmiyyət
həyatının bütün sahələrində sürətli yüksəliş, milli ruhun inkişafı və mədəniyyətin tərəqqisi dövrü yaşanmışdı.
Heydər Əliyev ikinci dəfə hakimiyyətə gələndə də yenə özünün siyasi bacarığı ilə ölkəni vətəndaş
müharibəsi təhlükəsindən, ictimai-siyasi pərakəndəlikdən xilas edə bilmiş və cəmiyyətin məqsədini, qayəsini öz
varlığında, özünün güclü şəxsiyyətində təzahür etdirərək, doğma xalqını yenidən vahid bir məfkurə ətrafında
səfərbər edib onun qəlbində sabaha inam hissi yaratmağı bacarmışdır.
Olduqca mürəkkəb bir dövrdə xalqın xidmətində dayandığını nümayiş etdirən Heydər Əliyev bir çox siyasi
xadimin edə bilmədiyini və edə bilməyəcəyini gərcəkləşdirmiş, müasir dünyanın ən aktual çağırışlarına cavab
vermək bacarığı ilə XX və XXI əsrlərin tanınmış siyasi xadimləri arasında həmişəlik öz layiqli yerini tutmuşdur.
Xalqımızın yetirdiyi nadir dövlət xadimlərindən olan Heydər Əliyev yaşadığı fırtınalı həyatı boyu hər zaman
xalqını, vətənini düşünmüşdür. Onun ürəyi Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, doğma xalqının
xoşbəxtliyi üçün çırpınmışdır. Heydər Əliyev bir dövlət başçısı kimi Azərbaycanın ən çətin anlarında onu xilas
etmək üçün misilsiz fədakarlıqlar göstərmiş, ölkəsini bəlalardan qurtarmağı bacarmışdır.
Təbiətin ona bəxş etdiyi bir çox nadir keyfiyyətlər sayəsində Heydər Əliyev uzaqgörən şəxsiyyət kimi tarixi
hadisələrin gedişini irəlicədən müəyyən edə bilir, milli tarix üçün olduqca böyük əhəmiyyət daşıyan qərarlar qəbul
edilən zaman əsl vətənpərvər mövqeyi nümayiş etdirir, tam qətiyyətlə hərəkət etməyi bacarırdı. Şəxsiyyətindəki
qətiyyət onun geniş auditoriya qarşısında çıxışlar edərkən, çox vaxt elə bədahətən söylədiyi fikirlərdə də parlaq
əksini tapmışdır. Sarsılmaz məntiq üzərində qurularaq qeyri-adi təsir gücünə malik məruzə və nitqləri Heydər
Əliyevin fəlsəfi və siyasi dünyagörüşündəki dərinliyin və genişliyin açıq ifadəsidir.
Azərbaycan dövlətinin başçısı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi Heydər Əliyevin çoxəsrlik
dövlətçiliyimiz tarixində müstəsna yeri vardır. Heydər Əliyevin fəaliyyəti öz əhəmiyyəti baxımından
Azərbaycanın hüdudlarından çox-çox kənarlara çıxır. Müasir dövrdə nəinki Azərbaycanda, hətta postsovet
məkanında, eləcə də dünya miqyasında gedən prosesləri Heydər Əliyevin şəxsiyyətindən və fəaliyyətindən
kənarda təsəvvür etmək mümkün deyildi.
Müasir Azərbaycanda dövlət quruculuğunun, iqtisadi dirçəlişin, siyasi şüurun, həyatın son 30 ildən artıq
bir dövrünü əhatə edən zaman kəsiyi böyük siyasi xadim kimi tanınan və dərin zəkaya, ensiklopedik biliyə, geniş
dünyagörüşünə malik olan tarixi şəxsiyyətin - Heydər Əliyevin adı, əməli fəaliyyəti ilə, gerçəkləşdirdiyi konkret
işlərlə bağlıdır. Bu mürəkkəb proseslər isə onun həm əməli fəaliyyətində, həm də fəlsəfi məfkurəsində, milli
dirçəliş fəlsəfəsində öz əksini tapmışdır.
Heydər Əliyev zəmanəmizin böyük filosofu və mütəfəkkiri idi. Onun formalaşdırdığı və inkişaf etdirdiyi
azərbaycançılıq fəlsəfəsi Azərbaycanın müasir dünyada xüsusi yerini müyyən etmiş, milli dövlətçiliyimizin
bünovrəsini təşkil edərək dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi üçün möhkəm zəmin yaratmışdır. Azərbaycan
ziyalısı, son yüzilliklərdə ən ciddi şəkildə Heydər Əliyevin həmin illərdəki fəaliyyəti ilə strateji dövlət siyasətinə,
elmdən, sosiologiyadan və fəlsəfədən əməli siyasət müstəvisinə keçmişdir. O, öz parlaq siyasi zəkası və istedadı
sayəsində yeni Azərbaycanı, onun bugünkü gerçəkliklərini yaratmış və gələcəyə aparan yolları müəyyən etmişdir.
Məhz buna görə də Azərbaycan tarixinin 1969-cu ildən bəri yaşanan dövrü Heydər Əliyevin adı ilə sıx bağlıdır
və tariximizə Heydər Əliyev dövrü kimi həkk olunmuşdur. Bu dövrün isə Azərbaycanın gələcək tarixi taleyi
baxımından başlıca məzmunu Azərbaycançılıqdır.
Azərbaycanın müstəqil dövlət quruculuğuna aparan yolu, əslində, 1969-cu ildən - məhz onun hakimiyyətə
gəlişindən sonra başlamışdır. Bu mənada, azərbaycançılığın ən parlaq səhifələri də elə həmin illərdən etibarən
yazılmışdır.
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Heydər Əliyevin respublika rəhbərliyinə gəlməsindən sonrakı dövr milli özünüdərkin, milli özünəqayıdışın
başlanğıcı kimi qəbul edilir. Tarixi məhz bu dövrdən etibarən başlanan Heydər Əliyev idarəetmə fəlsəfəsinin
başlıca ideya-siyasi istiqamətini də məhz xalqın milli özünüifadəsinin bütün forma və vasitələrinin geniş vüsət
alması, milli qürur hissinin güclənməsi və milli şüurun yüksəlişinə təkan verən sürətli inkişaf strategiyasının
gerçəkləşdirilməsi təşkil etmişdir. Onun respublikaya rəhbərlik etməyə başladığı ilk günlərdən Azərbaycanın
görkəmli şəxsiyyətlərinin yubileylərinin müntəzəm surətdə qeyd olunması bir ənənə halını almış, bu isə
Azərbaycan xalqının ümummilli problemləri ilə sıx bağlı olub milli ruhun, milli özünüdərkin yüksəlişi, xalqın
tarixi yaddaşının özünə qaytarılması, müstəqil dövlətçilik ideyalarının gerçəkləşməsi üçün zəmin yaratmışdır.
Heydər Əliyevin 1969-1982-ci illərdə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə görülən işlər milli özünüdərk
duyğularını ideoloji sistemin keçmiş buxovlarından xilas edərək, xalqın tarixi yaddaşının özünə qaytarılması kimi
təməl prinsiplər əsasında milli ruhun hədsiz yüksəlişini təmin etmiş, xalqımızın qəlbində illərdən bəri sıxılıb
qalmış milli dövlətçilik ideyasının gələcəkdə böyük hərəkətverici qüvvəyə çevrilməsi üçün münbit zəmin
yaratmışdır. SSRİ-nin əyalətlərindən biri kimi baxıldığından, 60-cı illərin sonlarına doğru sosial-iqtisadi həyatın
bütün sahələrinin gerilədiyi, mənfi meyillərin güclənərək getdikcə daha dərin kök saldığı, hakimiyyət uğrunda
gizli rəqabətin artdığı və eybəcər şəkillər aldığı, bütün bunların isə xalqın milli-mənəvi birliyinə ziyan vurduğu
Azərbaycanda hakimiyyətə gələn yeni rəhbərin birinci işi respublikada iqtisadi potensialın dağılmasının, ictimaisiyasi həyatda yaranmış tənəzzülün xalqın mənəvi-psixoloji vəziyyətinə mənfi təsir göstərə bilməsinin qarşısını
almaqdan ibarət oldu. Respublikada kosmopolit bir əhval-ruhiyyə hökm sürdüyündən milli kadrların
hazırlanması, milli dilin qəbul etdirilməsi və istifadə olunması, dövlət idarəetmə strukturlarında çalışan
məmurların azərbaycanlı olmasına diqqət yetirilməsi istiqamətində nəinki ciddi addım atılmır, hətta bu yöndə
edilə bilən təşəbbüslərin qarşısı alınırdı ki, belə hal da, heç şübhəsiz, milli şüura malik olan, milli düşüncə ilə
yaşayan və milli mentalitetin daşıyıcısı sayılan kadrların yetişməsinə çox ciddi maneələr törədirdi.
İqtisadiyyatı bütövlükdə dərin və uzunmüddətli böhran mərhələsinə qədəm qoymuş respublikada yaranmış
bu ağır vəziyyətdən çıxış yolu tapılmalı, onun iqtisadi inkişafını təmin etmək üçün prinsipial cəhətdən yeni
konseptual səviyyədə yanaşma yolları işlənib hazırlanmalı, iqtisadiyyatda köklü struktur dəyşiklikləri aparılmalı,
təsərrüfatda və iqtisadi həvəsləndirmədə yeni üsullar tətbiq olunmalı idi. Heydər Əliyev əmin idi ki, millətin siyasi
müstəqilliyinin özülünü onun iqtisadi cəhətdən azadlığı şərtləndirir.
O illərdə milli ideyanın qıtlığı üzündən baş alıb gedən, həm iqtisadi, həm mədəni tənəzzülə aparan mənfi
hallar Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə aradan qaldırıldı. Onun yorulmaz fəaliyyətinin nəticəsidir ki, 19701985-ci illərdə baş verən dəyişikliklərin miqyasına görə, ictimai və iqtisadi sahədəki dərin islahatların səciyyəsinə
və xalqın maddi rifah halının keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçməsinə görə Azərbaycan quruculuq salnaməsində,
sözün həqiqi mənasında ən parlaq səhifələr təşkil etmişdir.
İndiki dövrdə Azərbaycanın dövlət suverenliyi və iqtisadi müstəqilliyi, onun xarici iqtisadi əlaqələrinin
sistemli olaraq genişlənməsi və dünya iqtisadiyyatına daha dərin bir şəkildə inteqrasiyası prosesi hələ 1970-1980ci illərdə Heydər Əliyev tərəfindən təməli qoyulmuş potensiala əsaslanır.
Heydər Əliyevin strateji dövlətçilik proqramında azərbaycançılıq məfkurəsi ilə bağlı diqqəti bir də məhz
belə bir cəhət çəkir ki, burada mənəvi, bədii, estetik intibah iqtisadiyyatında, sənaye, tikinti və təsərrüfatındakı
böyük nailiyyətlərlə, güzərandakı yaxşılaşma və kütləvi ruh yüksəkliyi ilə birləşərək vahid axarda
gerçəkləşmişdir.
Heydər Əliyevin hər aforizmi mükəmməl Proqram gücündədir: “Əgər hər hansı ölkənin xalqları öz
hüquqlarını anlayır və onları qoruya bilirsə, o zaman ən kiçik dövlət belə ən böyük məmləkət qədər güclü olur”.
Ulu öndərin strategiyası sayəsində 70-ci illərdən başlayaraq, iqtisadi potensialın yaratdığı bu yüksəlişin
Azərbaycanı tarixən, zəruri azadlıq mübarizəsinə də hazırlamışdır. 80-ci illərin sonu - 90-cı illərin əvvəlində
müstəqillik hərəkatının geniş vüsət alması Heydər Əliyev dövründəki həmin iqtisadi yüksəliş və ona paralel olaraq
mübarizlik ruhunun təşəkkül tapması sayəsində mümkün olmuşdur.
Totalitar sistemin elm və mədəniyyət xadimlərimizə, ziyalılara qarşı təzyiqləri, təqib və təhdidləri Sovetlər
İttifaqının bir çox başqa respulikalarında özünü aşkar hiss etdirdiyi halda, qorxmaz, cəsur, möhkəm iradə sahibi
olması sayəsində Heydər Əliyev Azərbaycanda yaradıcı insanlar üçün sərbəst düşünmək və düşündüyünü ifadə
edə bilmək, alt qatda isə milli-mənəvi ideala, Azərbaycanın dövlətçilik tarixində suverenliyi, müstəqilliyi təmin
edən dəyərlərə aparan yolları tapmaq imkanı verən bir şərait yaratmışdı.
Məhz həmin illər ərzində Bakıda ən böyük abadlıq işləri görülmüş, müasir Azərbaycan memarlığının
əsərləri sayılan, respublikanın siyasi və mədəni həyatında böyük əhəmiyyəti olan bir sıra memarlıq ansamblı,
inzibati mərkəz, saray, institut, nəşriyyat, tədris korpusu, kompleks və özünün görkəmi ilə şəhərə rövnəq verən
neçə-neçə digər bina tikilib istifadəyə verilmişdir. Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü sayəsində çox sayda
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memarlıq abidəsinin bərpası mümkün olmuşdu. O, Azərbaycan xalqının tarixi keçmişində, mənəvi mədəniyyəti
tarixində iz qoymuş böyük şəxsiyyətlərin abidəyə çevrilməsinin xalqın milli varlığına, milli duyğularının
güclənməsinə son dərəcə müsbət təsir edəcəyini çox gözəl bilirdi. Heydər Əliyevin mədəniyyətimizə, tariximizə
dərin ehtiram nümayiş etdirərək göstərdiyi qayğı sayəsində Bakının ən görkəmli yerlərində xalqımızın milli
varlığının daşıyıcısı olan böyük insanların əzəmətli heykəlləri ucaldılmış, böyük tarixi şəxsiyyətlərin hər biri üçün
bir mədəniyyət mərkəzinə çevrilən ev-muzeyləri yaradılmışdır. Heydər Əliyevin Azərbaycanın gələcəyini
düşünərək, uzaqgörənliklə atdığı addımlardan biri də azərbaycanlı gənclərimizi gələcəyin müstəqil ölkəsi üçün
gərəkli ixtisaslara yiyələnməkdən ötrü keçmiş Sovetlər İttifaqının nüfuzlu ali məktəblərinə göndərmək təcrübəsi
kimi dəyərli təhsil ənənəsinin əsasını qoyması idi. Bu yolla Azərbaycanımızın elmi və kadr potensialı yüksəldiyi
kimi, xalqımızın milli-mənəvi, əxlaqi dəyərlərinin təbliği də həyata keçirilirdi.
Heydər Əliyevin başçılığı ilə 1969-82-ci illərdə Azərbaycandakı intibahı şərtləndirən amillərdən biri
respublikada təhsilin inkişafına xüsusi diqqət yetirilməsi, gəncliyin ana dilində təhsilinə üstünlük verilməsi
olmuşdur. Milli hərbçi kadrların hazırlanması da xalqın müstəqil gələcəyini görən Heydər Əliyevdən ötrü xüsusilə
böyük əhəmiyyətli məsələ idi. Ulu öndərin gələcək müstəqil Azərbaycanı nəzərdə tutaraq, milli məfkurəsinin
yüksəlişi və xalqın milli dövlətçilik arzularının daha da güclənməsi üçün dövlət quruculuğu sahəsində gördüyü
mühüm işlərdən biri SSRİ-nin xarici siyasəti çərçivəsində də olsa, Azərbaycanın xarici aləmlə elmi-texniki,
iqtisadi və mədəni əlaqələrinin genişləndirilməsi üçün göstərdiyi maksimum səylərdir. Bu məqsədlə Bakıda ittifaq
və beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlər təşkil olunduğu kimi, SSRİ respublikaları və sosialist düşərgəsi ölkələrində,
eləcə də digər xarici ölkələrdə Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti günləri keçirilirdi ki, bütün bunlar son
nəticədə Azərbaycanın xarici ölkələrlə və orada yaşayan azərbaycanlılarla əlaqələrinin qurulması üçün zəmin
yaradır, azərbaycanlıların özünəməxsus tarixi, mədəni ənənələri olan xalq olaraq tanınmasını, Bakının isə həmin
dövrdə dünya miqyasında tanınan bir elm və mədəniyyət mərkəzinə çevrilməsini təmin edirdi.
Bu, həmin dövr idi ki, hətta Moskvada, Sankt-Peterburqda çıxan jurnallarda işıq üzü görə bilməyən yazılar
fəal vətəndaşlıq nümunəsi olan əsərlər kimi o dövrün mətbuatında dərc oluna bilir, şəxsən Heydər Əliyev
səviyyəsində hər cür hücumdan və qəsdlərdən qorunurdu. Həmin illərdə mədəniyyət və incəsənət
nümayəndələrinin tarixi keçmişimiz, eləcə də bu günümüzlə bağlı qadağa qoyulmadan milli ruhlu əsərlər yarada
bilmələri üçün münbit şəraitin təmin olunması gənc qələm sahiblərinə xüsusi qayğı və diqqətlə yanaşılması ilə
əlaqəlidir.
Hakimiyyətə gəldiyi ilk günlərdən Heydər Əliyevin gələcəyə hesablanan, milli dövlət quruculuğunun
əsasını təşkil edən strateji proqramında Azərbaycan dili ayrıca diqqət mərkəzində idi. Ümummilli liderin
respublikaya rəhbərliyi dövründə Azərbaycan dilinə dövlət dili statusu qazandırmağa yönəlmiş fəaliyyətinin
bəhrəsidir ki, 1978-ci il Konstitusiyasında Azərbaycan dilinin dövlət statusu təsbit olundu. Dövr baxımından,
sözün əsl mənasında, qəhrəmanlığa bərabər belə bir addım məhz gələcəyin müstəqil, yeni Azərbaycanı naminə
atılmışdır. Azərbaycan dilinin idarəçilikdə geniş tətbiqi, demək olar ki, bütün böyük klassiklərin ittifaq
miqyasında yubileylərinin keçirilməsi, Azərbaycan mədəniyyətinin ümumittifaq miqyasda ön mövqelərə çıxması,
elmi, ədəbi, mədəni abidələrin planlı tədqiqi və nəşri - bütün bunlar Heydər Əliyevin gələcək milli
dövlətçiliyimizin ideya təməlində dayanan siyasətinin əməli nəticələridir.
Heydər Əliyevin 1993-cü ildə Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdışı ilə ölkənin ictimai-siyasi, sosial, iqtisadi,
elmi-mədəni həyatında, beynəlxalq əlaqələrdə dönüş yaranmış, elmi əsaslara, beynəlxalq norma və prinsiplərə
uyğun müstəqil dövlət quruculuğu prosesi başlanmışdır. Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi təxirəsalınmaz
tədbirlərin nəticəsi kimi, bir tərəfdən, Milli Ordunun formalaşdırılması, Azərbaycanın milli mənafelərini
qorumağa qadir silahlı qüvvələrin yaradılması, torpaqlarımızın müdafiə olunması ilə bağlı mühüm addımlar
atılmış, digər tərəfdən atəşkəsə nail olmaq üçün bütün siyasi və diplomatik vasitələr işə salınmış, bunun da
nəticəsində 1994-cü ilin mayında ölkəmiz üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən atəşkəsə nail olunmuşdur.
Azərbaycan daxilində yaranmış nisbi sabitlikdən və beynəlxalq aləmdə ölkəmizə artan inam və maraqdan
istifadə edərək, 1994-cü ilin sentyabrında “Əsrin müqaviləsi” adlandırılan ilk neft müqaviləsinin imzalanması və
onun gerçəkləşdirilməsi Heydər Əliyev tərəfindən işlənib hazırlanmış və müstəqil Azərbaycanın iqtisadi inkişaf
konsepsiyasını təşkil edən neft strategiyasının həyata keçirilməsinin parlaq təzahürüdür.
Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında aparılmış son dərəcə gərgin fəaliyyət nəticəsində Azərbaycan xalqının
taleyi ilə pərdəarxası oyunlara, siyasi anarxiya və eksperimentlərə son qoyulmuş, ölkədə cinayətkarlığın qarşısı
bütünlüklə alınmış, qanunsuz silahlı dəstələr ləğv olunmuşdu ki, bunlar da Azərbaycanda dövlət quruculuğu
prosesinin uğurla aparılması üçün şərait yaratmışdır. Azərbaycan dövlətçiliyinin mövcudluğuna böyük təhlükə
olan 1994-cü il oktyabr və 1995-ci il mart dövlət çevrilişi cəhdlərinin qarşısı Heydər Əliyevin qətiyyəti sayəsində
alınmış, dövlət müstəqilliyi qorunub saxlanmışdır. Məhz buna görə də ölkəmizdə müstəqil dövlət təsisatlarının
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yaranması və dövlət quruculuğu prosesi böyük vüsət almışdır ki, bunun da əsasını müstəqil Azərbaycanın qəbul
etdiyi ilk Konstitusiyası təşkil edirdi. Ondan sonrakı dövrdə Azərbaycanda dövlətçiliyin möhkəmlənməsi və
demokratik prinsiplərin bərqərar olması, demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesinin uğurla,
sürətlə həyata keçirilməsi şəxsən Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Heydər Əliyevin Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdışı ilə başlıca qayəsini müstəqillik, azərbaycançılıq,
dövlətçilik, ədalətlilik, demokratiya, milli tərəqqi, dünyəvilik kimi ümumbəşəri dəyərlər təşkil edən yeni bir
ideologiyanın əsası qoyulmuşdur. Ulu öndərin apardığı daxili siyasət Azərbaycanın hər bir vətəndaşına azad,
sərbəst yaşamaq hüquqlarını təmin etmək və öz rifahını yaxşılaşdırmaq imkanları yaratmaqdan ibarət olmuşdur.
Heydər Əliyevin fəaliyyətində iqtisadi islahatlar, bazar iqtisadiyyatının bərqərar olması, iqtisadi inkişafın təmin
edilməsi, Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası, özəlləşdirmə proqramının, aqrar islahatların həyata
keçirilməsi ardıcıl prioritet olmuşdur. Heydər Əliyev demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu istiqamətində
davamlı siyasət yeridərək, ölkədə insan hüquq və azadlıqlarının başlıca prinsiplərinin bərqərar olması üçün əsaslı
zəmin yaratmışdır. Ümummilli liderin rəhbərliyi altında Azərbaycan dövlətinin xarici siyasəti, dünyanın aparıcı
dövlətləri və beynəlxalq təşkilatları ilə əlaqələri milli maraqlara və uzaqgörən siyasi prespektivlərə əsaslanan xətlə
inkişaf etməyə başlamışdır. Heydər Əliyevin xarici siyasət məsələlərinə müstəsna əhəmiyyət verməsi, beynəlxalq
miqyasda etiraf olunan uğurlu və cəsarətli addımlar atması, milli məqsədlər naminə ən nüfuzlu tribunalardan
bacarıq və məharətlə istifadə etməsi Azərbaycan dövlətçiliyinin bu günü və gələcəyi baxımından son dərəcə
əhəmiyyətli olmuşdur.
Ulu öndərin fəal diplomatiyası nəticəsində Azərbaycan dünyanın demokratik dövlətlərinin və aparıcı
ictimai təşkilatlarının ölkəmizə, onun zorla cəlb olunduğu silahlı münaqişəyə münasibətinin əsaslı surətdə
dəyişilməsinə nail ola bilmişdir. Heydər Əliyevin xarici siyasətinin əsasını sülh, beynəlxalq hüquq normalarına,
sərhədlərin bütövlüyünə və toxunulmazlığına, dövlətlərin ərazi bütövlüyünə hörmət və qarşılqlı surətdə faydalı
əməkdaşlıq prinsipləri təşkil etmişdir. Onun dünya təcrübəsinin bütün nailiyyətlərini, sivil beynəlxalq normaları
özündə tam əks etdirən sülhsevər xarici siyasətinin əsasında isə, ilk növbədə, milli müstəqilliyin
möhkəmləndirilməsi, dövlətlərin hüquqlarına hörmətlə yanaşılması, bütün mübahisəli məsələlərin sülh və
danışıqlar yolu ilə həll edilməsi, qarşılıqlı surətdə faydalı iqtisadi, elmi və mədəni əməkdaşlıq yaradılması,
dövlətlərarası əlaqələrə mane olan hər cür məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması prinsipləri dayanırdı. Heydər
Əliyev 1992-ci ildən başlayaraq türkdilli dövlətlər arasında iqtisadi, siyasi, ədəbi-mədəni əlaqələrin
genişləndirilməsi və möhkəmləndirilməsi sahəsində də gərgin fəaliyyət göstərmişdir. O, bütün Türk dünyasının
ən nüfuzlu şəxsiyyəti kimi şöhrət qazanmışdır.
Ulu öndər Azərbaycanın təbii sərvətlərindən, əlverişll coğrafi-strateji mövqeyinin üstünlüklərindən ölkənin
milli mənafelərinə uyğun şəkildə istifadə edilməsinə yönəldilmiş irimiqyaslı beynəlxalq iqtisadi sazişlərin işlənib
hazırlanması və həyata keçirilməsi sahəsində son dərəcə gərgin və səmərəli fəaliyyət göstərmişdir. Onun böyük
siyasi iradəsi və müdrik uzaqgörənliyi sayəsində əhəmiyyətli beynəlxalq müqavilələrə imza atılmış və həyata
keçirilməsinə başlanmışdır. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə böyük siyasi məna kəsb edən bir sıra dünyamiqyaslı
iqtisadi proqramların həyata keçirilməsində Azərbaycan aparıcı rol oynamışdır. Böyük bir coğrafi məkanda region
qüvvələrinin birləşməsində də Heydər Əliyevin danılmaz xidmətləri olmuşdur.
Tarixin amansız və sərt sınaqları dövründə dünyanın ayrı-ayrı ölkələrinə səpələnərək, yaşamaq
məcburiyyətində qalmış azərbaycanlıların birlik və həmrəyliyinin əldə edilməsi işində Heydər Əliyevin müstəsna
xidmətləri vardır. O, dünya azərbaycanlılarının təşkilatlanması və onların bir Vətən - müstəqil Azərbaycan
ətrafında sıx birləşməsi üçün daim və əzmlə səy göstərmiş, bu istiqamətdə son dərəcə qiymətli qərarlar qəbul
etmişdir. Heydər Əliyevin siyasi, iqtisadi, ictimai və mədəni həyatın bütün sahələrində həyata keçirdiyi planlar
artıq Azərbaycanın gerçəkliyinə çevrilmişdir. Onun fəaliyyəti də, şəxsiyyəti də Azərbaycan tarixinin ayrılmaz bir
hissəsini təşkil edir. Hər bir azərbaycanlının taleyində Heydər Əliyev dühasının bir zərrəsi vardır.
Heydər Əliyev bizim dahi müasirimizdir. Bu faktın özü hər bir azərbaycanlı üçün qürur və iftixar
mənbəyidir. Heydər Əliyev, eyni zamanda taleyin xalqımıza bəxş etdiyi böyük tarixi şəxsiyyətdir. O,
Azərbaycanın tarixi inkişaf prosesinə təkan vermişdir. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu kimi
dövlətçiliyimizin ideya əsasını məhz Heydər Əliyev yaratmışdır.
Bütün mənalı həyatını öz xalqına bəxş etmiş Heydər Əliyevin siyasi və dövlət xadimi kimi zəngin fəaliyyəti
Azərbaycan xalqının tarixində dərin iz buraxaraq əsl dövlət idarəçiliyi məktəbinə çevrilmişdir. Azərbaycan
xalqının hələ neçə-neçə nəsli bu böyük məktəbdən, Heydər Əliyevin zəngin siyasi irsindən ölkəmizin inkişafı,
xalqımızın rifahı naminə faydalanacaqdır.
Respublika.-2017.-6 may.-№96.-S.9.
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Sosial ədalət rəmzi
Hadi RƏCƏBLİ,
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin komitə sədri, YAP Siyasi Şurasının üzvü
Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində baş verən mürəkkəb ictimai-siyasi hadisələr, erməni təcavüzü, daxili
sabitliyin pozulması, hakimiyyətdaxili intriqalar yenicə qurulmuş, kövrək addımlarını atan ölkəmizin
müstəqilliyini ciddi təhlükə qarşısında qoymuşdu. Ölkə dağılmaq, parçalanmaq ərəfəsində idi. Belə bir tarixi anda
xalqımız dahi, uzaqgörən siyasi lider, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin ətrafında birləşərək müstəqil
dövlətin yaşamasına nail oldu. Ölkəmiz məhz dahi liderin rəhbərliyi altında mürəkkəb ictimai-siyasi proseslərdən
üzüağ çıxdı, regionun strateji əhəmiyyətə malik dövlətinə çevrildi.
Heydər Əliyev sosial sabitliyin təminatçısı olub
Bu möhtəşəm uğurun təməli Heydər Əliyevin güclü dövlət ideyasına sadiq qalaraq ilk növbədə sosial
problemlərin həlli sahəsində dövlətin rolunun artırılmasına xüsusi əhəmiyyət verməsindən qaynaqlanırdı.
Kataklizmlərlə dolu 90-cı illərin əvvəllərində bir yandan inflyasiya, iqtisadiyyatın güclü böhran yaşaması, əvvəlki
iqtisadi əlaqələrin dağılması və yenilərinin yaranmaması, bir yandan isə ölkəmizin zorla cəlb olunduğu
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi fonunda əhali yoxsulluq həddinə düşmüş, özlərinin minimal
sosial tələbatlarını ödəmək imkanlarından məhrum olmuşdu.
Şübhəsiz ki, totalitar rejimdən çıxmış, uzun illər dövlətçilik ənənəsindən məhrum olmuş, iqtisadiyyatı dərin
böhran keçirmiş bir ölkə üçün transformasiya prosesi asan və rahat olmayacaqdı. Buna isə radikal addımlarla nail
olmaq mümkün deyildi. Çünki bu cür gedişat siyasi və iqtisadi kataklizmlərə səbəb olardı ki, müstəqillik yolunda
kövrək addımlarını atan ölkəmiz üçün fəsadları çox ağrılı olardı. Bu mənada Heydər Əliyev məhz sosial sabitliyə
əsaslanan islahatlar yolunu seçmişdi.
Ulu öndər 10 oktyabr 1993-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi andiçmə mərasimindəki
nitqində gələcək fəaliyyətinin konturlarını bu cür ifadə etmişdi: “Bu yol çətin və ağır yoldur. On illər boyu
yaranmış iqtisadi-sosial sistemdən sərbəst iqtisadiyyat sisteminə keçmək böyük çətinliklərlə bağlıdır. Bu sahədə
son illərdə buraxılan səhvlər vəziyyəti daha da gərginləşdirmişdir. Ancaq biz bu yolla getməliyik, başqa yol
yoxdur”.
Bu dövrdə sosial müdafiə sisteminin yeni şəraitə uyğun qurulması təmin edilənədək, SSRİ zamanında
mövcud olan dövlət təminatı sisteminə əsaslanmaq baş məqsəd kimi seçilmişdi. Qeyd olunanlar 11 avqust 1994cü ildə respublika iqtisadiyyatının vəziyyətinə həsr olunmuş müşavirədə ümummilli lider Heydər Əliyev
tərəfindən belə vurğulanmışdır: “Həyatımızda, iqtisadiyyatımızda davam edən dəyişikliklər prosesi, şübhəsiz ki,
iqtisadiyyatın yeni formalarının tətbiq olunmasını tələb edir və biz bu yolla gedirik. İqtisadiyyatımızın əksər
hissəsində hələ ki iqtisadi münasibətlər, idarəetmə formaları əvvəlki kimi qalmaqdadır. Hələ ki keçmiş
metodlardan, üsullardan istifadə edirik və yəqin ki, hələ bundan sonra da istifadə edəcəyik”.
Məhz bu səbəbdən digər dövlətlərdən fərqli olaraq Azərbaycanda ulu öndərin müdrik yanaşması
nəticəsində ölkə əhalisinin aztəminatlı təbəqəsi keçmiş sovet sisteminin iqtisadi məzmununa daha çox bağlı olan,
qısa vaxt ərzində isə dəyişdirilməsi çətinliklər törədən əvvəlki sosial müdafiə sisteminin bazar iqtisadiyyatı ilə
ciddi uyğunsuzluğunun təsirini kəskin hiss etməmişdir.
1993-cü ilin sonlarından etibarən tədricən iqtisadi islahatlara start verildi, həmin islahatların cəmiyyətə
mənfi təsirlərini tənzimləmək üçün əhalinin ehtiyacı olan təbəqələrinin sosial müdafiəsini təmin etmək dövlətin
əsas vəzifəsi kimi müəyyənləşdirildi. Məsələn, qiymətlərin sərbəstləşdirilməsi haqqında, işləməyən pensiyaçılara
kompensasiya verilməsi haqqında, “çörəyin və çörək məmulatlarının qiymətlərinin tənzimlənməsi və əhalinin
aztəminatlı təbəqələrinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” 1993-cü il 22
noyabr tarixli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları buna misaldır.
Bu mərhələdə “20 Yanvar şəhidi” fəxri adı təsis edildi və faciə qurbanlarının sosial müdafiəsi xüsusi
nəzarətə götürüldü. Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlər haqqında, Çernobıl
qəzasının ləğvində iştirak etmiş və həmin qəza nəticəsində zərər çəkmiş vətəndaşların statusu və sosial müdafiəsi
haqqında xüsusi qanunlar qəbul olundu. Azərbaycan Respublikasının azadlığı, istiqlaliyyəti, suverenliyi və ərazi
bütövlüyü uğrunda şəhid olanların ailələrinin maddi imkanının yaxşılaşdırılması, Azərbaycan Milli
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Qəhrəmanlarına və onlardan həlak olanların ailələrinə yardım edilməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
müxtəlif fərman və sərəncamları ilə hüquqi normaya çevrildi.
Həyata keçirilən tədbirlərin davamı kimi 1994-cü ildən əməyin ödənilməsinin minimum məbləği
əhəmiyyətli şəkildə artırıldı, pensiya, təqaüd və müavinətlərin məbləği əməyin ödənilməsinin minimum
məbləğinə uyğunlaşdırıldı. 1994-cü il dekabrın 1-dən sosial və işləməyən pensiyaçılara, dövlət ali və orta ixtisas
təhsili müəssisələrinin gündüz şöbələrində oxuyan tələbələrə və texniki peşə məktəblərinin şagirdlərinə,
adambaşına aylıq gəliri minimum əməkhaqqının 2 mislindən az olan ailələrdə 16 yaşınadək uşaqların hər birinə
yeni məbləğlərlə pul kompensasiyası təyin edildi.
Ulu öndər Heydər Əliyevin məqsədyönlü yürütdüyü siyasət nəticəsində Azərbaycan Respublikasında 1995ci ildə geriləmə prosesinin qarşısı tam alınmış və sabit inkişaf istiqamətində dönüşün yaranmasına nail
olunmuşdur. Artıq 1996-cı ildən etibarən əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, habelə vətəndaşların pensiya
təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində atılan ciddi addımların müsbət təsiri əhəmiyyətli şəkildə hiss
olunmağa başlamışdı. Ümumilikdə, 1996-2003-cü illər ərzində aztəminatlı əhalinin sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 8 fərman və sərəncamı, Nazirlər Kabinetinin
2 qərarı oldu ki, bunun nəticəsində ölkədə əməkhaqlarının artımı hesabına pensiya və müavinətlərin orta aylıq
məbləği 1995-2003-cü illər ərzində 8 dəfə artdı.
Sosial islahatlar ağrılı keçirdi
Sosial müdafiənin və əhalinin məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsinə dair atılan növbəti addımlar, bu
istiqamətdə həyata keçirilən siyasətin elmi-nəzəri dəyərlərə və dünyanın ən mütərəqqi təcrübəsinə əsaslanması
vətəndaşların həyat səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılması ilə müşayiət olunmuşdur. Əməkhaqlarının, pensiya və
digər sosial müavinətlərin vaxtaşırı artırılması, yoxsulluq probleminin həlli ilə bağlı görülən tədbirlər ölkənin
sosial müdafiə modelinin daha güclü bir hala gəlməsinə yol açmışdır. Bu zaman ulu öndər müvafiq islahatların
həyata keçirilməsini də xüsusi diqqət mərkəzində saxlayır, sözügedən kontekstdə əhalinin sosial müdafiəsini
gücləndirmək məqsədilə zəruri tədbirlər görürdü.
2002-ci il yanvarın 1-dən ölkəmizin sosial siyasətində yeni dövr başladı. Belə ki, “Azərbaycan
Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında” 15 noyabr 2001-ci il
tarixli 214-IIQD nömrəli qanunu ilə iki konseptual məsələ öz həllini tapdı: 1) güzəşt və imtiyazlardan istifadə
edən əhali kateqoriyasının dairəsinə yenidən baxıldı; 2) kommunal və nəqliyyatdan istifadəyə görə güzəştlər
müavinətlərlə əvəz olundu. Bütövlükdə kommunal və nəqliyyat sahəsində mövcud olan güzəştlərin
monetarizasiyası həyata keçirildi.
Güzəştlərin müavinətlərlə əvəz olunması bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlət vəsaitlərinin xərclənməsinin
səmərəliliyinin yüksəldilməsinə, enerjidaşıyıcılarından düzgün və qənaətlə istifadənin təmin olunmasına, sosial
müdafiənin ünvanlılığının artırılmasına şərait yaratdı. Məsələn, ictimai nəqliyyatda özəl sektorun xüsusi çəkisinin
getdikcə artdığı bir şəraitdə güzəştli şəxslərin həmin xidməti göstərən təşkilatlar hesabına nəqliyyatdan pulsuz
istifadə etməsi bütövlükdə bazar münasibətlərinin mahiyyətinə zidd idi. Çünki dövlətlə nəqliyyat xidməti göstərən
təşkilatlar arasında münasibətlər vergi, lisenziya və sairə ilə tənzimləndiyindən həmin xidmət təşkilatlarının
üzərinə əlavə bir yük qoyulması bazar iqtisadiyyatının prinsiplərinə uyğun deyildi. Bu güzəştləri dövlət müəyyən
edirsə xərcini də dövlət çəkməlidir. Təbii ki, ilkin mərhələdə bu islahatlar güzəştlərdən yararlanan əhali tərəfindən
heç də birmənalı qəbul edilmədi. Lakin məsələnin mahiyyətinə vardıqda onlar görüntü olaraq ağrılı sayılan bu
inqilabi islahatları ən optimal variant kimi qəbul etdilər və dəstəklədilər.
Güzəştlərin müavinətlərlə əvəz olunması ünvanlılığın gücləndirilməsinə səbəb oldu. Eyni kateqoriyaya aid
olan şəxslər müxtəlif yaşayış məntəqələrində yaşayırlarsa təbii ki, həmin güzəştlərdən bəhrələnmək imkanları da
fərqli olurdu. Bakıda ictimai nəqliyyatın sıx şəbəkəsi, kommunal xidmətin bütün növləri mövcuddur. Lakin digər
kənd yaşayış məskənlərində bu xidmətlərdən istifadə imkanları elə də geniş və əhatəli deyil. Belə olan halda
şəhərdə yaşayan imtiyazlı təbəqə bu imtiyazlardan daha çox, kəndlərdə yaşayanlar isə daha məhdud səviyyədə
istifadə edirdi. Güzəştlərin müavinətlərlə əvəz olunması isə imkan verdi ki, bu imtiyazlardan məhdud səviyyədə
istifadə edənlər və yaxud o dövrdə məlum səbəblərdən istifadə edə bilməyənlər də onlar üçün nəzərdə tutulmuş
güzəştlərin pul əvəzini alsınlar.
“Yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə Dövlət Proqramı” 2003-cü il fevral ayının 20-də 854
nömrəli fərmanla təsdiq edilmişdir. Dövlət proqramının icrasına başlandığı dövrdə ölkə üzrə yoxsulluq səviyyəsi
49 faiz qiymətləndirilirdi. Yoxsulluğun azaldılmasının məqsədi ilə sosial siyasətin qarşısında dayanan vəzifə
arasında eyniyyət olduğunu (hər ikisinin məqsədi insanların layiqli həyat səviyyəsinə nail olmaqdır) nəzərə alsaq
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görərik ki, bu istiqamətdə görülən irimiqyaslı işlər əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi yönümündə ciddi
irəliləyişlərə səbəb olmuşdur.
Sosial müdafiənin baş xətti məşğulluqdur
Əlbəttə, məşğulluq cəmiyyətdə rifah amilinin əsas şərtləndirici faktorudur. Cənab Prezident İlham Əliyevin
sosial-iqtisadi siyasətinin mühüm komponentlərindən biri də əmək ehtiyatlarından istifadə edərək aktiv məşğulluq
siyasətinin həyata keçirilməsidir. Əgər iqtisadi fəal əhalinin sayı 2003-cü ildəki 4373.5 min nəfərdən 2015-ci ildə
4915.3 min nəfərə çatmaqla, 12,4 faiz artıbsa, iqtisadiyyatda məşğul əhalinin sayında artım 17,6 faiz təşkil
etmişdir, muzdla çalışan işçilərin sayı isə 2003-cü ildəki 1226.6 min nəfərdən 2016-cı ilin sonuna kimi 23,6 faiz
artaraq 1516.4 min nəfərə çatmışdır. Son 13 ildə ölkəmizdə çoxsaylı yeni istehsal və emal müəssisələrinin, turizm,
təhsil, idman, mədəniyyət, səhiyyə və digər sahələr üzrə obyektlərin yaradılması, 1,1 milyonu daimi olan, əksər
hissəsi regionların payına düşməklə 1,6 milyondan artıq iş yerinin açılmasına gətirib çıxarmışdır.
Sahibkarlara dövlətin maliyyə dəstəyinin ildən-ilə artırılması, onların fəaliyyətinə süni müdaxilələrin
aradan qaldırılması, azad iqtisadi zonaların yaradılması ilə əlaqədar xüsusi qanunun qəbulu, investisiya mühitinin
yaxşılaşdırılması və s. tədbirlər özəl sektorun genişlənməsinə imkan yaratmaqla, onun məşğulluqda roluna da
əhəmiyyətli dərəcədə təsir etmişdir.
Dünyada baş verən mənfi iqtisadi amillərin ötən ilin sonlarından daha da kəskinləşdiyi şəraitdə bu prosesin
milli iqtisadiyyata təsirlərinin azaldılması üçün möhtərəm Prezident İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən
çevik islahatlar ilk növbədə əhaliyə məşğulluq imkanlarının yaradılmasına yönəldilib.
Cənab Prezident İlham Əliyevin “Əhalinin özünüməşğulluğunun təmin olunması sahəsində əlavə tədbirlər
haqqında” 7 aprel 2016-cı il tarixli sərəncamı bu sahədə dövlət siyasətinin, dövlət yardımından asılı vəziyyətdə
yaşayan aztəminatı ailələrin özünüməşğulluğunun dəstəklənməsi mexanizminin, bununla da sosial müdafiə
siyasətində aktiv təsirə malik yeni fəaliyyət istiqamətinin formalaşmasına zəmin yaratmışdır. Bu məqsədlər üçün
Azərbaycan Prezidentinin Ehtiyat Fondundan 6 milyon manat ayrılıb. Bu vəsait hesabına aztəminatlı ailələr
arasından seçilmiş təxminən 1400 ailənin özünüməşğulluq layihələrinə cəlb edilməsi nəzərdə tutulur.
Özünüməşğulluq proqramı Azərbaycanda aztəminatlı ailələrlə bağlı sosial müdafiə siyasətinin aktiv əmək
bazarı proqramlarına əsaslanan yeni keyfiyyət mərhələsinə keçidini təmin etməklə, ölkədə işsizlik səviyyəsinin
daha da azalmasına, əmək ehtiyatlarının keyfiyyətinin və əmək məhsuldarlığının, iqtisadi fəallığın və ailə
gəlirlərinin artmasına şərait yaradacaq. Bu proqram həmçinin əlavə iş yerlərinin yaradılmasına, gələcəkdə vergi
və sosial sığorta ödəyicilərinin çoxalmasına, fərdlərin sahibkarlıq və marketinq bacarıqlarının inkişafına müsbət
təsir göstərəcəkdir. Proqramın uğurlu nəticələri növbəti illərdə də həmin istiqamətdə işlərin daha geniş miqyasda
davam etdirilməsinə əsas yaradacaq.
İşsizlikdən sığorta sisteminin mahiyyəti əslində sosial müdafiə sisteminin əhatə etdiyi tədbirlərdən biri kimi
qəbul olunur. Qabaqcıl ölkələrin təcrübəsinə uyğun olaraq işsizlikdən sığorta sistemi vasitəsilə maliyyə
mənbəyinin formalaşdırılması nəzərdə tutulur. Beynəlxalq təcrübədə işsizlikdən sığorta sistemindən ayrılan
vəsaitlərin bir hissəsi aktiv əmək bazarı proqramlarına yönəldilir.
İslahatların əsas məqsədi ünvanlılıqdır
2003-cü ildən Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin mükəmməl islahatlar kursu respublikanın
iqtisadi potensialının gücləndirilməsində sürətli inkişaf mərhələsini şərtləndirməklə bərabər, yüksək sosial
standartlara malik cəmiyyətin qurulmasına, sosial firavanlığın təminatına doğru mühüm addımların atılmasına
zəmin yaradıb. Möhtərəm Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, “Bizim siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan
vətəndaşı, onun qayğıları, rifahı, sağlamlığı və təhlükəsizliyi dayanır”. Bununla bağlı qəbul edilən qərarlar son 13
ildə iqtisadiyyatın 3,4 dəfə, qeyri-neft sektorunun 8 dəfədən çox artdığı Azərbaycanda ümumi inkişafın sosial
rifah amilini də uğurla əhatə etməsi ilə nəticələnmişdir. Həmin dövrdə əhalinin gəlirləri 7 dəfə, gəlirlərin orta illik
artım sürəti iqtisadi artım sürətindən orta hesabla 8,3 faiz yüksək olmuşdur.
Adambaşına düşən gəlirlərin ildən-ilə artım tendensiyası da davam etmiş, 2003-cü ildən etibarən 1,1
milyonu daimi olan, əksər hissəsi regionların payına düşən 1,6 milyondan artıq iş yerinin yaradılması, minimum
əməkhaqqının 11,7 dəfə çoxalması sosial rifah səviyyəsinin artımında mühüm rola malik olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası 2000-ci ildə BMT-nin Minilliyin İnkişaf Məqsədlərinə qoşulub, qısa müddətdə
bu məqsədlərin reallaşmasında mühüm uğurlara nail olub. Belə ki, məqsədyönlü dövlət proqramları, kompleks
tədbirlər nəticəsində yoxsulluq 5 faiz səviyyəsinə qədər azalmışdı. Son illər ərzində ölkəmizdə 3 mindən çox
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məktəb, 600-dən çox xəstəxana, tibb mərkəzi tikilib və təmir edilib, 90-dan çox yeni qəsəbə salınmaqla 250
mindən çox məcburi köçkün mənzillə təmin olunmuşdur.
Bunlarla yanaşı, ötən dövrdə möhtərəm dövlət başçısı tərəfindən imzalanan fərmanlar, sərəncamlar və
dövlət proqramları ilə sosial cəhətdən həssas qruplara dövlət qayğısının artırılması yönündə mühüm addımlar
atılmışdır. 2003-cü ildən etibarən dövlət sosial müavinətlərinin orta aylıq məbləği 3 dəfəyə yaxın, Azərbaycan
Prezidentinin fərdi təqaüdlərinin məbləği 2,6 dəfə, 2007-ci ildən şəhid ailələrinə verilən Prezident təqaüdlərinin
məbləği 2,2 dəfə artırılıb. Sosial müdafiə sisteminin mühüm komponenti olan əmək pensiyalarının orta aylıq
məbləğində 2003-2015-ci illərdə 10,3 dəfədən çox artım qeydə alınmışdır.
Azərbaycanda sosial müdafiənin tərkib hissəsi kimi, sığorta-pensiya sistemi, bu sistemdə olmayan şəxslər
üçün dövlət sosial müavinət sistemi, işsizliyə görə müavinət sistemi, yoxsulluq səviyyəsində olan ailələr üçün
ünvanlı dövlət sosial yardımı sistemi fəaliyyət göstərir. Bununla yanaşı, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi tərəfindən müharibə əlillərinə və onlara bərabər tutulan şəxslərə, şəhid ailələrinə,
I qrup əlillərə, fəxri adı olanlara Azərbaycan Prezidentinin aylıq təqaüdləri ödənilir. Bütün bunlar
Azərbaycan vətəndaşının təminat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına xidmət edir.
Elektron hökumət elementləri şəffaflığın qarantıdır
Sosial müdafiə sistemində şəffaflığın tam təmin olunması, məmur-vətəndaş kontaktının aradan qaldırılması
yönündə ardıcıl və təxirəsalınmaz işlər görülmüşdür. Belə ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
tərəfindən əmək müqavilələrinin elektron qeydiyyat sistemi, ünvanlı dövlət sosial yardımı üzrə Vahid Elektron
Müraciət və Təyinat Alt Sistemi (VEMTAS), Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Alt Sistemi (TSERAS),
avtomatlaşdırılmış pensiya təyinatı sistemi formalaşdırılmışdır. 2016-cı ilin fevral ayından bu sistemlərin tətbiq
olunması əmək və sosial müdafiə sahələrində idarəetmə mexanizmlərinin təkmilləşməsinə, sosial müdafiə
sistemində ünvanlılıq və şəffaflıq prinsiplərinin təmin olunmasına imkan vermişdir.
Bunun nəticəsidir ki, 2016-cı ilin 15 fevralından 1 dekabr tarixinədək “Elektron hökumət” portalındakı
“Ünvanlı sosial yardımla bağlı müraciətin edilməsi” e-xidməti vasitəsilə ailələri təmsil edən şəxslər tərəfindən
259 604 ədəd “Ərizə-bəyannamə” VEMTAS-a daxil edilmişdir. Onlardan 57 838 ailəyə, yəni 22,3 faizinə
avtomatlaşdırılmış qaydada ünvanlı sosial yardım təyinatı aparılmışdır.
Digər bir elektron sistem Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Alt Sisteminin tətbiqi ilə əlilliyin
müayinəsi və təyini üçün Tibbi-sosial ekspert komissiyaları tərəfindən vətəndaşların müayinəsi proseduru tam
aradan qaldırılmışdır. Yəni əlilliyin qiymətləndirilməsi üçün Səhiyyə Nazirliyinə göndərilən elektron göndərişdə
şəxsə aid olan bütün məlumatlar kodlaşdırılır və göndərişin kimə aid olduğu bilinmir, tam obyektiv şəkildə əlillik
təyin olunub-olunmamasına dair qərar qəbul edilir.
Sevindirici hal ondan ibarətdir ki, qeyd edilən sistem Azərbaycanın öz mütəxəssisləri tərəfindən
hazırlanmış və bu elektron sistemə bir sıra ölkələr də böyük maraq göstərmışdır, hətta bu proqramın əldə olunması
üçün müraciətlər də olub. Bundan başqa, əmək müqavilələrinin elektron qeydiyyat, sığorta-pensiya və
avtomatlaşdırılmış pensiya təyinatı sistemləri geniş tətbiq edilir.
Əhalinin elektron xidmətlər sırasında əmək müqavilələrinin elektron qeydiyyat sistemi mühüm yer tutur.
Əmək bazarının dəqiq və əhatəli uçotunun aparılmasında, işçilərin əmək və sosial hüquqlarının təminatında xüsusi
rol oynayan bu sistemin istifadəyə verildiyi 2014-cü ilin iyulundan 2016-cı ilin sonunadək 6,4 milyon dəfə
müraciət olunmuşdur.
Reallıqlar və dünya təcrübəsinə əsaslanan sistem
1993-cü ildən başlayaraq Azərbaycan Respublikasında siyasi sabitlik nəticəsində əldə olunan iqtisadi
inkişaf əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə yönəlmişdi. Ötən illər ərzində ölkəmizin pensiya təminatı
sisteminin beynəlxalq təcrübəyə uyğun yenidən qurulması sosial siyasətin əsas istiqamətlərindən biri kimi
müəyyənləşdirildi. Respublikamızda həyata keçirilən islahatlarla müasir və sosial baxımdan yüksək pensiya
təminatı sisteminin yaradılmasına nail olunmuşdur. Bunun nəticəsi olaraq pensiya yaşında olan əhali təbəqəsinin
sosial rifahı əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmışdır. Əhalinin sosial müdafiəsi sahəsində məqsədyönlü tədbirlər
2006-2013-cü illərdə əmək pensiyalarının orta aylıq məbləğinin 5,7 dəfə yüksəldilməsinə imkan vermişdir.
Pensiya təminatı sisteminin daim yenilənən müasir tələblərə uyğunlaşdırılması zəruriliyi bu gün islahatların
davam etdirilməsini şərtləndirir. Azərbaycanda mövcud pensiya təminatı modelinin Beynəlxalq Əmək
Təşkilatının, Avropa Şurasının sosial təminat sahəsində müvafiq konvensiyaları və tövsiyələri nəzərə alınmaqla
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təkmilləşdirilməsi vətəndaşların pensiya təminatının daha müasir mexanizmlər vasitəsilə həyata keçirilməsinə
imkan verən sistemin yaradılması ilə bağlıdır. “2014-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında pensiya
təminatı sisteminin islahatı Konsepsiyası” əhatə etdiyi dövrdə pensiya təminatı sahəsində dövlət siyasətinin
əsaslarını müəyyənləşdirir.
Beynəlxalq təcrübədə pensiyaların maliyyələşdirilməsi həmrəylik, yığım, habelə bu modellərin
birləşməsindən ibarət pensiya sistemləri əsasında həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikasında pensiya təminatı
üzrə aparılan islahatlar nəticəsində sosial sığorta, fərdi uçot və pensiya təminatı sahəsindəki funksiyaların birbirini tamamladığı vahid dövlət pensiya təminatı sistemi formalaşdırılmışdır. Həmin sistemin fəaliyyəti müasir
tələblər səviyyəsində təşkil olunmuş, o cümlədən sığortaolunanlara fərdi hesablar açılaraq, ödənilən məcburi
dövlət sosial sığorta haqlarının bu hesablarda fərdi uçotunun aparılması, vətəndaşların pensiya hüquqlarının dəyər
ifadəsində həmin uçotun məlumatları əsasında müəyyənləşdirilməsi mexanizmi yaradılmışdır. Aparılan
islahatlarla ilk növbədə əvvəlki pensiya təminatı sisteminin bazar iqtisadiyyatı ilə uyğunsuzluğunun yaratdığı
çoxsaylı problemlər aradan qaldırılmış, həmin sistemlə əhatə olunmuş insanların məhdudiyyət qoyulmadan yeni
şəraitə inteqrasiyası tamamlanmışdır.
Bütün dövrlərdə aparılan islahatlar dövlətin öhdəlikləri ilə sığorta-pensiya öhdəliklərinin
fərqləndirilməsinə, bunun nəticəsi olaraq sığorta-pensiya sisteminin uzunmüddətli inkişaf dövrü üçün maliyyə
dayanıqlığının daha da möhkəmləndirilməsinə imkan verəcəkdir.
Azərbaycan.-2017.-6 may.-№96.-S.11.
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Azərbaycanın dayanıqlı iqtisadi inkişaf modelinin Heydər Əliyev nümunəsi
Elman RÜSTƏMOV,
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının sədri
XX əsrin sonlarında Azərbaycan dövlət müstəqilliyini yenidən bərpa etdikdən sonra milli dövlətçiliyi bərpa
etmək missiyası tarixin hökmü ilə Heydər Əliyevin üzərinə düşdü. Azərbaycan xalqı da Heydər Əliyev dühasına
olan ehtiramını heç zaman unutmur. Məhz bunun sübutudur ki, Heydər Əliyev azərbaycanlıların milli qürur və
iftixar mənbəyinə çevrilmişdir.
Ümummilli lider ideologiyası
Azərbaycanın müasir tarixinin ən keşməkeşli mərhələsi hesab edilən XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində
ictimai düşüncə səviyyəsində güclü lider ideyasının birmənalı şəkildə Heydər Əliyev şəxsiyyəti ilə
əlaqələndirilməsi o dövrün gerçəkliyi idi. Azərbaycanın XX əsr tarixinin ən möhtəşəm hadisələrindən olan məşhur
tarixi qayıdış ümummilli ictimai düşüncə səviyyəsində dərk edilən zərurət idi. Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə
qayıdışı toplum tərəfindən onun xilaskarlıq missiyası kimi qavranılırdı. Xalq Heydər Əliyevin qayıdışına bu cür
yanaşdığından,
ona
ümummilli
lider
kimi
baxırdı.
Heydər Əliyevin 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdışından başlanan ümummilli liderlik missiyası qüdrətli,
müstəqilliyinin əbədi, dönməz və sarsılmaz olması heç kimdə şübhə doğurmayan müasir Azərbaycan dövlətinin
qurulması ilə nəticələndi. Bununla Heydər Əliyevin adı tarixə müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu kimi qızıl
hərflərlə yazıldı, müstəqil Azərbaycan dövləti Heydər Əliyevin “Şah əsəri” olaraq qəbul edildi. Müstəqil
Azərbaycan bu gün Heydər Əliyev siyasətinə istinad edərək qətiyyətlə irəliləyir, gücünü və qüdrətini durmadan
artırır, dahi azərbaycanlıya məxsus ideyaların həmişəyaşar olduğunu təsdiqləyir.
Müdrik xarici siyasət
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra müstəqil xarici siyasət həyata keçirir. Ümummilli
liderin siyasəti daim milli dövlətçiliyi qoruyub inkişaf etdirməyə və xalqın mənafelərini təmin etməyə
yönəlmişdir. Azərbaycan öz xarici siyasətini beynəlxalq hüquq norma və prinsipləri, o cümlədən dövlətlərin
suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət, daxili işlərə müdaxilə edilməməsi prinsipləri əsasında qurmuşdur.
Bu prinsipləri rəhbər tutaraq və uzunmüddətli milli mənafelərdən çıxış edərək Azərbaycanın xarici siyasəti
ölkənin müstəqilliyinə, suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və milli təhlükəsizliyinə təhdidlərin və risklərin, ilk
növbədə ona qarşı Ermənistan tərəfindən edilmiş təcavüzün aradan qaldırılması kimi həyati əhəmiyyətli başlıca
məqsədə xidmət edir.
Regional səviyyədə bölgədə əminamanlıq və sabitliyin bərqərar edilməsi, nəhəng nəqliyyat və əməkdaşlıq
layihələrinin gerçəkləşdirilməsi kimi strateji məqsədlərə nail olmaq Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas
prioritetlərindəndir. Ümummili liderin Azərbaycanın xarici siyasətində müstəsna əhəmiyyət kəsb edən
xidmətlərindən biri də qloballaşan dünyada Azərbaycan xalqının maraqlarını təmin etmək naminə ölkə
iqtisadiyyatının
inkişafı
üçün
müxtəlif
layihələrə
xarici
sərmayələrin
cəlb
edilməsidir.
Azərbaycan müstəqil dövlət kimi bir sıra beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən Dünya Bankına, Beynəlxalq Valyuta
Fonduna üzv olmuşdur. Beynəlxalq maliyyə qurumları ilə əməkdaşlıq müstəqilliyin ilk illərində makroiqtisadi
sabitliyin əldə edilməsində və iqtisadi islahatların aparılmasında mühüm rol oynamışdır.
Azərbaycan - Dünya Bankı. BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatlarından olan Dünya Bankı ilə Azərbaycan uğurla
əməkdaşlıq edir. DB-nin Azərbaycanda əsas məqsədi bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə ölkənin sosial-iqtisadi
inkişafına nail olmaq üçün həm investisiya axını, həm də dövlət büdcəsinin maliyyələşdirilməsi üzrə tövsiyələr
vermək və bu cür yardımın koordinasiyasını aparmaqdan ibarət olub. Xüsusilə DB neft ehtiyatlarını məqsədli
idarə etmək üçün dövlətin institusional imkanlarını artırmaq məqsədilə Azərbaycan hökuməti ilə işləyir.
Azərbaycan - Beynəlxalq Valyuta Fondu. Azərbaycan BVF ilə uzun illərdir effektiv əməkdaşlıq edir. BVFnin Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşığı ölkədə sənayenin inkişaf etdirilməsi, dövlət banklarının özəlləşdirilməsi,
su və enerji təchizatı problemlərinin həlli və bu sistemlərdə islahatların aparılması zərurəti, dövlət strukturunda
islahatlar, neft gəlirlərinin səmərəli istifadəsini təmin etmək və digər məqsədlər daşıyır. Ulu öndər Heydər Əliyev
bu beynəlxalq maliyyə qurumu ilə əməkdaşlığa böyük önəm verib, Azərbaycanda iqtisadi islahatların keçirilməsi,
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iqtisadiyyatda struktur dəyişikliklərin aparılması və başqa bu cür tədbirlər üçün kreditlərlə maliyyə dəstəyi
göstərməsini yüksək qiymətləndirmişdir.
“Əsrin müqaviləsi” - yüksəliş yolunun təməli
Müstəqilliyin bərpasından sonrakı ilk illərdə ölkənin iqtisadi həyatında əsaslı dəyişiklik etmək üçün güclü
maliyyə dəstəyinə böyük ehtiyac var idi. Mürəkkəb şəraitdə, xarici təzyiqlərə baxmayaraq, ulu öndərin cəsarətlə
atdığı ən böyük addımlardan biri neft strategiyasının formalaşdırılması idi. Bu strategiya Azərbaycanın
uzunmüddətli inkişafı üçün geniş maliyyə imkanları yarada bilərdi.
1994-cü il sentyabr ayının 20-də Heydər Əliyev “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasına nail oldu. Bu böyük
iqtisadi uğur olmaqla bərabər, Azərbaycanın müstəqilliyinin təminat altına alınması idi. “Əsrin müqaviləsi”
imzalandıqdan sonra 150 illik tarixi olan neft sənayesi yenidən dirçəlməyə başladı.
Qərb şirkətləri ilə aparılan danışıqların müsbət nəticə verəcəyinə təkcə xaricdə deyil, daxildə də müəyyən
şübhələr var idi. O zaman ümummilli liderin yeritdiyi siyasətə xəyanət yolu tutan yüksək vəzifəli bəzi bədxah
məmurlar “Əsrin müqaviləsi”nin gerçəkləşməsi əleyhinə dolayı təbliğat aparmaqdan çəkinmirdilər. Dövlət
idarəetmə mexanizmlərinin hələ tam oturuşmadığı, bəzi qonşu dövlətlərlə münasibətlərdə ciddi psixoloji-siyasi
gərginliyin hökm sürdüyü, atəşkəs rejiminin kövrək xarakter daşıdığı, Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı
mübahisələrin kəskinləşdiyi bir vaxtda “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanacağı çoxlarına real görünmürdü.
“Əsrin müqaviləsi” Azərbaycanda digər irimiqyaslı beynəlxalq səviyyəli layihələrin, o cümlədən BakıSupsa, BakıTbilisi-Ceyhan neft, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərlərinin tikintisinin həyata keçirilməsinə təkan
verdi. Bu layihələrin gerçəkləşdirilməsi Azərbaycanın dünyada özünə daha etibarlı siyasi və iqtisadi tərəfdaşlar
və müttəfiqlər tapmasına imkanlar açdı. Yeni neft strategiyası ölkəyə maliyyə resurslarından əlavə həm də yeni
texnologiya, müasir idarəetmə və biznes praktikası, beynəlxalq maliyyə və korporativ standartlar gətirdi, bazar
iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun modern kadr potensialını yaratdı. Nəticədə ulu öndər siyasi-iqtisadi kursunun
davamı olaraq Azərbaycan iqtisadiyyatının digər sahələrinə də xarici investisiyaların axını təmin edildi.
Bazar münasibətləri və sosial ədalət prinsiplərinin formalaşması
Sosializmdən kapitalizmə keçidin çoxsaylı çətinlikləri içərisində bazar münasibətləri ilə sosial ədalət
prinsiplərinin əlaqələndirilməsi xüsusi qeyd olunmalıdır. Hər kəsin əməyinə və bacarığına uyğun həyat şəraiti vəd
edən kapitalizmə keçid həlli müşkül olan məsələ kimi görünürdü. Odur ki, sosializm dəyərlərinə alışmış bir xalq
üçün yeni sosial-iqtisadi sistemə keçid sosial narazılıq katalizatoruna çevrilmək perspektivi vəd edirdi. Buna görə
bu
iki
fərqli
sistem
arasında
tarazlıq
nöqtəsinin
tapılması
tələb
olunurdu.
Nəhayət, bazar münasibətləri ilə sosial ədalət prinsiplərinin əlaqələndirilməsi Azərbaycanın formalaşdırılan
Heydər Əliyev modelinin humanist mahiyyətindən irəli gəlirdi. Həllini gözləyən növbəti məsələ sözügedən iki
bir-birinə əks sistemin uğurlu, həyat qabiliyyətli sintezinin yaradılmasından ibarət idi. Elə bir sintez yaradılmalı
idi ki, həm inkişafa təminat verən yeni iqtisadi sistem qərarlaşa bilsin, həm də həyata keçirilən əsaslı islahatlar
sosial ədalətsizliklə nəticələnməsin.
Beləliklə, Heydər Əliyevin uzaqgörən və müdrik siyasəti azad bazar münasibətləri ilə sosial ədalət
prinsiplərinin səmərəli sintezinin yaradılmasına gətirib çıxardı ki, bunu sosial bazar modeli adlandırmaq olar. Bir
tərəfdə azad sahibkarlıq, iqtisadi rəqabət, şəxsi mülkiyyət münasibətləri və onların yaratdığı yeni dəyərlər sistemi,
digər tərəfdə əhalinin sosial qayğıları və ehtiyaclarının bir hissəsinin dövlətin üzərinə yüklənməsi qarşıya məqsəd
qoyulmuşdur. Bu gün insanın bütün qabiliyyətlərinin aşkar edilməsinə və həvəsləndirilməsinə meydan açan
ictimai münasibətlər yaşa görə pensiya, sosial pensiya təminatı, pulsuz səhiyyə və təhsil sistemi və sair sosial
ədalət prinsipi elementləri ilə birgə fəaliyyət göstərir.
Azərbaycanın davamlı şəkildə artan iqtisadi inkişafı yolunda ulu öndərin imzaladığı sərəncam və
fərmanlarda, təsdiq etdiyi dövlət proqramlarında çox sayda yeni iş yerlərinin açılmasına şərait yaradılması, sosial
xidmətlərin həcminin, keyfiyyətinin və ünvanlılığının mütəmadi artırılması, yoxsulluğun azaldılması kimi
vəzifələr daim əsas planda yer alır. Digər tərəfdən Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən
məqsədyönlü siyasətin elmi-nəzəri, iqtisadi əsaslara söykənməsi, bu zaman sosial prioritetlərin düzgün
müəyyənləşdirilməsi nəticə etibarilə xalqın maddi rifah halının daha da yaxşılaşdırılmasını, eyni zamanda
Azərbaycanın daha qüdrətli bir ölkəyə çevrilməsini təmin etməkdədir və bu, Prezident İlham Əliyevin də sosialiqtisadi siyasətinin əsas məqsədidir.
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Bu gün ölkəmizdə uğurla həyata keçirilən modern sosial siyasətin malik olduğu konkret parametrlərdən biri
yoxsulluğun azaldılmasıdır. Qeyd edilən istiqamətdə Prezident İlham Əliyevin 2008-ci ildə təsdiq etdiyi “20082015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı” uğurla
icra edilmişdir. Bunun nəticəsidir ki, hazırda ölkədə yoxsulluq səviyyəsi 4 faizdır. 2003-2016-cı illər ərzində
ölkəmizə 1 milyondan çox iş yerinin açılması isə yoxsulluğun ləğvinə uğurlu töhfə verməklə yanaşı, əhalinin
məşğulluq səviyyəsinin yüksəlməsində mühüm rol oynamışdır.
Davamlı inkişaf strategiyası
Heydər Əliyevin memarı olduğu müasir və inkişaf etmiş Azərbaycan modelinin ən mühüm elementi bazar
iqtisadiyyatı - iqtisadi liberalizmdir. Ulu öndər bu sahəyə də böyük qətiyyət göstərərək dərin və hərtərəfli
islahatlara başladı. Heydər Əliyev hər zaman bəyan edirdi ki, məhz “İqtisadiyyatı güclü olan ölkə hər şeyə
qadirdir.”
İqtisadi quruculuq müstəqilliyimizin ilk illərində iqtisadi xaos və staqnasiya nəticəsində ümumi milli gəlirin
70 faizdən çoxunu itirdiyimiz bir dövrə təsadüf edirdi. Belə bir dövrdə islahatlar aparmaq böyük qətiyyət, möhkəm
siyasi iradə tələb edirdi. Məhz Heydər Əliyevin qısa zaman kəsiyində siyasi iradə nümayiş etdirməsi öz bəhrəsini
verməyə başladı. Çox keçmədi ki, ölkənin iqtisadi mənzərəsi kökündən dəyişdi.
Makroiqtisadi sabitlik, iqtisadi artım təmin olundu və bu artım davamlı xarakter aldı. O dövrdə dövlətin
maliyyə imkanlarının məhdudluğuna baxmayaraq, sosial məsələlər heç zaman öz aktuallığını itirmədi. Əksinə
ölkənin sosial göstəriciləri ildən-ilə yaxşılaşmağa başladı.
Müstəqilliyin ilk illərində bank sferasında da xaos mövcud idi. Sayı yüzlərlə olan kiçik banklar iqtisadiyyatda
heç bir rol oynamır, fəaliyyətləri çox məhdud çərçivədə əməliyyatlarla xarakterizə olunurdu. Ölkədə maliyyə və
ödəniş infrastrukturu yox dərəcəsində idi. Bank vasitəsilə nağdsız ödənişləri həyata keçirməyə həftələrlə vaxt sərf
olunurdu. Bütün bunların nəticəsində ölkədə 1800 faizə çatan hiperinflyasiya müşahidə olunurdu. Ölkə sosial
partlayışın astanasında idi. Müqayisə üçün qeyd edək ki, əhalinin real əməkhaqqı 1991-ci ilin səviyyəsindən 83
faiz aşağı idi.
Müstəqilliyimizin dayaqlarının möhkəmləndirilməsi istiqamətində Heydər Əliyevin qarşısında duran
prioritet vəzifələrdən biri də ölkədə makroiqtisadi sabitliyin bərpa edilməsi idi. Prezidentin 15 iyun 1994-cü il
tarixli “Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi və iqtisadiyyatın maliyyə vəziyyətinin sabitləşdirilməsi
tədbirləri haqqında” fərmanı ilə ölkə iqtisadiyyatında makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsi üçün görülməli olan
işlərin prioritet istiqamətləri müəyyənləşdirildi. Fərmanın müddəalarından irəli gələn vəzifələrin icrası qısa zaman
ərzində özünü bir çox makroiqtisadi göstəricilərin pozitiv dinamikasında, əhalinin real həyat tərzinin
yaxşılaşmasında tapdı.
1995-ci ilin əvvəllərində ulu öndərin rəhbərliyi altında beynəlxalq maliyyə institutlarının dəstəyi ilə maştablı
islahatlar proqramının həyata keçirilməsinə başlandı. Xaricdən ilk kreditlər cəlb edilməyə başlandı. Bu kreditlər
ölkənin valyuta balansı və büdcəsinin maliyyələşməsində mühüm rol oynadı. Büdcə kəsiri dəfələrlə azaldıldı.
Ölkənin bank-maliyyə sektoru sabitləşdirildi. De-yure mövcud olan iki pilləli bank sistemi de-fakto fəaliyyətə
keçdi və iqtisadi inkişafa töhfələrini verməyə başladı.
Qeyd etmək lazımdır ki, postsovet məkanında ən dərin tənəzzül məhz Azərbaycanda yaşanmışdır. Lakin,
iqtisadi bərpanın və bazar islahatlarının tempinə görə Azərbaycan qısa zamanda bir çox ölkələri geridə qoymağı
bacardı. Heydər Əliyev tərəfindən aparılmış uğurlu makroiqtisadi siyasət Azərbaycanın 1998-ci il Asiya maliyyə
böhranından uğurla çıxmasına, böhranın neqativ təsirlərinə qarşı ciddi müqavimət nümayiş etdirməsinə imkan
verdi.
Makroiqtisadi sabitləşmə və liberallaşma. Müstəqilliyin ilk illərində ölkədə büdcə kəsiri ümumi daxili
məhsulun 10 faizinə çatırdı. Bu kəsir pul çapı ilə örtülür, nəticədə hiperinflyasiya baş verirdi. Bu vəziyyətə son
qoymaq üçün ilk növbədə pul siyasətinin büdcə kəsirinin maliyyələşməsində istifadəsi praktikasına son qoyuldu.
Dövlət maliyyəsinə nəzarət gücləndirildi, fiskal intizam təmin olundu. Eyni zamanda ölkədə valyuta ehtiyatları
yaradıldı. Manatın məzənnəsi sabitləşdirildi. Nəticədə inflyasiya 1994-cü ildəki 1880 faizdən 1996-cı ildə 7
faizdən də aşağı endirildi. İqtisadi artım və əhalinin pul gəlirlərinin real artımı üçün münbit zəmin yarandı.
Makroiqtisadi sabitliyin yaradılması ölkədə radikal struktur islahatlarının da başlanılmasına zəmin yaratdı.
1995-ci ilin 29 sentyabrında “Azərbaycan Respublikasında 1995-1998-ci illərdə dövlət mülkiyyətinin
özəlləşdirilməsinin Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi ilə ölkəmizdə özəlləşdirmənin əsasları qoyuldu. Radikal
dövlətsizləşdirmə tədbirləri çərçivəsində minlərlə müəssisə özəlləşdirildi, qiymətlərin əhəmiyyətli hissəsi
liberallaşdırıldı, ticarət məhdudiyyətləri aradan qaldırıldı, ölkədə rəqabət mühiti formalaşdırıldı, dövlətin
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iqtisadiyyatdakı administrativ rolu requlyativ rol ilə əvəzləndi. Özəl sektorun inkişafı üçün ölkədə effektiv
qanunvericilik bazası yaradıldı. Aparılmış aqrar islahatlar sayəsində MDB məkanında ilk dəfə torpaq kəndlilərə
verildi və ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində ciddi nailiyyətlər əldə edildi. Bütün bunların
nəticəsində özəl sektorun iqtisadiyyatda rolu əhəmiyyətli yüksəldi.
Bu şəraitdə beynəlxalq maliyyə institutlarının dəstəyi və ulu öndərin rəhbərliyi ilə ölkədə bazar
iqtisadiyyatına dinamik keçid başlandı. İqtisadiyyat tam liberallaşdırıldı, özəlləşmə aparıldı, torpaqlar kəndlilərə
paylandı. İqtisadiyyatın sovetlərdən qalmış idarə edilməsi və tənzimlənməsi mexanizmi yenidən quruldu. Bazar
iqtisadiyyatının, azad rəqabətin, fərdi mülkiyyət hüquqlarının, özəl sektorun inkişafı üçün qanunvericilik bazası
yaradıldı.
Ulu öndərin cəsarətlə atdığı ən böyük addımlardan biri neft strategiyasının formalaşması oldu və bununla
ölkənin uzunmüddətli inkişafının təməli qoyuldu. Nəticədə artıq 1996-cı ildən etibarən 6 illik tənəzzüldən sonra
ölkə iqtisadiyyatı artmağa başladı. 1996-2003-cü illərdə iqtisadi artım orta illik hesabla 8 faiz oldu. Nəticədə
tənəzzül illərində itirilmiş iqtisadi bazanın 70 faizi bərpa edildi. Ölkədə ilk dəfə yoxsulluğa qarşı genişmiqyaslı
mübarizə strategiyası həyata keçirildi və bu, qısa zaman kəsiyində müsbət nəticələr verdi.
Regional inkişaf. İqtisadi inkişafın Azərbaycan modelinin əsas xüsusiyyətləri arasında regional inkişafın
sürətləndirilməsi strategiyası ayrıca əhəmiyyət kəsb edir. Belə bir strategiyanın icrası zərurəti ölkə
iqtisadiyyatında XX əsrin 80-ci illərinin sonu - 90-cı illərinin əvvəllərinə təsadüf edən böhranlı vəziyyətin
yaratdığı qeyri-bərabər inkişaf səviyyəsindən qaynaqlanır. İnkişaf etmiş Bakı ilə geridə qalmış regionlar arasında
disbalans iqtisadiyyatda kifayət qədər səmərəsiz strukturun yaranmasına səbəb olmuşdu. Bu isə öz növbəsində
ölkə iqtisadiyyatının inkişafı qarşısında ən böyük problemlərdən biri kimi dururdu. Qeyri-tarazlıq inkişafın
bərabər gedişini əngəllədiyindən mərkəzlə regionlar arasında fərqlər də getdikcə artmaqda davam edirdi.
Digər tərəfdən ayrı-ayrı bölgələr arasında böyük fərqlər ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatının vahid balansında
əks olunaraq onun kəmiyyət göstəricilərinə mənfi təsirini göstərirdi. Bundan əlavə, zəif iqtisadi göstəricilər
regionların sosial ehtiyaclarının öz imkanları hesabına ödənilməsini qeyri-mümkün etdiyindən, əksər regionların
mərkəzi büdcədən dotasiyalar hesabına yaşamasını qaçılmaz edirdi. Nəticədə inkişafa sərf edilməli olan vəsaitlər
məcburi olaraq regionların sosial ehtiyaclarının ödənilməsi məqsədlərinə xərclənirdi.
Vəziyyətin köklü surətdə dəyişdirilməsi 2004-cü ildə Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə regionların
sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair ilk Dövlət Proqramının qəbul edilməsi və ardıcıl surətdə həyata
keçirilməsi sayəsində mümkün oldu. Qəbul edilən proqramın həyata keçirilməsi sayəsində baş verən dəyişiklikləri
belə ümumiləşdirmək olar:
- iqtisadiyyatın strukturunda qeyri-bərabərlik tədricən aradan qaldırıldı;
- yüz minlərlə yeni iş yerləri açıldı, işçi qüvvəsindən daha səmərəli istifadə edildi, işsizliyin aradan
qaldırılmasına böyük dəstək verildi;
- regionlarda iqtisadi fəallıq əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldi;
- ölkə iqtisadiyyatının ümumi inkişafında regionların xüsusi çəkisi nəzərə çarpan dərəcədə yüksəldi;
- regionların infrastrukturu təkmilləşdirildi ki, bu da öz növbəsində artan iqtisadi amil effekti yaratmış oldu.
Nəticədə bu gün Azərbaycanın davamlı iqtisadi yüksəlişində regionların daim artan rolu hamı tərəfindən
etiraf
olunur
və
yeni
inkişaf
modelinin
vacib
tərkib
hissəsi
kimi
qiymətləndirilir.
Modernləşmə strategiyası. Müasirləşmə Azərbaycanın hazırkı inkişafının mahiyyətini ifadə edən əsas
xüsusiyyətlərdən biri kimi qiymətləndirilir. Azərbaycan modeli dedikdə hər şeydən əvvəl iqtisadiyyatın və həyatın
digər
sahələrinin
modernləşməsi
prosesi
və
onun
yaratdığı
reallıqlar
başa
düşülür.
Ölkənin mövcud reallıqları və gələcək perspektivləri bir daha sübut edir ki, modernləşmə Azərbaycan
iqtisadiyyatının əsas inkişaf meyillərindən biridir. Məhz həmin inkişaf meyillərinin həyata keçirilməsi
Azərbaycanın son illər sürətli inkişafının təmin edilməsində birbaşa iştirak etməkdədir.
Azərbaycan reallıqlarında modernləşmə özünəməxsus məzmunu ilə fərqlənir və fikrimizcə, aşağıdakı struktura
sahibdir:
- iqtisadi modernləşmə;
- infrastrukturun yenilənməsi;
- həyatın təşkili sahəsində modernləşmə.
Azərbaycanın inkişaf modelində iqtisadi modernləşmə dedikdə istehsalın artım templəri başa düşülür. Ulu
öndərin iqtisadi inkişaf konsepsiyası da məhz davamlı artımı əsas məqsədlərdən biri hesab edir. Milli
iqtisadiyyatın struktur dəyişikliklərindən tutmuş yeni texnologiyaların tətbiqi, istehsal mədəniyyətinin
yüksəldilməsi, dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyaya imkanlar açan yeni sahələrin və istehsal subyektlərinin
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meydana gəlməsinə qədər geniş spektri əhatə edən iqtisadi modernləşmə, Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının
əsaslarını formalaşdıran əsas faktorlardan hesab edilir.
Müasirləşmə strategiyasının uğurlu inkişafında ölkədə həyata keçirilən infrastruktur siyasətinin xüsusi çəkisi
nəzərəçarpacaq dərəcədə yüksəkdir. Hər şeydən əvvəl bu, iqtisadi mühitin səmərəliliyinin artırılmasında, istehsal
şəraitinin təkmilləşdirilməsində ifadə olunur. Yol və körpü şəbəkəsinin genişləndirilməsi və yaxşılaşdırılması,
digər infrastruktur obyektlərinin tikilməsi nəticə etibarı ilə ölkədə iqtisadi artıma birbaşa təsir edir, iqtisadi amil
rolunda çıxış edir.
İnfrastruktur siyasəti habelə müəyyən mənada sosialyönümlü siyasət formasında özünü büruzə verir.
Xüsusilə də böyük neft gəlirlərinin ədalətli bölgüsündə sözügedən siyasətin xüsusi rolu ayrıca qeyd oluna bilər.
2008-2009-cu illərin qlobal maliyyə və iqtisadi böhranı zamanı işsizliyin artmasının, yoxsulluğun yüksəlməsinin
qarşısının alınmasında genişmiqyaslı infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsinin faydası misal göstərilə
bilər.
Azərbaycanın modernləşmə xəttinin mahiyyətinin və mənzərəsinin dəyişdirilməsində əsaslı yenidənqurma
və abadlıq işlərinin xüsusu yeri var. Bu bir yandan həyatın yeni standartlarının yaradılması məqsədini güdürsə,
digər tərəfdən istehsal mədəniyyətini artırır. Onu da xüsusi olaraq vurğulamaq yerinə düşər ki, Azərbaycanın
paytaxtdan tutmuş regionlara qədər bütünlükdə dəyişən görkəmi ölkənin simasını müasirləşdirməklə yanaşı, həm
də əhalinin yaşayış səviyyəsini artırır, dünyagörüşünün formalaşmasına bilavasitə təsir edir, bütünlüklə yeni
Azərbaycan modelinin yetkin məzmununun meydana gəlməsinə töhfə verir.
Heydər Əliyev ideyaları yeni mərhələdə
Son illərin gerçəklikləri əminliklə deməyə əsas verir ki, cənab İlham Əliyev xalqın ona bəslədiyi ümidləri
doğrultmuş, cəmiyyətin bütün arzularını gerçəkləşdirməyə çalışmaqla xalqın maraq və mənafelərinə cavab verən
çevik, qətiyyətli qərarlar qəbul etmişdir. Böyük uğurlara imza ataraq özünü ciddi siyasətçi kimi təsdiqləmiş,
yüksək intellekti, işgüzarlığı, təvazökarlığı, savadı, səmimiliyi, mütərəqqi idarəçilik prinsipləri ilə cəmiyyətdə
böyük nüfuz sahibinə çevrilmiş cənab
İlham Əliyev dövlət başçısı kimi məsuliyyətli və şərəfli vəzifəni inamla icra etməkdədir. Dövlət başçısının
verdiyi bütün vədlərin əməli fəaliyyətə və praqmatizmə söykəndiyini, respublikanın gerçək potensialı ilə
uzlaşdığını ötən illər ərzində görülmüş işlər tamamilə təsdiqləmişdir. İlk növbədə bəlli olmuşdur ki, cənab İlham
Əliyev hökumətin qarşısında hansı əsas problemlərin, prioritet vəzifələrin durduğunu aydın təsəvvür edir və
onların həlli üçün konkret planlara, proqramlara, mobil, peşəkar, yüksək iş qabiliyyətli komandaya malikdir.
“Əsl siyasət konkret, real iş görməkdən ibarətdir” - tezisini irəli sürən Azərbaycan Prezidenti bu siyasəti hər
bir ölkə vətəndaşının həyatında gerçəkliyə çevirmək üçün ciddi siyasi iradə, qətiyyət və əzmkarlıq nümayiş etdirir.
Prezidentin hakimiyyətdə olduğu dövr ərzində iqtisadiyyat 3 dəfədən çox, sənaye istehsalı 3 dəfə, kənd təsərrüfatı
2 dəfəyə yaxın artmışdır. Ölkədə bir milyon 200 min iş yeri açılmışdır ki, onların 900 mini daimidir. Yoxsulluq
təqribən 50 faizdən 4 faizə düşmüşdür. Bu göstəricilərə görə Azərbaycan hətta inkişaf etmiş ölkələri qabaqlayır.
İqtisadiyyatın diversifikasiyası ilə bağlı nəzərdə tutulmuş tədbirlərin sistemli və ardıcıl reallaşdırılması üçün
dövlət başçısının müvafiq fərman və sərəncamları ilə Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi
inkişafı ilə bağlı 2004-2013-cü illər ərzində 3 beşillik proqram həyata keçirilmişdir. “2014-2018-ci illər üçün
regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”, “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında
yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”, “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan
Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı” və bir sıra sahəvi inkişaf
proqramları təsdiq edilmiş və uğurla icra olunmuşdur.
Dünya Bankı və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası tərəfindən hazırlanan və biznes mühitinin əlverişliliyi
üzrə qiymətləndirməni özündə əks etdirən nüfuzlu “Doing Business” hesabatında Azərbaycan dünyada ən
islahatçı ölkə elan edilmişdir. Növbəti “Doing Business” hesabatlarında da Azərbaycan bu mövqeyi qoruyub
saxlamışdır. Eləcə də beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən ölkə iqtisadiyyatının hazırkı vəziyyəti “Stabil”
qiymətləndirilmişdir. Bu yaxınlarda Davos Dünya İqtisadi Forumunda bir çox dünya miqyaslı korporasiya
rəhbərləri və hökumət başçıları ilə keçirilən görüşlər zamanı Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın öz dayanıqlı
iqtisadi inkişaf modelinə sadiq qalacağını və xarici investisiyaların dövlət səviyyəsində qorunacağını diqqətə
çatdırmışdır.
Bu gün Azərbaycanın sosial-iqtisadi sahələrdə qazandığı uğurlar dövlət başçısının ötən müddətdə qəbul
etdiyi fundamental qərarların, dövlət proqramlarının müstəsna əhəmiyyətini aşkara çıxarır. Ölkə rəhbəri hər
addımında milli maraq və mənafeləri prioritet hesab edir. Sözsüz ki, bütün bunlar ulu öndərin ideyalarının, arzu
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və istəklərinin tamamilə reallaşacağından, Azərbaycanın qüdrətli bir dövlət kimi beynəlxalq arenada özünə
möhkəm yer tutacağından soraq verir.
Cənab İlham Əliyevin Azərbaycan Prezidenti kimi fəaliyyəti həm də onu göstərir ki, bu müddətdə
istiqamətləri ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilmiş bütün konsepsiyalar dövlətçilik və
milli maraqların təmini üçün uğurla davam etdirilmiş, zəruri hallarda məhz onun təşəbbüsü ilə dövrün tələblərinə
uyğun olaraq keyfiyyət dəyişikliklərini özündə əxz etmişdir.
Azərbaycan.-2017.-6 may.-№96.-S.12.
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Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın qurucusu və memarıdır
Nuru MƏMMƏDOV,
BDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasının professoru,
tarix elmləri doktoru
Ümumdünya tarixində elə şəxsiyyətlər var ki, onlar geniş potensial təsir gücü, zəngin mənəvi aləmi
və qüdrətli idarəetmə səviyyəsi ilə təkcə bir xalqın, bir milli mədəniyyətin çərçivəsinə sığınıb qalmır,
ümumdünya miqyasına çıxır, ümumbəşəri şöhrət qazanır, bütün dünya tarixinin ön cərgəsinə keçir. Böyük
təşkilatçılıq və rəhbərlik istedadı ilə ümumbəşəri hörmət və nüfuz sahibi olur, qlobal əhəmiyyətli şəxsiyyətə
çevrilirlər. Belə dahi şəxsiyyətlər bəşər tarixində özlərinə əbədi heykəl yaradan ölməz qəhrəmanlardır,
görkəmli dövlət xadimləridir. Heydər Əliyevin zəngin dövlətçilik fəaliyyəti müasir çağdaş dövrümüzün və
müstəqilliyimizin əvəzsiz ensiklopediyasıdır. Onun yaratdığı, yeni-yeni dövlət strukturları, müəyyən etdiyi
inkişaf strategiyası müstəqilliyimizi müəyyən edən başlıca istiqamətlərdir.
Apardığımız tədqiqatlar və araşdırmalar nəticəsində aydın olur ki, Heydər Əliyevin hakimiyyətə
qayıdışından sonra ölkəmizdə köklü islahatlar aparıldı və fundamental əhəmiyyətə malik olan tədbirlər həyata
keçirildi. Konkret desək, zənnimizcə həmin tədbirlər əsasən aşağıdakılardır:
Birincisi, Böyük dövlətçilik təcrübəsinə malik olan Heydər Əliyevin birinci dəfə Azərbaycana rəhbərlik
etdiyi 1969-1982-ci illərdə fundamental nailiyyətlər qazanıldı. Həmin illərdə respublikada 250-dən çox zavod,
fabrik və digər sənaye müəssisələri, o cümlədən Mingəçevir və Şamxor SES-ları, Bakı kondisioner zavodu,
Sumqayıt kompressorlar zavodu, Gəncədə xalça zavodu, qənnadı zavodu, çini-saxsı qablar zavodu, Əli-Bayramlı
məişət cihazları zavodu, Bakıda neft emalı zavodu, neft maşınqayırma zavodu, ELOU-AVT üzən qurğusu,
Naxçıvanda, Balakəndə, Zaqatalada və Xankəndidə aeroportlar, Bakıda yeni təyyarə limanı, Yevlax-Balakən və
Ağdam-Xankəndi dəmir yolları, Bakı metrosunun 2-ci növbəsi, Bakıda 7 mikrorayon, Badamdar, Əhmədli,
Hövsan yaşayış kompleksləri və sənaye müəssisələri tikilib istifadəyə verildi. Heydər Əliyevin göstərişi ilə
Azərbaycanda 6 yeni ali məktəb, C.Naxçıvanski adına hərbi məktəb, çoxlu təhsil müəssisələri yaradıldı, milli
yaddaş və milli özünüdərk ideyaları inkişaf etdirildi. Nizami, Nəsimi, Gəncə, Babək adına rayonlar yaradıldı.
1978-ci ildə qəbul edilən Azərbaycan SSR-in yeni Konstitusiyasında 15 sovet respublikaları içərisində
yeganə olaraq bizim Əsas Qanunumuzda Azərbaycan dili rəsmi dövlət dili kimi Konstitusiyaya daxil edildi.
Nizami, Əcəmi, Nəsimi, Tusi, Vaqif, Aşıq Ələsgər, Aşıq Alı, Ü.Hacıbəyov, M.Maqomayev, H.Cavid və
başqalarının təntənəli yubileyləri keçirildi. Taqanroqda, Sevastapolda milli diviziyalarımızın şərəfinə abidələr
ucaldıldı. Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi illərində 350 adda sənaye məhsulu dünyanın 65 ölkəsinə ixrac
edilirdi. Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci illər Azərbaycan tarixində dönüş mərhələsi
adlanır. Çünki həmin illərdə Azərbaycan sosial-iqtisadi və mədəni inkişafda böyük nailiyyətlər qazandı.
İkincisi, Heydər Əliyev 1990-cı ilin iyununda Bakıya, oradan da Naxçıvana gəldi, 1991-ci ilin
sentyabrından Azərbaycan xalqının qurtuluş hərəkatı başlandı və bu qurtuluş hərəkatına başçılıq etməyə başladı.
Naxçıvana rəhbərlik etdiyi illərdə Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə əvvəla, muxtar respublikanın adından “sovet
sosialist” sözləri çıxarıldı, ikincisi, “Ali Sovet”, “Ali Məclis” adlandırıldı, üçüncüsü, ADR-in üçrəngli bayrağı ilk
dəfə Naxçıvan MR-ın dövlət bayrağı kimi qəbul edildi, dördüncüsü, Kommunist partiyasının fəaliyyəti
dayandırıldı, beşincisi, SSRİ-nin saxlanılması barədə referendumdan imtina edildi, altıncısı, 20 yanvar faciəsinə
ilk dəfə MR-da siyasi və hüquqi qiymət verildi, yeddincisi, Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik gününün qeyd
olunması barədə tarixi qərar qəbul edildi. Bu cəsarətli addımların atılması Naxçıvanı qurtuluş mücadiləsinin
önünə çıxardı və Heydər Əliyevə ümumxalq məhəbbəti daha da artdı. Bütün Azərbaycan xalqı aydın şəkildə başa
düşdü və dərk etdi ki, ölkəni bu xaosdan qurtara bilən yeganə şəxsiyyət və dövlət rəhbəri ancaq və ancaq Heydər
Əliyev ola bilər.
Üçüncüsü, Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpası ilə əldə edilən nailiyyətlər və
doxsanıncı illərin əvvəllərində ölkədə yaranmış dərin siyasi hakimiyyət böhranı, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi erməni silahlı birləşmələri tərəfindən torpaqlarımızın işğalı dövlət müstəqilliyimizin taleyini
təhlükə qarşısında qoydu. Belə ağır və mürəkkəb vaxtda Azərbaycan xalqının təkidli xahişi ilə Heydər Əliyevin
yenidən hakimiyyətə qayıdışı xalqımızın tarixinə Milli Qurtuluş günü kimi daxil oldu və dövlət müstəqilliyinin
möhkəmləndirilməsi istiqamətində Heydər Əliyevin hərtərəfli fəaliyyəti daha da genişləndi, qətiyyətli və
prinsipial uğurlar əldə edildi.
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Dördüncüsü, Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərliyə başladığı ilk gündən əsas diqqət ölkə daxilində siyasi
parçalanmanın və vətəndaş qarşıdurmasının qarşısının alınmasına, sakitliyə və sabitliyə, cəbhədə atəşkəsə nail
olunmasına, sürətlə artmaqda olan inflyasiyanın qarşısının alınmasına, azad bazar iqtisadiyyatına doğru dərin
sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni islahatların həyata keçirilməsinə yönəldildi.
Qısa zaman kəsiyində Heydər Əliyevin çox böyük təşkilatçılığı və rəhbərliyi, məqsədyönlü siyasəti
sayəsində Azərbaycan xalqının milli birliyi bərqərar oldu, ictimai, siyasi sabitlik bərpa olundu, hakimiyyət
böhranı aradan qaldırıldı, əhəmiyyətli qərarlar və fərmanlar qəbul edildi, təsirli tədbirlər həyata keçirildi, müstəqil
dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi üçün əsaslı şərait yarandı.
Beşincisi, Heydər Əliyevin qətiyyəti, prinsipiallığı, diplomatik səyi və böyük dövlətçilik təcrübəsi
sayəsində dövlətçiliyimizə və müstəqilliyimizə qarşı edilən bütün qəsdlərin qarşısı müvəffəqiyyətlə alındı,
dövlətçiliyimizə qarşı törədilən qəsdlər ləğv edildi. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə qarşı yönəldilmiş
qəsdlərin aradan qaldırılması istiqamətində həyata keçirilən qətiyyətli tədbirlər bir daha real faktlarla sübut etdi
ki, respublikamızda qiyam üçün heç bir sosial və siyasi baza yoxdur, xalq öz prezidentini ürəkdən sevir, onun
müdrik daxili və xarici siyasi xəttini bəyənir və dəstəkləyir.
Altıncısı, qısa zamanda Heydər Əliyev tərəfindən Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət strategiyasının
konseptual, elmi əsasları yaradıldı, bütöv bir təlimin beynəlxalq münasibətlər sisteminə uyğunlaşdırılması
istiqamətləri, prinsip və vəzifələri, düşünülmüş taktiki yolları, dünya dövlətləri ilə əlaqələrin yaxın və uzaq
strategiyası müəyyənləşdirildi. Hazırlanan Proqramda sülhsevərlik, mehriban qonşuluq və dinc yanaşı yanaşmaq
prinsipləri, başqasının daxili işlərinə qarışmamaq, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq kimi yüksək bəşəri dəyərlər öz
əksini tapdı.
Heydər Əliyev hakimiyyətə başladığı ilk gündən milli xarici siyasət konsepsiyasını hazırlayıb başa
çatdırmaq üçün bütün qüvvələri və potensial imkanları bir mexanizm kimi hərəkətə gətirdi. Mütəxəssis alimlərin
potensial qüvvələrini səfərbərliyə aldı, dünya təcrübəsindən istifadə edərək yeni və elmi cəhətdən əsaslandırılmış
xarici siyasət doktrinasının dövlət proqramını və onun başlıca istiqamətlərini hazırladı. Respublikamızın geosiyasi
vəziyyətini və beynəlxalq siyasətə təsir etmə imkanlarının dərin elmi, nəzəri və praktik təhlili əsasında xarici
siyasət konsepsiyasında mövcud reallıqları nəzərə alaraq ölkənin mənafe və maraqlarının qorunmasına yönəlmiş
dəyişikliklər edildi. İlk növbədə müstəqil dövlətimizin beynəlxalq münasibətlər müstəvisində dünya dövlətləri ilə
əlaqələrinin başlıca istiqamətləri müəyyənləşdirildi, planetin ayrı-ayrı böyük və xırda dövlətləri ilə dərindən
düşünülmüş əlaqələr sistemi yaradıldı. Ulu öndər Heydər Əliyev dövlətimizin xarici siyasət proqramını belə
müəyyənləşdirirdi: “Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin başlıca prinsipləri beynəlxalq hüquq normaları ilə
tənzimlənən dövlətlərarası münasibətlərə hörmət etməkdən, bütün dövlətlərin suveren hüquqlarına hörmətlə
yanaşmaqdan, bütün mübahisəli məsələləri sülh və danışıqlar yolu ilə həll etməkdən, qarşılıqlı əməkdaşlıq
yaratmaqdan, dövlətlərarası əlaqələrə mane olan hər cür məhdudiyyətləri aradan qaldırmaqdan ibarətdir”.
Bununla da Heydər Əliyev tərəfindən Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət strategiyasının əsasları yaradıldı,
bütöv bir təlimin beynəlxalq münasibətlər sisteminə uyğunlaşdırılan istiqamətləri, prinsip və vəzifələri, həyata
keçirilməsinin elmi cəhətdən dərindən düşünülmüş taktiki yolları müəyyənləşdirildi ki, həmin demokratik
prinsiplər onun dünyəvi əhəmiyyətini xeyli artırdı.
Təkcə bu faktı demək kifayətdir ki, Azərbaycan Respublikası hazırda dünyanın təqribən 180-dən çox ölkəsi
ilə diplomatik əlaqə qurmuşdur. Azərbaycanda 70-ə qədər xarici dövlətin səfirlikləri fəaliyyət göstərir. Öz
növbəsində Azərbaycanın 60 xarici ölkədə səfirliyi, daimi nümayəndəliyi və konsulluğu fəaliyyət göstərir.
Yeddincisi, Azərbaycanda hüquqi, demokratik və dünyəvi dövlət quruculuğunun həyata keçirilməsində,
milli dövlət strukturlarının yaradılmasında və formalaşmasında Yeni Konstitusiyanın (1995-ci il) qəbul
edilməsinin böyük əhəmiyyəti oldu. Milli Konstitusiyamızın qəbul olunması Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin
ədəbi olunmasını bir daha dünyaya sübut etdi, demokratik vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna, insanların azad və
sərbəst yaşamalarına, insan haqları və hüquqlarının genişlənməsinə əlverişli şərait yaratdı. Deməliyik ki, müstəqil
dövlətimizin Konstitusiyası Heydər Əliyevin şah əsəridir.
Səkkizincisi, Azərbaycan tarixinin ən parlaq səhifələrindən biri olan “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması
Heydər Əliyev dühasının düşünülmüş və uzaqgörən diplomatiyasının böyük və tarixi qələbəsi, neft strategiyası
siyasətinin parlaq uğuru idi. Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə beynəlxalq əhəmiyyətə malik olan neft
kontraktları haqqında 1994-cü il sentyabrın 20-də sazişlərin imzalanması müstəqil Azərbaycanı dünyanın nəhəng
dövlətlərinin diqqət mərkəzinə gətirdi. İri dövlətlərin böyük neft şirkətləri tezliklə bu müqaviləyə qoşulması
istəkləri artdı. Azərbaycan neft sənayesinin inkişafına beynəlxalq sərmayələrin qoyulması çoxaldı. Azərbaycan
neft sənayesi sürətlə inkişaf etməyə başladı. Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə tezliklə Bakı-Novorossiysk və Bakı1021
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Supsa kəmərləri çəkilib istifadəyə verildi. Bakı nefti Rusiyaya və Avropaya nəql edilməyə başlandı. Bununla
yanaşı ulu öndər Heydər Əliyev daha böyük beynəlxalq layihələrə imza atdı.
Məhz Heydər Əliyevin fəal və uzaqgörən daxili və xarici siyasəti nəticəsində Azərbaycan transmilli
layihələrə qoşuldu, qlobal və regional layihələrin reallaşdırılmasına, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərinin
reallaşdırılmasına nail olundu. Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin sözləri ilə desək, Bakı-TbilisiCeyhan neft boru kəməri Heydər Əliyev siyasətinin qələbəsidir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinə Heydər
Əliyevin adının verilməsi xalqların və millətlərin ona olan böyük sevgisinin nümayişidir.
Doqquzuncusu, Heydər Əliyev siyasətinin ən parlaq uğurlarından biri Azərbaycan xalqının milli mənəvi
dəyərlərinin dirçəlişi və qorunub saxlanılması, böyük cəsarətlə milli söykökümüzə, milli tariximizə, milli
ədəbiyyatımıza və mədəniyyətimizə, ana dilimizə və Vətən tariximizə verilən yüksək qiymət və dəyərlərdir. Məhz
Heydər Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində istər sovet dövründə olan rəhbərliyi zamanında, istərsə də müstəqillik
illərində Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəyərlərinin qorunub saxlanılmasında və müasir dövrümüzdə yeniyeni müsbət keyfiyyətlərlə daha da zənginləşdirilməsində, ağıllı və dərin, düşünülmüş diplomatik siyasətin həyata
keçirilməsində zəngin dövlətçilik təcrübəsinin çox böyük rolu və əhəmiyyəti olmuşdur. Dünya azərbaycanlılarının
birinci qurultayında Heydər Əliyev demişdir: “Müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas ideyası azərbaycançılıqdır.
Hər bir azərbaycanlı öz dilini, mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini yaşatmalıdır”. 19691982-ci illərdə və müstəqillik illərində bir çox elm və mədəniyyət xadimlərinə, ədəbiyyat və incəsənət işçilərinə
fəxri adların verilməsi, onların yüksək səviyyədə qiymətləndirilməsi məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin
xidmətidir və bu dahi şəxsiyyətin diqqət və qayğısı sayəsində mümkün olmuşdur. Azərbaycançılıq fəlsəfəsinin
yeni və inkişaf istiqamətlərini yaradan, bununla da inkişaf dialektikasının əsasını qoyan Heydər Əliyev Dünya
Azərbaycanlılarının I qurultayında (noyabr, 2001) böyük qürur hissi ilə demişdir: “Hər bir insan üçün milli
mənsubiyyəti onun qurur mənbəyidir. Həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam”.
Onuncusu, milli söykökümüzə qayıtmaq, milli şüurun və milli tariximizin “ağ” və “qara ləkələrinin”
silinməsi, tarixi ədalətin bərpa olunması və obyektiv həqiqətlərin üzə çıxarılması istiqamətində ümummilli lider
Heydər Əliyevin cəsarətli siyasəti və qəbul etdiyi təsirli dövlət qərarları Azərbaycan tarixinin öyrənilməsi üçün
böyük tarixi əhəmiyyətə malik olan sənədlərdir. Azərbaycanlı əhalinin 1948-1953-cü illərdə Ermənistan SSR-dən
doğma dədə-baba yurdlarından və torpaqlarından zorakılıqla deportasiya edilməsi haqqında 1997-ci il 18 dekabr
tarixli və 31 Mart azərbaycanlıların soyqırımı haqqında 1998-ci il 26 mart tarixli Heydər Əliyevin imzaladığı
Prezident fərmanları sözün əsl mənasında xalqımızın tarixinə olan qayğı, diqqət və hörmətdir, tarixi ədalətin və
sovet imperiyası dövründə unudulmuş tariximizin və yaddaşımızın bərpasıdır, o tarixi cinayətlərə verilən hüquqisiyasi qiymətdir. Həmin Prezident fərmanları tarixçi və ictimaiyyətçi alimlərimizə aydın və konkret istiqamətlər
verdi və hadisələrin tədqiqinə və araşdırılmasına əsaslı şərait yaratdı.
On birincisi, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni və mənəvi
həyatın bütün sahələrində prinsipial dönüşün yaranmasına, dövlətimizin və dövlətçiliyimizin obyektiv və tarixi
həqiqətlərə uyğun doğru-düzgün tarixinin yazılmasına əsaslı şərait yaratdı. 80-ci illərin sonu - 90-cu illərin
əvvəllərində tarix elmində yaranmış subyektiv “ideyalar”, populizm, nihilizm, dilentantçılıq, konyukturçuluq və
digər xoşagəlməz meyillər geniş yayılmağa, yaxın və uzaq tariximizin mürəkkəb problemlərinə dair “ağ və qara
ləkələr” süni şəkildə artmağa başlamışdı. Xüsusilə, XIX-XX əsrlər Azərbaycan tarixinin müxtəlif mərhələlərinə
dair bir-birinə zidd fikirlər sürətlə yayılırdı. Tarix elmimizdə sanki bir boşluq, vakuum yaranmışdı. Dövlətimizin
və tariximizin belə bir mürəkkəb zamanında Heydər Əliyev 1993-cü il sentyabrın 21-də və 1997-ci il yanvarın
31-də Azərbaycan MEA-da ziyalılarla, elmi institutların və ali təhsil müəssisələrinin rəhbərləri ilə, elmi
ictimaiyyətin və Azərbaycan tarixçilərinin qabaqcıl nəsli ilə tarixin yaddaşına həkk olunan görüşlər keçirdi. Bu
görüşlərdə Heydər Əliyev Azərbaycan tarixi elmində yaranmış vəziyyəti dərindən təhlil etdi, tarixçi alimlərin
təklif və mülahizələrinə hörmətlə yanaşaraq XIX-XX əsrlər tarixinin yenidən yazılmasına dair konkret göstərişlər
və tapşırıqlar verdi. Bu görüşlərdə Heydər Əliyev son vaxtlarda tarix elmində baş qaldırmış nihilist, populist və
volyuntarist meyillərin aradan qaldırılmasını, Vətən tariximizin, xüsusilə XIX-XX əsrlər tarixinin yeni təfəkkür
tərzində tədqiq edilməsinin zəruriliyini vurğuladı. Eyni zamanda, XIX-XX əsrlər Azərbaycan tarixinin
yazılmasını daim nəzarət altında saxlayacağını, ona hərtərəfli kömək və yardım edəcəyini də bildirdi. Bu,
Prezident Heydər Əliyevin Azərbaycan tarixinə dövlət siyasəti səviyyəsində diqqət və qayğısının parlaq ifadəsi,
tarixçilər qarşısında isə duran dövlət proqramı, fəaliyyət proqramı idi.
On ikincisi, iyirminci yüzilliyin 90-cı illərinin ortalarından başlayaraq respublika iqtisadiyyatında köklü
dəyişikliklər aparıldı, azad bazar iqtisadiyyatına doğru dərin sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni islahatlar keçirildi.
Bu baxımdan dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi, sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, aqrar islahatların həyata
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keçirilməsi, şəhər və kənd təsərrüfatlarının inkişaf etdirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirildi,
fərmanlar və qərarlar verildi.
Məhz həmin islahatların nəticəsində Azərbaycan sosial-iqtisadi, siyasi və hərbi cəhətdən inkişaf edən güclü
bir dövlətə çevrildi, işsizliyin və inflyasiyanın qarşısı alındı, yeni-yeni iş yerləri açıldı və bu siyasət uğurla davam
etdirildi. Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin dediyi kimi, son 13 ildə 1 milyon 300 mindən çox iş yeri
açılmışdır. Bu gün Azərbaycan iqtisadi artım baxımından dünyada birinci yerdə olan lider ölkədir. Ölkəmiz
hərtərəfli möhkəmlənir, güclənir və bölgədə baş verən proseslərə həlledici təsir göstərir. Azərbaycanın maraqları
dünya birliyi tərəfindən müdafiə edilir, dəstəklənir.
On üçüncüsü, Heydər Əliyev çox gözəl bilirdi ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini möhkəmləndirmək,
dərinləşməkdə olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini ədalətlə həll etmək, erməni işğalçıları tərəfindən zəbt olunmuş
torpaqlarımızı azad etmək üçün müasir standartlara cavab verə bilən güclü Silahlı Qüvvələr lazımdır. Bu məqsədlə
ordu quruculuğunda köklü islahatların aparılması zəruri idi. 90-cı illərin əvvəllərində isə Azərbaycan Ordusu
pərakəndə halda və könüllü hərbi birləşmələrdən ibarət idi və mərkəzə bəzən tabe olmurdu. Belə bir şəraitdə
könüllü hərbi birləşmələri buraxmaq, mərkəzləşdirilmiş ordu yaratmaq və onu komplektləşdirmək, əlbəttə çox
çətin idi və vaxt tələb edirdi. Ancaq böyük dövlətçilik təcrübəsinə, yüksək təşkilatçılıq qabiliyyətinə və dəmir
iradəyə malik olan ümummilli liderimiz qısa zaman kəsiyində Silahlı Qüvvələrin yaradılmasına, onun döyüş
texnikası ilə və müasir dünyəvi silahlarla təchiz və təmin olunmasına, siyasi və təşkilat cəhətdən
möhkəmləndirilməsinə nail oldu. Şəxsən özünün diqqətində və nəzarətində saxladığı ordu quruculuğu məsələsi
ilə əlaqədar hərbi hissələrə getdi, döyüş cəbhələrində oldu, əsgər və zabitlərlə görüşdü, generalları dinlədi,
mütəxəssis təkliflərini bəyəndi və dünya təcrübəsindən istifadə edərək NATO və Türkiyə Silahlı Qüvvələri
standartlarına müvafiq güclü Silahlı Qüvvələrin yarada bildi ki, bu gün biz öz milli ordumuzla fəxr edə bilərik.
Ordumuzun bütün şəxsi heyəti və komandirləri işğal edilmiş torpaqlarımızı azad etməyə, Ali Baş
Komandanımızın əmrinə hazırdır.
Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyinin gələcək inkişaf yollarını müəyyənləşdirdi, belə ki, 1) Qərbə
inteqrasiya; 2) demokratik inkişaf və hüquqi dövlət quruculuğu; 3) azad bazar münasibətlərinə keçid; 4) dərin
sosial-iqtisadi və hüquqi-siyasi islahatlar kursu; 5) azərbaycançılıq və vətəndaş həmrəyliyi; 6) işğal edilmiş
torpaqlarımızın geri qaytarılması, ərazi bütövlüyünün bərpası və Qarabağ probleminin ədalətlə həlli. Heydər
Əliyev prinsipial və qətiyyətli xarici siyasət yeridərək dövlətimizin regional və beynəlxalq maraqlarından çıxış
edirdi. Bakı-Tbilisi-Ceyhan, TRASEKA nəqliyyat dəhlizi, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri, Bakı-Tbilsi-Qars
dəmir yolunun çəkilişi və digər transmilli layihələr Azərbaycanı dünyanın diqqət mərkəzinə çıxardı.
Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, ümummilli lider Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi məqsədyönlü
siyasət Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlayaraq daha da möhkəmləndirdi və dinamik inkişaf
yoluna çıxardı.
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümü haqqında Prezident
sərəncamında qeyd edildiyi kimi, xalqımız qurub-yaratmaq əzminə arxalanaraq 25 il ərzində suveren dövlət
çərçivəsində misilsiz inkişaf yolu keçmişdir. Heydər Əliyevin 1993-cü ildən başlayaraq uğurlu daxili və xarici
siyasəti sayəsində dövlətçilik ənənələrimiz qorundu və möhkəmləndi, iqtisadiyyatımız inkişaf etdi,
mədəniyyətimiz zənginləşdi. Prezident İlham Əliyev 25 illik Müstəqillik tariximizi düzgün və obyektiv olaraq 3
dövrə ayırmışdır: 1) 1991-1993-cü illər, bu dövrün özünü də 2 mərhələyə bölmək olar: a) oktyabr 1991-1992; b)
1992-iyun – 1993-iyun. Bu dövrləri müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi dövrü adlandırmaq olar. 2) 1993 iyun –
2003-cü illər müstəqilliyin tarixində Heydər Əliyev dövrüdür. 3) 2003-cü ildən bu günə qədər olan dövr
müstəqilliyimizin İlham Əliyev dövrüdür.
Bəli, çağdaş Azərbaycan tarixinin ən parlaq simalarından olan Heydər Əliyev ulu Tanrının xalqımıza bəxş
etdiyi böyük möcüzədir. Prezident Administrasiyasının rəhbəri akademik Ramiz Mehdiyevin sözləri ilə desək,
Heydər Əliyev “Taleyin İlahi vergisidir”. Dahi insanlara xas olan bütün mənəvi keyfiyyətlər onun şəxsində
qibtəediləcək bir şəkildə əks olunmuşdur. Dövlətçilik və azərbaycançılıq onun fundamental fəaliyyətinin və ömür
bioqrafiyasının məzmununu təşkil edirdi. Heydər Əliyev XX əsrin reallıqlarında müstəqil Azərbaycan
dövlətçiliyinin yaradılması, güclü idarəetmə qabiliyyəti, müasir dövlət mexanizminin təkmilləşdirilməsinə
rəhbərliyi ilə işdə bir daha sübut etdi ki, müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi və qurucusudur.
Respublika.-2017.-5 may.-№95.-S.6.
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Heydər Əliyev və İslam həmrəyliyi ideyası
Sakit Hüseynov,
AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutunun "Dinşünaslıq və mədəniyyətin fəlsəfi problemləri" şöbəsinin müdiri,
fəlsəfə üzrə elmlər doktoru
Müstəqillik qazanandan sonra dünyanın bütün ölkələrilə normal beynəlxalq münasibətlər quran
Azərbaycan Respublikası müsəlman ölkələri ilə də mehriban əlaqələr müstəvisində eyni zamanda İslam Konfransı
Təşkilatı çərçivəsində İslam dünyasının maraq və mənafelərini müdafiə edir və həmin ölkələrlə beynəlxalq
hüququn tələblərinə uyğun olaraq əməkdaşlığını davam etdirməkdədir. Bu baxımdan dünyada İslam
həmrəyliyinin gücləndirilməsi Azərbaycanın xarici siyasətində prioritet məsələlərdən biridir.
Hamıya məlumdur ki, indiki şəraitdə Yaxın Şərq ölkələrində baş verən məzhəb savaşları, vətəndaş
müharibələri və bunun nəticəsində yaranmış müəyyən sosial-siyasi gərginlik göstərir ki, müsəlman ölkələrinin
mənəvi həmrəyliyə daha çox ehtiyacı vardır. Məhz bu baxımdan Prezident İlham Əliyevin 10 yanvar 2017-ci il
tarixli sərəncamı ilə 2017-ci ilin "İslam Həmrəyliyi ili" elan edilməsi dövlət başçımızın humanistliyinin göstəricisi
olmaqla yanaşı, eyni zamanda ölkəmizin İslam ölkələrinin birliyinə olan həssas münasibətinin müsbət
nümunəsidir.
Qeyd edək ki, 2017-ci ilin "İslam həmrəyliyi ili" elan edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin sərəncamında deyilir: "Azərbaycan Respublikası İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının, İSESKO-nun,
həmçinin müsəlman ölkələrini birləşdirən digər mötəbər qurumların üzvü seçilərək İslam aləmi ilə qarşılıqlı
faydalı münasibətlər qurmuş, qlobal əhəmiyyətli bir sıra mühüm mədəni forumların təşkilatçısı kimi çıxış
etmişdir. Azərbaycan tolerantlıq mühitinin təşəkkül tapmasına, multikulturalizmin, mədəniyyətlərarası və
sivilizasiyalararası dialoqun qurulmasına, İslam dəyərlərinin dünyada təbliğinə böyük töhfələr vermişdir.
Azərbaycanın İslam aləmində qazandığı nüfuz 2009-cu ildə Bakı və 2018-ci ildə Naxçıvan şəhərlərinin İslam
mədəniyyətinin paytaxtı elan olunmasında öz ifadəsini tapmışdır. IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının 2017-ci ildə
Bakı şəhərində keçirilməsi ilə bağlı qərar isə ölkəmizin İslam həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsi sahəsində
növbəti əməli addımlar atması üçün əlverişli şərait yaradır"
Buradan göründüyü kimi Azərbaycanın həm İslam aləmində qazandığı nüfuz, həm də ki, İslam ölkələrinin
həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsinin zəruriliyi, eyni zamanda 2017-ci ildə İslam Həmrəyliyi Oyunlarının
respublikamızda keçirilməsinin aktuallığı bu sərəncamda əhatəli və məntiqi cəhətdən öz ifadəsini tapmışdır.
Güman edirik ki, Azərbaycan Prezidentinin bu humanist təşəbbüsü dünyada müsəlman ölkələri arasında
əməkdaşlıq əlaqələrinin genişlənməsinə və İslam həmrəyliyinin daha da möhkəmləndirilməsinə rəvac verəcəkdir.
İslam həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsi də öz növbəsində Yaxın Şərqdə və digər bölgələrdə əmin-amanlığın və
sülhün təmin olunmasında mühüm rol oynayacaqdır.
Müstəqillik qazandıqdan sonra Azərbaycan hakimiyyəti İslam həmrəyliyi məsələsinə həmişə diqqət
yetirmişdir. Xüsusən Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanda xalqın tələbi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə gələn kimi
ölkə daxilində dindarların problemləri ilə maraqlanmış, dövlət və din münasibətlərinin tənzimlənməsində,
multikulturalizm və tolerantlıq dəyərlərinin bərqərar edilməsində çox işlər görmüş, xarici siyasətdə isə İslam
amilinə xüsusi diqqət yetirmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Prezident İlham Əliyevin "İslam həmrəyliyi" ilə bağlı çağırışını Ulu öndər Heydər
Əliyevin hələ, XX əsrin 90-cı illərin əvvəllərində (1993) irəli sürdüyü "İslam birliyi" ideyasının məntiqi davamı
kimi dəyərləndirmək lazımdır.
Heydər Əliyevin islam dininə münasibəti, onun Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildikdən sonra
Prezidentlik səlahiyyətlərini yerinə yetirmək üçün 1993-cü il 10 oktyabr tarixində andiçmə mərasimindəki
nitqində açıq şəkildə ifadə olunmuşdur. Bu nitqində Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının mədəniyyətinin
inkişafında, tarixində, milli mənəvi dəyərlərimizin nəsildən-nəslə ötürülməsində islam dininin rolundan bəhs
edərək demişdir: "Xalqımızın mənəviyyatına, elminə, qüdrətinə, zəkasına İslam dininin böyük təsiri olmuşdur.
Milli ənənələrimiz, mədəniyyətimiz bir çox hallarda İslam dini vasitəsi ilə nəsildən-nəslə keçib, indi böyük milli
sərvətimiz kimi bu günkü nəsillərə çatmışdır. Azərbaycanda İslam dininə insanların sərbəst etiqad etməsi üçün
bütün şərait yaradılmış və bundan sonra da yaradılacaqdır. Güman edirik ki, bizim dinimiz respublikanın bu ağır
dövründə vətəndaş həmrəyliyinin, vətəndaş birliyinin yaranması üçün çox böyük fəaliyyət göstərəcəkdir".
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Ulu öndər Heydər Əliyev İslam dininin mahiyyəti, onun mütərəqqi, qüdrətli bir din olduğu və Azərbaycan
xalqının həyatında mühüm rol oynadığını həmişə vurğulamışdır. Ulu öndər Təzəpir məscidində dindarlarla
görüşlərinin birində İslamın tərəqqipərvər və dünyəvi əhəmiyyətindən danışaraq demişdir: "Bizim dinimiz
mütərəqqi dindir. Əsrlər boyu İslam dini özünün mütərəqqi olduğunu və eyni zamanda İslam dininə itaət edən
adamların hamısının özünün nə qədər tərəqqipərvər və nə qədər dünyəvi əhəmiyyətli olduğunu sübut edir,
müsəlmanlara daimi xoşbəxtlik bəxş edir. Bizim dinimiz müsəlmanları həyatlarında rast gəldiyi çətinliklərdən
xilas etməyə, düşmənlərə qarşı mübarizədə qalib gəlməyə və özlərini, öz ölkələrini, öz dinini, öz məmləkətini
qoruyub saxlamağa həmişə yardım etmişdir. Heç şübhə yoxdur ki, İslam dini indiyənə qədər olan tarixində
dünyaya nümayiş etdirdiyi əzəmətini, qüdrətini bundan sonra daha da gücləndirəcək və bütün İslam dininə itaət
edən adamların hamısını xoşbəxtliyə, səadətə gətirib çıxaracaqdır".
Buradan göründüyü kimi ulu öndər İslam dininin insanların ictimai həyatında tərəqqipərvər rol oynadığını
vurğulamaqla, onun dünyəvi əhəmiyyət daşıdığını, insanları səadətə və xoşbəxtliyə çıxaracağını da qeyd etmişdir.
Ölkəmizin inkişafı naminə bütün vətəndaşlarımızın həmrəyliyinə nail olmaq, vətənimizi erməni
düşmənlərindən xilas etmək, ordumuzun möhkəmlənməsi və müdafiə qüdrətinin artması üçün Ulu öndər bütün
Azərbaycan xalqına İslam dini ətrafında birləşməyi tövsiyə edərək Peyğəmbər əleyhissəlamın mövludu günü
münasibətilə 1993-cü il 5 sentyabr tarixində Təzəpir məscidində dindarlar qarşısındakı çıxışında demişdir: "Biz
öz islam dinimizi qoruyub saxlayaraq, bizim dinimizə, əxlaqımıza, mənəviyyatımıza təcavüzlərin qarşısını alaraq
heç bir başqa millətə, heç bir başqa dinə təcavüz etməyəcəyik. Hər bir millətə mənsub olan insana, hər dinə
hörmətlə yanaşmışıq və yanaşacağıq. Bu, Allahın əmridir, bu bizim Ulu peyğəmbərimiz Məhəmməd
əleyhissəlamın bizə tövsiyəsidir. Ona görə də Azərbaycan xalqının bu ağır dövrdə birləşməsi İslam dininin böyük
mənəvi dəyərlərinə söykənir və ümidvaram ki, bizim dindarlarımız, bizim din aləmində fəaliyyət göstərən
şəxslərimiz Azərbaycanın bütün vətəndaşları İslamın buyurduğu yolla gedərək Vətəni qorumaq əzmi,
qəhrəmanlıq əzmi, vətənpərvərlik əzmi tərbiyə etməlidirlər".
Burada ölkəmizin ağır durumda olduğu bir vaxtda Heydər Əliyev insanlarda birləşmək və həmrəyliyə nail
olmaq kimi islamın tarixi ənənəsini yada salaraq Allahın buyurduğu və Peyğəmbərimizin tövsiyəsini dindarlara
xatırlatmaqla keçən əsrdə 90-cı illərin əvvəllərində ölkəmizin ağır günlərində vətənimizi işğalçılardan qorumaq
və xalqımızda vətənpərvərlik və qəhrəmanlıq əzmini gücləndirməyi vurğulamışdır.
Ulu öndər İslam dininin sülh dini, əmin-amanlıq dini, birgəyaşayış dini olduğunu öz çıxışlarında həmişə
vurğulamış, dövlətlərarası münaqişə və müharibələrin əsasən siyasi-etnik xarakter daşıdığını qeyd etmişdir. Bu
səbəbdən Ulu öndər İslam dininin əmin-amanlıq və sülh xarakteri daşıdığını və bu xoş məramın dindarlar
tərəfindən insanlar arasında təbliğ olunmasını zəruri hesab edirdi. Bununla əlaqədar olaraq Heydər Əliyev
Türkiyənin İstanbul şəhərində "Sülh və səbir" mövzusunda keçirilən Beynəlxalq konfransda çıxış edərək
demişdir: "Yer üzərində yaşayan insanlara Allahın ən böyük tövsiyəsi ondan ibarətdir ki, onlar bir-biri ilə xoş
məramda, sülh şəraitində, bir-birinə qarşılıqlı hörmət, qarşılıqlı ehtiram şəraitində yaşasınlar. Ona görə də din
xadimlərinin vicdana çağırış, səbir, sülhün təmin olunması ilə bağlı təşəbbüsləri həm Allahın göstərdiyi yolla
getmək deməkdir, həm də yer üzərində insanların sülh şəraitində yaşamalarına böyük köməkdir. Müharibənin,
ayrı-ayrı dövlətlərin bir-biri ilə vuruşmasının, müxtəlif siyasi-ictimai qrupların bir-biri ilə savaşmasının əsas
səbəbləri, şübhəsiz ki, siyasi xarakter, etnik xarakter daşıyır, birinin digərinin torpağını zorla əlindən almaq
məqsədi daşıyır. Bunlar şübhəsiz ki, dini xarakter daşıya bilməz".
Hələ 90-cı illərin əvvəllərində Heydər Əliyev Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq müharibəsinə dini
don geyindirənləri ciddi şəkildə tənqid etmiş, bu müharibənin dini xarakter daşımadığını` qəti olaraq bildirmiş və
bu cür şayiələr yayan bəzi Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə öz etirazını bildirmişdir. Ermənistanın Azərbaycan
torpaqlarını işğal etmək üçün başladığı müharibəni xristian-müsəlman müharibəsi kimi qələmə vermək
istəyənlərə cavab olaraq Heydər Əliyev kəskin şəkildə demişdir: "Son vaxtlar (1994-cü il nəzərdə tutulur. S.H)
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, müharibəsi ilə əlaqədar ayrı-ayrı mətbuat orqanlarında təhlükəli şayiələr də
yayılmışdır. Bu da ondan ibarətdir ki, bəzi adamlar qəsdən belə fikir yaymağa çalışırlar ki, guya bu müharibə
xristian-müsəlman müharibəsinə çevrilə bilər. Bunlar əsassızdır, əvvəlcədən düşünülmüş, fitnəkar xarakter
daşıyan təbliğatdır. Mən belə fikirlərə etirazımı bildirir və onları rədd edirəm. Sizi əmin etmək istəyirəm ki, bizim
fəaliyyətimiz ancaq Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınmış və qəbul olunmuş
ərazi bütövlüyünü təmin etməyə, sərhədlərimizin toxunulmazlığını təmin etməyə yönəldilmişdir".
Ulu öndər həmişə islam mədəniyyətinin ölkəmizin inkişafındakı rolunu yüksək qiymətləndirmiş və islamın
ümumbəşəri əhəmiyyətini xüsusi olaraq dəfələrlə vurğulamışdır. Eyni zamanda Heydər Əliyev dünyada fəaliyyət
göstərən bəzi tədqiqat mərkəzlərində islamı fundamentalizm və ekstremizm ilə bağlayanların bu sahədə irəli
sürdükləri fikirləri qəbul etmirdi. Bununla bağlı Heydər Əliyev "İslam Sivilizasiyası Qafqazda" mövzusunda
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Bakıda keçirilən Beynəlxalq Simpoziumun açılış mərasimindəki nitqində bu məsələdən bəhs edərək demişdir:
"Biz islam mədəniyyətinin Azərbaycan xalqı üçün əvəzsiz olduğunu qeyd edərək, eyni zamanda, dini, yaxud milli
məhdudiyyət yaradan fikirləri, meyilləri və ya təklifləri qəbul etmirik. Millilik, islamilik, ümumbəşəri dəyərlərin
sintezi ilə xalqı inkişaf etdirə bilər. İndi dünyadakı bəzi mərkəzlərdə "İslam fundamentalizmi, İslam ekstremizmi,
fanatizmi" haqqında da fikirlər söylənilir".
Qeyd edək ki, uzaqgörən Heydər Əliyev islam dininin müqəddəs kitabı olan Qurani-Şərifdə
fundamentalizm və ekstremizm ideyaları "axtaran" bəzi qüvvələrin fəaliyyətini, islamın bəzi prinsiplərini təhrif
etməyə çalışan bir çox qrupların səylərini dini baxımdan desək günah hesab edirdi. Ayrıseçkilik yaratmaqla
islamda həmrəyliyi pozan qüvvələrə və islamın əsas prinsiplərindən uzaqlaşanlara qarşı çıxan Ulu öndər bu haqda
demişdir: "Hesab edirəm ki, bizim müqəddəs kitabımız Qurani-Şərif heç vaxt fundamentalizmin əsasını
qoymayıbdır. Kimsə bu fundamentalizm, ekstremizm meyillərinin İslam dinindən istifadə edərək yaradır və
inkişaf etdirirsə, hesab edirəm ki, onlar İslamın əsas prinsiplərindən müəyyən qədər uzaqlaşırlar. Biz islam
mədəniyyətini, İslam mənəvi dəyərlərini müqəddəs kitabımız Qurani-Kərimdə olduğu kimi qəbul edirik. Onların
təhrif olunması, əgər dini dildə desək, günahdır. Biz istəmirik ki, kimsə günaha batsın".
Cəmiyyət həyatında din və əqidənin müəyyən rol oynadığını vurğulayan Heydər Əliyev bəzi qüvvələrin
dinlərdən ekstremizmə və terrorizmə təhrik vasitəsi kimi istifadə edilməsi hallarının çoxaldığını qeyd etmişdir.
Ulu öndər müxtəlif cəmiyyətlərdə baş verə biləcək belə halların qarşısını almaq üçün müxtəlif təbəqələrin
nümayəndələrinin birgə fəaliyyət göstərmələrini və həmrəyliyə nail olmalarını tövsiyə edərək demişdir: "Tarixdə
elə dövrlər olmuşdur ki, cəmiyyətin həyatında dinin oynadığı rol düzgün qiymətləndirilməmişdir. Totalitar
rejimlərin və ideologiyaların süquta uğradığı indiki dövrdə dinlərin cəmiyyətin həyatında oynadığı rol dinamik
şəkildə dəyişir. Müsbət proseslərlə yanaşı, bəzi qüvvələrin dinlərdən terrorizmə və ekstremizmə təhrik vasitəsi
kimi istifadə etmək halları da artır. Bax, belə halların baş verməsinin qarşısının qətiyyətlə alınması üçün
cəmiyyətin bütün təbəqələrinin, xüsusilə siyasətçilərin, alimlərin, dindarların və din xadimlərinin səfərbər
edilməsi zəruridir".
Yarandığı vaxtdan həmişə cəmiyyətdə humanist prinsiplərin carçısı olan İslam dinini sülh, əmin-amanlıq,
qardaşlıq dini hesab edən Heydər Əliyev eyni zamanda bəzi terrorçu qrupların öz cinayətkar əməllərini dini
şüarlarla pərdələməyə çalışdıqlarını da qeyd edirdi. Bu baxımdan terroru İslam dini ilə bağlamağa çalışanlara
cavab olaraq Ulu öndər ayrı-ayrı terrorçu qrupların fəaliyyətinin İslamla heç bir əlaqəsinin olmadığını müxtəlif
beynəlxalq konfranslarda konkret olaraq dəfələrlə bəyan etmişdir. Məsələn "İslam və müasir dövrün aktual
problemləri" mövzusunda 19 dekabr 2001-ci il tarixində Bakı şəhərində keçirilən beynəlxalq konfransın
iştirakçılarına göndərdiyi təbrik məktubunda Heydər Əliyev bu məsələdən bəhs edərək yazmışdır: "Həmişə sülh,
əmin-amanlıq, qardaşlıq kimi humanist prinsiplərin carçısı olmuş İslam dini ona etiqad edən insanlarda yüksək
mənəvi keyfiyyətlərin formalaşmasına xüsusi diqqət yetirmişdir. Bu baxımdan tam qətiyyətlə demək olar ki, öz
cinayətkar əməllərini dini şüarlarla pərdələməyə çalışan bəzi terrorçu qrupların, ayrı-ayrı adamların fəaliyyətinin
İslam dini ilə heç bir əlaqəsi yoxdur, onların əməlləri dinimizin humanist prinsiplərinə tamamilə ziddir".
İslam ölkələrinə xoş münasibət, İslam təəssübkeşliyi, İslam həmrəyliyi ideyası Heydər Əliyevdə hələ sovet
dönəmində formalaşmışdı. Heydər Əliyevin müsəlman ölkələrinə xoş münasibəti, İslam təəssübkeşliyi onun
SSRİ-də yüksək vəzifədə çalışdığı zaman yaranmışdı. Heydər Əliyevin İslam dünyasında tanınması səbəbini
Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri H. Orucov öz kitabında şərh
edərək yazmışdır: "... O, Sov. İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü və SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin birinci müavini
kimi ölkənin beynəlxalq əlaqələrinin inkişafında fəal iştirak etmiş və dəfələrlə Afrika və Asiyanın müxtəlif İslam
ölkələrinə səfərlərə getmişdi. Heydər Əliyev SSRİ-nin Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin rəhbərləri ilə apardığı
danışıqlarda və siyasi məsləhətləşmələrdə yaxından iştirak etmiş, çox vaxt bu ölkələrə səfər edən nümayəndə
heyətlərinin rəhbəri olmuşdu. Əslində Sovet İttifaqının İslam dünyasında apardığı siyasəti Heydər Əliyev
formalaşdırırdı. Onun 1982-1987-ci illərdə Misir, Suriya, İordaniya, Liviya, İraq, Yəmən, Pakistan və başqa
müsəlman ölkələrinə səfərləri bütün İslam aləmində aparıcı siyasətçilərdən biri kimi tanınmasına səbəb
olmuşdur".
Qeyd etmək lazımdır ki, Heydər Əliyev həm Sovet dönəmində, həm də müstəqillik dövründə "həmişə
dünya müsəlmanlarının maraqlarını nəzərə almış" islam həmrəyliyi ilə bağlı "siyasəti yaxşı mənada İslam
təəssübkeşliyi üzərində qurmuşdur". Ulu öndərin İslam aləminə, müsəlman ölkələrinə olan isti münasibətlərini
şərh edən H. Orucov bu haqda demişdir: "Heydər Əliyev kimi müdrik bir siyasətçi Azərbaycan Respublikasına
rəhbərlik etdiyi ilk gündən İslam aləmi, müsəlman ölkələri ilə sıx əlaqələr qurmaq, onlar arasında münasibətləri
daha da dərinləşdirmək üçün əlindən gələni əsirgəməmişdir. Heydər Əliyev deyirdi ki, "müsəlman xalqlarının
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təhlükəsizliyini və ölkələrimizin ərazi bütövlüyünü təmin etmək, müsəlman aləminin sabit inkişafını təmin etmək
bizim müqəddəs vəzifəmizdir".
Heydər Əliyev İslam həmrəyliyi ideyasının beynəlxalq aləmdə genişləndirilməsində İslam Konfransı
Təşkilatının (İKT) fəaliyyətini həmişə yüksək qiymətləndirirdi.
Məsələn, 1994-cü ilin 13 dekabrında Heydər Əliyev İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan ölkələrin
Dövlət və Hökumət başçılarının Mərakeşin Kasablanka şəhərində keçirilən zirvə toplantısındakı çıxışında İKT-in
fəaliyyətini yüksək qiymətləndirərək demişdir: "Biz fəxr edə bilərik ki, İslam Konfransı Təşkilatı da məhz bu
nəcib məqsədlərə xidmət edir. Asiyanın, Afrikanın və Avropanın 52 dövlətini (hazırda İKT-in 57 üzvü vardırH.S) birləşdirən bu təşkilat bir milyard nəfərdən çox əhaliyə, böyük mənəvi, siyasi, iqtisadi, elmi və mədəni
potensiala malikdir. Ölkələrimiz arasında həmrəylik, hərtərəfli əməkdaşlıq, sülhü və təhlükəsizliyi qoruyub
saxlamaq üçün ədalətə əsaslanan zəruri tədbirlər görülməsi İslam Konfransı Təşkilatının əsas prinsipləridir və
onun nizamnaməsində öz ifadəsini tapmışdır".
Heydər Əliyev Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünə İslam Konfransı Təşkilatının münasibətini
yüksək dəyərləndirərək bu təşkilatın Azərbaycana olan isti münasibəti haqqında demişdir: "Öz qətnaməsində
Ermənistan Respublikasının müstəqil Azərbaycana qarşı təcavüzünü pisləmiş İslam Konfransı Təşkilatının
fəaliyyətini biz yüksək qiymətləndiririk. O bu münaqişənin aradan qaldırılması işində iştirak edən beynəlxalq
təşkilatlara müvafiq müraciətlər göndərmişdir. Hesab edirəm ki, belə tədbirləri davam etdirmək lazımdır və biz
çox ümidvarıq ki, İslam Konfransı Təşkilatının hər bir üzvü bu tədbirləri dəstəkləyəcəkdir".
Bu baxımdan Ulu öndər müsəlman ölkələrində ictimai həyatın bütün sahələrində, o, cümlədən siyasiiqtisadi, elmi-mədəni sahədə geniş əməkdaşlığa və möhkəm həmrəyliyə nail olunmasında İslam Konfransı
Təşkilatının öz səylərini daha da artırmaq, eyni zamanda bu təşkilatın müasir dünyanın qlobal və regional
problemlərinin həllinə öz sanballı təsirini göstərməyi arzulayırdı. İslam həmrəyliyi ilə bağlı bu xoşməramlı
arzuları dilə gətirən Heydər Əliyev İslam həmrəyliyi ideyasını səmimi şəkildə toplantı iştirakçılarına demişdir:
"Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi mən öz qardaşlarımla-müsəlman dövlətlərinin başçıları ilə şəxsi
münasibətlər yaratmağa, aramızda həmrəyliyi möhkəmlətməyə böyük əhəmiyyət verirəm. Əminəm ki,
Mərakeşdəki Zirvə görüşü Azərbaycanın bütün İslam dünyası ilə əməkdaşlığının genişlənməsinə və
dərinləşməsinə kömək edəcəkdir".
İslam Konfransı Təşkilatının sabiq Baş katibi Ekmələddin İhsanoğlu "Heydər Əliyev və Azərbaycanda din
siyasəti: gerçəkliklər və perspektivlər" mövzusunda Bakı şəhərində keçirilən beynəlxalq konfransın iştirakçılarına
göndərdiyi məktubda Ulu öndərin İslam ölkələri ilə əməkdaşlıq siyasətini yüksək dəyərləndirərək yazmışdır:
"Azərbaycanın İslam ölkələri ilə mövcud tarixə söykənən əlaqələrinin canlandırılmasında Heydər Əliyevin
dialoqa və əməkdaşlığa müştərək dinlə dəstək verən siyasəti mühüm rol oynamışdır".
Heydər Əliyevin İslam həmrəyliyi, millətlərarası və dinlərarası dialoq siyasətini yüksək qiymətləndirən E.
İhsanoğlu məktubunun sonunda Ulu öndərə olan rəğbət və ehtiramını aşağıdakı şəkildə bildirmişdir: "... Heydər
Əliyevin din siyasətinə müasir dünya üçün mühüm bir nöqteyi-nəzərlə belə bir tərif vermək istəyirəm: bu siyasət
dinlərə sadiq qalan qlobal perspektivli bir siyasətdir. Bu səbəbə görə, XX əsrin sonlarındakı nümunəvi fikirləri və
ideyaları ilə ölkəsinin XXI əsr millətlərarası siyasətinə faydalı yollar göstərən böyük lider Heydər Əliyevi bir
daha rəhmət və hörmətlə yad edirəm".

Olaylar.-2017.-5 may-№ 321.-S.12.
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Heydər Əliyev ideyaları Azərbaycanın innovativ inkişafının zəmini kimi
Urxan Ələkbərov,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət
İdarəçilik Akademiyasının rektoru
2015-ci ilin sentyabrında Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 70-ci yubiley sessiyasında bəşəriyyətin
XXI əsrdə üzləşdiyi əsas problemlər müzakirə edilib və indiki dönəmdə onların qarşısının alınması üçün təcili
tədbirlər müəyyənləşdirilib. İndiki nəsillərin rifahının yüksəldilməsini təmin edən və eyni zamanda gələcək
nəsillərin tərəqqisi üçün şərait yaradan davamlı inkişafın XXI əsr və üçüncü minilliyin başlıca prioriteti olması
faktı bir daha təsdiqlənib. Eyni zamanda, Nyu-Yorkda BMT-nin təşəbbüsü ilə keçirilən Dünya sammiti də
davamlı inkişafı üçüncü minilliyin başlıca prioriteti kimi müəyyənləşdirib və “Davamlı İnkişaf Sammiti” kimi
tarixə düşüb. Bu ümumdünya forumlarının nəticəsi olaraq xüsusi sənəd - “Davamlı İnkişaf məqsədləri” qəbul
edilib və 2030-cu ilədək yoxsulluq və qeyri-bərabərliyin ləğvi, təbii resurslardan səmərəli istifadə və ətraf mühitin
qorunması kimi problemlərin həlli, bunun üçün insan potensialının formalaşdırılması, bilik və texnologiyaların
və s. intensiv ötürülməsinə yönəlik 17 məqsəd müəyyən edilib.
2015-2030-cu illər üçün planlaşdırılan hədəflərə nail olmağa müxtəlif ölkələr müxtəlif səviyyədə
hazırlıqlıdırlar. Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan və Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin yaradıcılıqla inkişaf etdirdiyi uğurlu iqtisadi və sosial siyasət sayəsində “Davamlı
İnkişaf məqsədləri”ndə yer alan və 2030-cu ilə kimi dünyada həlli planlaşdırılan bir çox hədəflərə artıq bizim
ölkəmizdə müəyyən dərəcədə nail olunmuşdur. Hazırda ölkəmiz bir çox davamlı inkişaf göstəriciləri üzrə bu gün
İƏİT-ə (İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı) daxil olan, “böyük iyirmilik” (G20) və “böyük yeddilik” (G7)
qruplarına üzv bir çox dövlətləri geridə qoyub.
Azərbaycan Respublikasının davamlı inkişaf edən cəmiyyət qurulması istiqamətində qazandığı uğurların
başlıca faktoru insan potensialının formalaşdırılması və səfərbər edilməsinə elmi yanaşmadır. Ümumiyyətlə,
təhsil təşəbbüsləri davamlı inkişaf naminə insan potensialının formalaşdırılmasının həlledici faktorlarıdır. Vaxtilə
Ümummilli lider Heydər Əliyev də ölkənin kadr potensialının formalaşdırılması ilə bağlı məsələlərə böyük önəm
verib. Ulu öndər hakimiyyətdə olduğu bütün dövrlərdə insan potensialının formalaşması sahəsində ardıcıl
tədbirlər həyata keçirirdi. Bunun nəticəsi olaraq, bir sıra hallarda Azərbaycan Respublikasında bu istiqamətdə
qəbul edilən qərarlar zaman etibarilə qlobal səviyyədə qəbul edilən qərarları qabaqlayıb. Məsələn, BMT və
UNESCO-nun birgə qərarı əsasında 2005-2014-cü illər dünyada davamlı inkişaf sahəsində tədris onilliyi elan
edilmişdi. Bu barədə sənədi 2005-ci il martın 1-də Nyu-Yorkda BMT Baş katibi Kofi Annan və UNESCO-nun
Baş direktoru Koişiro Matsuura imzalamışdı. Ümummilli lider Heydər Əliyevin təsdiqlədiyi təhsil konsepsiyasına
görə isə, Azərbaycanda bu prosesə bundan 5 il öncə, 2000-ci ildə start verilmişdi. Sözügedən konsepsiyaya
müvafiq olaraq, 2001-ci ildə Azərbaycanda təhsil nazirinin əmri ilə davamlı insan inkişafı fənninin tədrisi orta
ümumtəhsil məktəblərinin proqramına daxil edildi, 2003-cü ildə isə bu fənnə dair orta məktəblər üçün dünyada
ilk dərs vəsaiti çap olundu. Azərbaycanda bu sahəyə innovativ yanaşma ilə bağlı informasiyanı BMT (Nyu-York)
2005-ci ildə “innovativ ideya və fəaliyyət” adı altında bütün dünyaya yaydı.
Bu ənənə hazırda da ölkəmizdə davam etdirilir. Artıq BMT və Dünya Sammiti davamlı inkişafı qlobal
prioritet kimi müəyyənləşdirib. Bundan öncə isə Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü və Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin qərarları ilə (4 iyun 2015-ci il № 213 və 214, 21 avqust № 288) bakalavriatura və
magistratura səviyyələrində “davamlı inkişafın idarə edilməsi” ixtisası təsdiq edilib. Eyni zamanda, elmi
nomenklaturaya da yeni “davamlı inkişafın idarəedilməsi” sahəsi əlavə edilib, özü də siyasi elmlər üzrə. Bu,
Azərbaycan Respublikasının qlobal tendensiyaları qabaqlayan növbəti təşəbbüsüdür. Davamlı inkişafın məqsədi
kimi Ekoloji Sivilizasiya Konsepsiyası da ilk dəfə Azərbaycanda təklif edilib və ardıcıl olaraq həyata keçirilir.
2003-cü ildə Prezident İlham Əliyev tərəfindən elan edilən “qara qızılın insan qızılına transformasiyası”
konsepsiyası bu məsələlərdən çoxunun həlli üçün əsas rolunu oynamışdır. Formal təhsilin inkişafı, dövlət
qulluqçuları və qərarların qəbulu və yerinə yetirilməsinə məsul şəxslərin ixtisaslarının artırılması, iqtisadiyyatın
diversifikasiyası və modernləşməsi bu məsələnin reallaşdırılmasına yönəlik elmi cəhətdən əsaslandırılmış
strategiyanın tərkib hissələridir. Əldə olunan uğurlar həm də Prezident İlham Əliyevin Dövlət proqramlarının
milli inkişaf proqramlarına transformasiyası üçün tətbiq etdiyi unikal idarəçilik texnologiyaları sayəsində
mümkün olub. Bu, inkişaf proqramlarında vətəndaş cəmiyyəti və özəl sektorun iştirakının təmin edilməsi yolu ilə
davamlı inkişaf proseslərinin sürətləndirilməsinə şərait yaradıb. Vətəndaş cəmiyyətinin davamlı inkişaf edən
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cəmiyyətin təşkilində iştirakından söz açarkən Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun və İSESCOnun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın bu prosesdə rolunu xüsusi qeyd etmək lazımdır. Beynəlxalq
səviyyədə ölkənin inkişafı üçün əlverişli mühitin formalaşdırılması, effektli təhsil proqramları, əhalinin
məlumatlandırılmasının genişləndirilməsi, İDEA hərəkatının ekoloji fəaliyyəti Fondun davamlı inkişaf
məqsədləri üçün həyata keçirdiyi proqramın yalnız bir hissəsidir. Bütün bunlar milli və beynəlxalq səviyyələrdə
ölkənin innovativ tərəqqisinə və Azərbaycan Respublikasının layiqli imicinin formalaşdırılmasına qiymətsiz
töhfədir.
Dinamik davamlı inkişafa yol açan digər bir məqam ölkədə dövlət siyasətinin reallaşdırılması zamanı
komplimentarlıq prinsiplərinin geniş tətbiqidir. Milli maraqların qlobal tendensiyalarla dəqiq uzlaşdırılması,
ikitərəfli və çoxtərəfli beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində ortaqların maraqlarının nəzərə alınması reallaşdırılan
layihələrin uğurunu təmin edən önəmli faktorlardır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
təşəbbüsü ilə gerçəkləşdirilən bütün layihələr uğurlu qlobal və regional inkişafa yol açır və bütün iştirakçıların
maraqlarını təmin edir. Misal olaraq qeyd edə bilərik ki, Gürcüstan, müəyyən mənada Türkiyənin bir çox
istiqamətlərdə inkişafında Azərbaycanla müştərək layihələrin də təsiri olub.
Azərbaycanda iqtisadi, siyasi, sosial sahələrdə islahatlar hazırda da davam etdirilir. Artıq qeyd etdiyimiz
kimi, BMT, Dünya Bankının dərc etdirdikləri məlumatlara görə, Azərbaycan Respublikası bir çox davamlı inkişaf
göstəriciləri üzrə hazırda “böyük iyirmilik” (G20) və “böyük yeddilik” (G7) qruplarına üzv olan bir çox dövlətləri
üstələyib. 2017-ci ilin fevral ayında Dünya Bankının rəsmi saytında yerləşdirilən, BMT və digər beynəlxalq
qurumların sənədlərinin təhlili də bundan xəbər verir. Belə ki, davamlı inkişafın önəmli indikatoru bir enerji
vahidinin istifadəsi hesabına istehsal olunmuş Ümumi Daxili Məhsulun (ölkə iqtisadiyyatında istehsal olunmuş
məhsul və xidmətlərin) dəyəridir. Bu sahədə dövlət siyasətinin uğuru və innovativliyi beynəlxalq qurumlar
tərəfindən işlənmiş metodika əsasında müxtəlif ölkələrdə 1000 ABŞ dolları dəyərində ÜDM-in, alıcılıq
qabiliyyəti pariteti (AQP) nəzərə alınmaqla, istehsalına sərf edilən enerjinin həcminin ölçülməsi ilə müəyyən
edilir.
Bu, ondan irəli gəlir ki, eyni həcmdə ÜDM istehsalı üçün daha az enerji sərfi səmərəli iqtisadiyyat üçün
çox önəmlidir. Az enerji sərfi həmçinin gələcək nəsillərin maraqları çərçivəsində təbii ehtiyatların səmərəli
istifadəsi deməkdir. Bu da özlüyündə davamlı inkişafın vacib şərtidir. Nəhayət, daha az enerji, eyni zamanda,
lokal və qlobal ekologiya sahəsində bir sıra məsələlərin həllinə xidmət edir. Belə ki, atmosferə istixana qazlarının
atılmasının qarşısının alınması bəşəriyyət üçün aktual problem olan qlobal iqlim dəyişikliklərinə təsirləri azaldır.
2015-ci ilin sonunda Qlobal iqlim dəyişikliklərinə dair Paris Sammiti bu problemin aktuallığını bir daha
təsdiqləyib.
İqtisadiyyatın idarəedilməsinin davamlı inkişaf məqsədlərinə uyğunluğunun beynəlxalq səviyyədə
müqayisəli qiymətləndirilməsi üçün enerji vahidi kimi bir kiloqram neftdə olan enerji miqdarı götürülür. Enerji
müxtəlif mənşəli ola bilər: atom, istilik, hidro, günəş enerjisi və s. Lakin enerji səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi
zamanı ekvivalent kimi onun bir kiloqram neftdə olan miqdarından istifadə edilir, çünki müəyyən zaman
kəsiyində neftin qiyməti bütün dünyada eynidir. Ona görə də sözügedən ekvivalentin tətbiqi nəticəsində müxtəlif
ölkələrdə sərfiyyat - məhsul nisbətinin beynəlxalq təhlilini aparmaq mümkün olur. Bir enerji vahidinin istifadəsi
nəticəsində istehsal olunmuş ÜDM-in dəyəri, alıcılıq qabiliyyəti pariteti nəzərə alınmaqla, ABŞ dolları ilə
müəyyən edilir. Bu fakt da özlüyündə müxtəlif ölkələrdə davamlı inkişaf proseslərinin planlaşdırılması və idarə
edilməsi sahəsində əldə edilmiş nəticələrin müqayisəsinə yol açır.
Beynəlxalq statistikanın təhlilindən aydın olur ki, 2003-cü illə müqayisədə 2014-cü ildə (Dünya Bankının
2017-ci ilin fevral ayında yaydığı ən son məlumatlardır) Azərbaycan Respublikasında innovativ idarəetmə
texnologiyalarının tətbiqi nəticəsində ÜDM istehsalı üçün enerji sərfi 2,8 dəfə azalıb. Beynəlxalq təşkilat
tərəfindən dərc edilmiş bu məlumat ölkənin uğurlu inkişafından xəbər verir. Dünya Bankının hesabatlarına görə,
2001-ci ildə Azərbaycanda 1000 ABŞ dolları dəyərində ÜDM istehsalına 292,7 vahid enerji sərf edilirdi. Hazırda
ölkədə analoji iqtisadi effektin əldə olunması üçün bundan 3,3 dəfə az, yəni 88,8 vahid enerji “xərclənir”. Dünyada
müşahidə edilən tendensiyalar ilə müqayisə etdikdə aydın olur ki, 1994-cü ildə davamlı inkişafın vacib göstəricisi
olan enerji səmərəliliyi Azərbaycan Respublikasında orta dünya göstəricisindən 2,9 dəfə aşağı idi. Azərbaycanın
müstəqilliyinin 25 illiyinin hazırkı mərhələsində bu nisbət dəyişmişdir. Azərbaycanda 1000 ABŞ dolları
dəyərində ümumdaxili məhsul istehsal etmək üçün 88,8 vahid enerji sərf edilir və bu, orta dünya göstəricisindən
1,4 dəfə azdır.
Müstəqillik illərində Azərbaycan Respublikasında davamlı inkişaf naminə təbii ehtiyatların idarəedilməsi
sahəsində qazanılmış nəticələr postsovet ölkələri, o cümlədən indi Avropa İttifaqına üzv olan keçmiş sovet
respublikaları arasında ən yüksək göstəricidir. Dünya Bankının 2017-ci ilin fevral ayında dərc olunan
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məlumatlarından göründüyü kimi, bu qrupa daxil olan bütün ölkələrdə eyni iqtisadi effektə nail olmaq üçün
Azərbaycandakından daha çox enerji sərf edilir. Göstərilən nailiyyət ölkədə dövlət idarəçiliyi sahəsində Prezident
cənab İlham Əliyev tərəfindən gerçəkləşdirilən uğurlu siyasətin parlaq təcəssümüdür. Eyni zamanda, bu,
Azərbaycan Respublikasının ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunması və qlobal iqlim dəyişmələrinə təsirlərin
azaldılmasına dair beynəlxalq öhdəliklərinə məsuliyyətlə yanaşmasından xəbər verir.
ÜDM-in istehsalı üçün enerji sərfinin azaldılması əsasən yeni yüksək texnologiyaların tətbiqi və iqtisadi
inkişaf proseslərinin idarəedilməsi sistemlərinin optimallaşdırılması hesabına mümkündür. Davamlı inkişafın bu
tələbinin ödənilməsində Azərbaycanın dövlət siyasətinin uğuru həmçinin bu sahədə Xəzəryanı ölkələrdəki
durumun müqayisəli təhlili ilə də təsdiqlənir. Təhlil nəticələrindən bəlli olur ki, Dünya Bankının məlumatlarına
əsasən, 2001-ci illə müqayisədə Azərbaycan Respublikasında enerji istifadəsi səmərəliliyinin artımı 329 faiz təşkil
edib ki, bu, olduqca yüksək göstəricidir. Digər region ölkələrində dəyişikliklər ya çox gözəçarpan deyil, ya da
ümumiyyətlə yoxdur. Azərbaycandan sonra ən yüksək göstərici Türkmənistanda qeydə alınıb. Dünya Bankının
hesabatlarına əsasən, Türkmənistanda enerji istifadəsi səmərəliliyi göstərilən zaman kəsiyində 169 faiz artıb. Buna
baxmayaraq, Azərbaycanda enerji istifadəsi səmərəliliyi region ölkələri ilə müqayisədə bir neçə dəfə yüksəkdir.
Müstəqilliyinin 25 ili dövründə ölkəmizdə dövlət idarəçiliyi sahəsində uğurlu siyasət nəticəsində
Azərbaycan Respublikasının uzunmüddətli tərəqqinin əsas şərti olan davamlı inkişafı hədəfləyən nailiyyətləri
“böyük yeddilik” dövlətləri ilə müqayisə olunacaq səviyyədədir, bəzi hallarda isə onların göstəricilərindən
üstündür. Azərbaycan Respublikasının davamlı inkişaf göstəricilərinin G7 dövlətlərininkilərlə müqayisə və
təhlilindən göründüyü kimi, Azərbaycan Respublikasının davamlı inkişafın qeyd olunan indikatoru üzrə
göstəriciləri “böyük yeddilik” ölkələrinin orta göstəricisindən 15 faiz, həmçinin ABŞ, Kanada, Fransa və
Yaponiya kimi dövlətlərinkindən yüksəkdir.
Ehtimal oluna bilərdi ki, Azərbaycan Respublikasının davamlı inkişaf indikatorlarının bu qədər sürətli
artımı ölkə iqtisadiyyatının özəllikləri, əsas etibarilə neft faktorundan qaynaqlanır. Bu halda digər neft və qaz
ixrac edən ölkələrdə də analoji tendensiyalar izlənilməliydi. Həm Neft İxrac edən Ölkələr Birliyinə (OPEC) üzv
olan, həm də bu təşkilat çərçivəsində fəaliyyət göstərməyən dövlətləri xarakterizə edən göstəricilər deməyə əsas
verir ki, Azərbaycan Respublikası davamlı inkişafın sözügedən göstəricisinə görə bu qrupda da liderdir.
Beynəlxalq statistikaya əsasən, 1990-cı ildə Azərbaycan bu göstəriciyə görə Meksika, Küveyt, Birləşmiş
Ərəb Əmirlikləri, Venesuela, Qazaxıstandan xeyli geridə qalaraq sonuncu yerlərdən birini tuturdu. Son 10 ildə
Azərbaycan Respublikası əhəmiyyətli dərəcədə irəliləyərək bu qrupun liderinə çevrilib. Üç il öncə isə sözügedən
qrupun lideri statusuna Ekvador və Norveç yiyələnmişdi. Xüsusi qeyd edilməlidir ki, neft amilinin iqtisadiyyatda
payı müqayisə edilən ölkələr arasında fərqlidir. Onların arasında elə ölkələr mövcuddur ki, onlarda neft və qaz
amilinin iqtisadiyyatdakı payı Azərbaycan Respublikasından daha yüksəkdir. Belə ölkələrə, məsələn, Küveyt və
digərləri aiddirlər. Lakin Azərbaycanda müstəqilliyin bərpa olunduğu dövrdə gerçəkləşdirilən innovativ inkişaf
siyasəti ölkəni neft və qaz ixrac edən ölkələr sırasında davamlı inkişaf indikatoruna görə şərtsiz liderə çevirib. Bu
isə o deməkdir ki, davamlı inkişaf cəmiyyətinə keçid prosesində ölkəmiz tərəfindən qazanılan mövqelər birbaşa
karbohidrogen istehsalı və ixracı ilə bağlı deyil.
Birmənalı şəkildə, Azərbaycan Respublikasının son onillikdə qazandığı nailiyyətlər Prezident cənab İlham
Əliyevin tətbiq etdiyi unikal idarəetmə texnologiyalarının nəticəsidir. Dövlət inkişaf proqramlarının milli
proqramlara transformasiyası, onların reallaşdırılmasında dövlət qurumları ilə yanaşı, vətəndaş cəmiyyətinin və
özəl sektorun fəal iştirakı bu texnologiyaların vacib elementləridir.
Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin yeni mərhələsində həyata keçirtdiyi xarici və daxili siyasət
əsasən ölkə vətəndaşlarının rifahının yüksəldilməsi və təhlükəsizliyinin təmininə yönəldilmişdir. Ölkə Prezidenti
cənab İlham Əliyev daim vurğulayır ki, iqtisadi inkişaf məqsəd deyil, sosial problemlərin həlli və təhlükəsizliyin
təmin olunması üçün vasitədir. 25 illik tarixi olan müstəqilliyin bərpasının ilk mərhələlərində ölkədə əsas sosial
məqsəd kimi yoxsulluğun azaldılması məsələsi gündəmdə idi. Ölkədə uğurla həyata keçirilən siyasətin nəticəsi
olaraq yoxsulluq ilə mübarizədə qısa bir zaman kəsiyində yüksək və səmərəli nəticələr əldə edilmişdir. Qeyd
etmək lazımdır ki, hazırda da yoxsulluq bəşəriyyət qarşısında duran ən böyük problemlərdən, onun aradan
qaldırılması isə ən aktual məsələlərdəndir. Təsadüfi deyil ki, yoxsulluğun ləğvi, kəskin qeyri-bərabərliyin aradan
qaldırılması 2030-cu il üçün hədəflənən məqsədlər sırasındadır.
Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun səviyyəsi dünyada müşahidə edilən ən aşağı göstəricilərdəndir.
Beynəlxalq qurumların hesabatlarından bəlli olur ki, çox qısa zamanda Azərbaycan Respublikası
yoxsulluğun azaldılması ilə yanaşı, digər sosial problemlərin həllində də xeyli irəliləyişə nail olub. Beynəlxalq
standartlara uyğun olaraq, sosial siyasətin uğuru xüsusi indikatorlarla müəyyən edilir. Onların arasında ən çox
yayılmışı və geniş tətbiq olunanları ölkənin sosial siyasətini xarakterizə edən Cini göstəricisi və Kvintil gəlir
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göstəricisidir. Cini göstəricisi gəlirin bölgüsündə bərabərlik dərəcəsini miqdarca qiymətləndirməyə imkan verən
statistik göstəricidir və 0-100 arası dəyişir. 0 - tam bərabər, 100 mütləq qeyri-bərabər bölgüdür.
Dünyanın heç bir ölkəsində tam bərabərlik və ya tam qeyri-bərabərlik yoxdur. Bu da tam ədalətlidir. Belə
ki, tam bərabərlik motivasiya etmir, qeyri-bərabərlik isə fərdi potensialın təkmilləşdirilməsini mənasızlaşdırır. Bu
üzdən də ölkədə Cini göstəricisi nə qədər aşağıdırsa, həyata keçirilən sosial siyasət bir o qədər uğurlu hesab edilir.
Cini göstəricisinin Azərbaycan Respublikası və “böyük yeddilik” ölkələrində müqayisəli təhlili ilə bağlı bilgilər
bir daha vurğulamağa əsas verir ki, Azərbaycan Respublikasının sosial inkişaf göstəriciləri “böyük yeddilik”
qrupunun orta göstəricilərindən və bu quruma üzv Kanada, İtaliya, Böyük Britaniya və ABŞ-dan yüksəkdir.
Azərbaycanın sosial siyasətinin uğurunun daha bir sübutu Kvintil təhlil nəticələridir. Kvintil təhlil əhalinin
20% ən yüksək gəlirli təbəqəsinin orta gəlirləri ilə 20% ən kasıb təbəqəsinin orta gəlirinin nisbəti əsasında aparılır.
Göstəricinin aşağı olması beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən ölkənin sosial siyasətinin uğuru kimi dəyərləndirilir.
Bu gün ölkəmiz Kvintil təhlil göstəricilərinə görə, bir sıra inkişaf etmiş ölkələri, o cümlədən “böyük yeddilik” və
Avropa Birliyinə daxil olan dövlətləri üstələyir. Bu məlumatlar Azərbaycan Respublikasında sosial siyasətin
prioritet olmasından xəbər verir.
Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini 25 il öncə bərpa edib. Ölkə müstəqilliyinin ilk illərini çox ağır
durumda keçirib və bu gün də erməni silahlı qüvvələrinin aqressiyası, ərazilərinin 20 faizinin işğalı ilə bağlı
olayların təsiri altındadır. Buna baxmayaraq, Azərbaycan Respublikası qısa dönəmdə innovativ davamlı inkişaf
siyasəti reallaşdırmağa müvəffəq olub. Beynəlxalq qurumlar və müstəqil ekspertlərin sənədləri bu faktın aşkar
təsdiqidir. Bütün bu uğurların təməlində isə, heç şübhəsiz, Ulu öndərin ideyaları bərqərar olub.
Yeni Azərbaycan.-2017.-5 may-№ 79.-S.3.
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AZƏRBAYCANIN SİMVOLU
Yeni islahatlar kursu Heydər Əliyevin milli inkişaf strategiyasının müasir modelidir
Fəttah HEYDƏROV,
Milli Məclisin komissiya sədri, Respublika Ağsaqqallar Şurasının sədri
Azərbaycan tarixin heç bir dövründə indiki qədər güclü, müstəqil və qüdrətli olmayıb. Bu qənaət Prezident
İlham Əliyevin timsalında bütün xalqımızın fikridir, ən əsası isə tarixi salnamələrdən süzülən həqiqətlərin işığında
öz təsdiqini tapan inkaredilməz gerçəklikdir.
Bu, həm də istiqlalının 25-ci ildönümünü qeyd edən bir məmləkətin qürur, inkişaf, yüksəliş hesabatıdır.
Müstəqilliyinin yaşı əsrləri, onillikləri əks etdirən dövlətlərin indi yaşadıqları ictimai-siyasi gərginliklərin, sosialiqtisadi böhranların fonunda bugünkü Azərbaycanın əsrin cəmi dörddəbirində qazandığı nailiyyətlər daha
əzəmətli və möhtəşəm görünür.
Müasir, yeni Azərbaycan ulu öndər Heydər Əliyevin şah əsəridir, Prezident İlham Əliyevin əzmkar,
qətiyyətli fəaliyyətinin real nəticəsidir. Qüdrətli Azərbaycan həm də uzun illər böyük sıxıntılar, çətinliklər,
fəlakətlər yaşamış xalqımızın öz müstəqilliyi və liderləri ətrafında sıx səfərbər olaraq göstərdikləri
vətənpərvərliyin, sədaqətin, etimadın təzahürüdür.
Həqiqətlər daim müqayisədə üzə çıxır. Etiraf edək ki, mövcud tərəqqi, sabitlik, rifah kimi uğur göstəriciləri
əksər vətəndaşlarımızda indiyə qədər keçilən yolun məşəqqətlərini unudub, eyni zamanda yeni formalaşan gənclik
də 1988-1993-cü illərin xaosundan, səfalətindən xəbərsizdir. Yəni biz bugünkü nailiyyətləri heç də uzaq olmayan
keçmişin - 25 il öncənin faciələri ilə hökmən müqayisə etməli, təhlillər aparmalı, Azərbaycanın hansı enişdən
hansı yüksəkliyə doğru keçidini davamlı şəkildə faktlaşdırmalı, tariximizin bu dövrünün obyektiv mənzərəsini
yaratmalıyıq. Bu, ictimai-siyasi xadimlərin, ziyalıların, ağsaqqalların əsas mənəvi vəzifələrindən olmalıdır.
Ən böyük həqiqət odur ki, Azərbaycanın inkişaf və yüksəliş uğuru heç də tarixi proseslərin məntiqi
qanunauyğunluğu, yaxud da dünyada baş verən hadisələrin nəticəsi kimi əldə olunmayıb. Əslində, bu təsirlərə
qalsa idi, Azərbaycanın müstəqilliyi ya ötən əsrin 20-ci illərində olduğu kimi itiriləcək, ya da ən yaxşı halda
formal xarakter daşıyacaqdı. 1993-cü ilədək olan durum da indiyə qədər davam edəcəkdi. Yəni, Azərbaycanın
intibah salnaməsi düzgün yürüdülən siyasətin, uğurlu islahatların yekunu olduğu kimi, həm də böyük güclərə və
tarixi
proseslərin
mənfi
təsirlərinə
qarşı
əzmkar
bir
mübarizənin
icmalıdır.
Bu şanlı tarixin yaradıcısı, bu müzəffər mücadilənin sərkərdəsi isə dünyanın ən böyük Azərbaycanlısı olan Heydər
Əliyevdir!
Yalnız siyasi nəzəriyyə yox, elə sadə həyat da sübut edir ki, hər bir xalqın malik olduğu tarixi ənənələrin,
mənəvi dəyərlərin, müasir düşüncə tərzinin, eləcə də fəaliyyət əmsalının əsas keyfiyyət göstəricisi məhz onun
yaratdığı dövlətdir. Əgər dövlət simvolik formada mövcuddursa, yaxud o, fövqəlgüclərin təsir dairəsindədirsə,
onun vətəndaşları özlərini azad, demokratik cəmiyyətin təmsilçiləri hesab etmirlərsə, onda nə bu dövlətin
müstəqilliyindən, nə də dövləti yaradan xalqın qüdrətindən, idarəçilik potensialından, mübarizlik əzmindən
danışmaq mümkündür. Biz bu acınacaqlı halı əsrlər boyu yaşamışıq. Amma bu millətin içindən çıxan şərəfli
insanlar bu gedişi zaman-zaman dəyişməyə çalışmış, xalqın öz müstəqil dövlətinə sahib çıxması üçün
fədakarlıqlar göstərmişlər. Bu mübarizələr tarixinin qürur məqamı əgər 1918-1920-ci illərin Cümhuriyyət
dövrüdürsə, şanlı səhifəsi məhz 1969-cu ildən başlanan əsl müstəqillik mücadiləsidir.
“Dövlətlərin tarixi əslində, onları yaradan və yaşadan şəxsiyyətlərin tərcümeyi-hallarıdır” - fikrinin işığında
Azərbaycanın tarixinin son 50 ilə yaxın dövrünü də haqlı olaraq məhz Heydər Əliyev şəxsiyyətinin təsiri ilə
əsaslandıra, əlaqələndirə bilərik.
Günümüzdə müşahidə olunan bir yanaşma ilə də əsla razı deyiləm. Bəzən yanlış olaraq Azərbaycanın
uğurlarını, sadəcə, ötən 24 illik dövrlə əlaqələndiririk. Halbuki müstəqillik illərində qazandığımız böyük uğurların
əsası hələ ötən əsrin 70-80-ci illərində qoyulub. Azərbaycanı müstəqil dövlət quruculuğuna aparan keşməkeşli və
şərəfli yol dahi öndərin hakimiyyətə birinci rəhbərliyi dövründən başlayır. Əgər tarixə işıq tuturuqsa, onda 70-ci
illərdən öncəki dövrü də yada salmağa məcburuq. Bu mərhələnin əsl mahiyyətini nəzərə almasaq, Heydər Əliyev
dühasının Azərbaycana bəxş etdiyi inkişaf və yüksəlişin də miqyasını izah edə bilmərik.
Elə şəxsi müşahidələrim, apardığım müqayisələr, təhlillər baxımından gördüklərimi və nəticə çıxardıqlarımı
bölüşmək istərdim. Ümumiyyətlə, bu məqaləni sırf xatirələrim üzərində kökləmək niyyətindəyəm.
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***
Azərbaycan dövlətinin və xalqının son 70 ildən artıq yaşam dövrü gözlərim qarşısındadır. Tariximizin ən
ziddiyyətli, keşməkeşli mərhələləri, fərəhli, acılı-şirinli günləri həyatımdan keçib. Qanlı repressiya illəri, İkinci
Dünya müharibəsinin ağır dövrləri, şəxsiyyətə pərəstiş illərinin mənəvi-ideoloji sarsıntıları düşüncəmdə dərin
izlər buraxıb. Gənc yaşımdan fəal pedaqoji və partiya həyatım başlayıb. O dövrlər bir məsələ məni daim
qayğılandırıb, düşüncəmə hakim kəsilib: Azərbaycan xalqı niyə ittifaq tərəfindən etinasızlıq, ayrı-seçkiliklə
qarşılaşır? Ağır sosial-iqtisadi çətinliklər, mənəvi böhran, xalqın layiqli həyat tərzindən məhrum edilməsi niyə
səngimir? Xüsusən də, ötən əsrin 60-cı illərində partiya iclaslarında inkişaf və tərəqqi ilə bağlı səslənən gurultulu
bəyanatların gerçəklikdən tamamilə uzaq olduğunu görür, qəlbən sarsılırdım. Həmin dövrdə keçmiş SSRİ-nin ən
geridə qalmış respublikalarından biri olan Azərbaycan taleyin ümidinə buraxılmış kimi görünürdü. İqtisadi, siyasi
və mənəvi böhran şəraitində biz gənclərin gələcək barədə təsəvvürləri də bədbin notlar üzərində köklənmişdi.
Keçmiş imperiya rəhbərliyinin Azərbaycan xalqına qarşı yeritdiyi siyasətin mahiyyətindəki bu ayrıseçkiliyin, etinasızlığın, aşkar qərəzin nə ilə bağlı olduğunu özüm üçün aydınlaşdırmağa çalışır, dərin düşüncələrə
dalırdım. Həmişə də bu qənaətə gəlirdim ki, təbii sərvətləri talanan, əhalisi yarımac vəziyyətdə yaşayan, sosialmənəvi problemlər məngənəsində sıxılan respublikanın prinsipial, qətiyyətli və müasir ruhlu rəhbərə ehtiyacı var.
Şükürlər olsun ki, tale gec də olsa, bizə rəhbəri, milli xilaskarı bəxş etdi! 1969-cu il iyulun 14-də ümummilli lider
Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbər seçilməsi ilə xalqın taleyində tamamilə yeni səhifə açıldı.
Bu sətirləri yazarkən, ani olaraq müasir dövrümüzü yada salıram. Bu gün Prezident İlham Əliyevin bütün
dünyaya nümayiş etdirdiyi səmərəli islahatçılıq, davamlı inkişafa nail olmaq məharəti, ölkəni mənfi təsirlərdən
qorumaq
cəsarəti,
liderlik
qətiyyəti
tam
48
il
öncəki
siyasi
mənzərənin
eynidir.
2003-cü ildən etibarən qürurla müşahidə etdiyimiz quruculuq və yüksəliş dövrü əslində 1969-cu ildən başlayan
Azərbaycanın inkişaf salnaməsinin yeni mərhələsi, məntiqi davamıdır.
O dövr üçün olduqca gənc lider sayılan Heydər Əliyev tərəfindən ilk günlərdən respublikada böyük bir
inqilabın başlandığı göz önündə idi. Onun kimi xarizmatik və enerjili, xalqına, dövlətinə bağlı bir şəxsiyyətin
hakimiyyətə gəlməsi xalqın həyatında yüksəlişin başlanğıcına çevrildi. Ulu öndər çevik təşkilatçı, zamanın
nəbzini tuta bilən ədalətli rəhbər kimi sübut etdi ki, istək, iradə, vətənpərvərlik və milli təəssübkeşlik hissi olan
zaman az müddətdə çox şeyə nail olmaq olar. Elə bu daxili əminliklə də Heydər Əliyev problemlər məngənəsində
çabalayan cəmiyyətin özünəinamını bərpa etdi. Dövlət idarəçiliyinə yeni ruh, müasirlik gətirdi, xalqın bütün
potensialını milli problemlərin həlli yönündə səfərbər etdi. Hətta imperiya asılılığında belə, millətə vicdanlı,
sədaqətli, ləyaqətli xidmətin mümkünlüyünü əməli fəaliyyəti ilə sübuta yetirdi.
Yeni rəhbərin qətiyyəti, təşəbbüskarlığı, yeniliklərə, islahatlara meyilli olması Azərbaycan vətəndaşlarında
gələcəyə inam hissini gücləndirdi. Onun qarşısında duran vəzifələr miqyasca daha böyük, xeyli dərəcədə
məsuliyyətli idi.
O, respublikanın üzləşdiyi problemləri ilk gündən düzgün müəyyənləşdirməklə, onların həlli üçün lazımi
iradə, qətiyyət və prinsipiallıq göstərdi. Hər cür riskə rəğmən, o dövrün naqisliklərini açıq deməkdən çəkinmədi,
neqativ hallara qarşı mübarizə tədbirlərini gücləndirdi. Keçmiş SSRİ miqyasında korrupsiya və rüşvətxorluğa,
iqtisadi cinayətkarlığa qarşı ilk qətiyyətli mübarizə tədbirlərini də məhz Heydər Əliyev başladı. Respublikaya
rəhbərliyinin ilkin dövrlərindən etibarən qanunçuluğun, hüquq qaydalarının möhkəmləndirilməsi istiqamətində
prinsipial addımlar atdı. İmperiya rəhbərliyi bu neqativ təzahürləri ört-basdır etməyə çalışsa da, ümummilli lider
bu acı həqiqətləri gizlətməməyin, problemi doğuran səbəbləri aradan qaldırmağın tərəfdarı idi.
***
O zaman vilayət partiya komitəsində təlimatçı vəzifəsində çalışmışam, daha sonra Ordubad rayonunun ikinci
katibi, nazir olaraq fəaliyyət göstərmişəm. 1978-ci ildə Ordubad rayon partiya komitəsinin I katibi, sonra Culfa
rayon partiya komitəsinin I katibi işləyərkən Heydər Əliyevin hazırlayıb həyata keçirdiyi tədbirlərdə iştirak
etmişəm. Dəfələrlə onun qəbulunda olmuşam və hər dəfə rayondakı vəziyyəti soruşmaqla, ümumi işlərin
hesabatını dinləməklə yanaşı, o qədər düzgün tapşırıqlar, uzaqgörən məsləhətlər verirdi ki, məhz bunların
nəticəsində həmin rayonlarda kompleks inkişaf əldə olunurdu. O, nitqlərində, çıxışlarında hər zaman çıxış
yollarını aydın müəyyənləşdirirdi və problemlərin səbəblərini, həll yollarını uzaqgörənliklə vurğulayırdı.
Ordubad rayonuna rəhbər vəzifəyə seçilərkən Heydər Əliyevin mənə söylədiyi sözləri bu günə qədər
unutmamışam: “Gedin düz işləyin, vicdanla çalışın. İşçilərə də bunu çatdırın. Harada olursansa, ol, səmərəli
işləmək lazımdır. Xalqa layiqincə xidmət etmək gərəkdir”. İnsanlarda mənəvi təmizliyi o, hər şeydən üstün
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tuturdu. İşçilərdən kabinetlərdə qapanıb qalmamağı, vaxtlarının çoxunu camaat arasında keçirməyi tələb edirdi.
O, sadə insanlarla ünsiyyəti xoşlayır, bundan zövq alır, öz kadrlarından da belə insanlarla təmaslardan qaçmamağı
tələb edirdi.
Möhtərəm Prezident İlham Əliyevin bu gün xalqın inam, etimad ünvanına çevrilməsini, ən sadə vətəndaşla,
kəndli, sürücü, çoban ilə belə xoş, səmimi ünsiyyət yaratmasını, onlarla səmimi dostluq etməsini hamımız qürurla
seyr edirik. Və deyirik: ot kökü üstündə bitər!
Heydər Əliyev hələ o illərdə böyük uzaqgörənliklə gələcək müstəqilliyə etibarlı zəmin formalaşdırırdı.
Müstəqilliyin iqtisadi əsasları da məhz o dövrdə faktiki olaraq yaradılmışdı. Azərbaycan qısa müddətdə özünü
iqtisadi cəhətdən təmin etməyə qadir üç respublikadan (Rusiya və Ukrayna ilə birgə) birinə çevrilmişdi. Ulu öndər
yaxşı bilirdi ki, millətin siyasi müstəqilliyinin təməlini məhz onun iqtisadi azadlığı şərtləndirir. O, qısa müddətdə
respublika iqtisadiyyatında ciddi keyfiyyət dəyişikliklərinə nail oldu. Azərbaycan xammal istehsalçısından
qabaqcıl, müasir texnika və texnologiya ilə təchiz olunmuş sənaye bazasına çevrildi. Respublikamız ötən əsrin
70-ci illərində neft maşınqayırması, məişət kondisionerləri, elektrik mühərrikləri, elektromaqnit avadanlığı,
soyuducular, sintetik kauçuk, boru-prokat, şüşə, şüşə qablar və s. istehsalına görə ittifaq miqyasında qabaqcıl
mövqelərə çıxdı. Həmin illərdə Bakıda, Naxçıvanda, Sumqayıtda, Gəncədə və digər şəhərlərdə inşa olunan iri
müəssisələr bu günün özündə də iqtisadiyyatın güclü sənaye kompleksinin formalaşmasına zəmin yaradan
möhkəm təməldir. Ümumilikdə, 1970-1985-ci illərdə bilavasitə Heydər Əliyevin təşəbbüsü və ciddi səyləri
nəticəsində Azərbaycanda 250-dən artıq sənaye müəssisəsi işə salınmışdı.
O dövrdə başlamış quruculuq və inkişaf prosesinin məntiqi davamı bugünkü Azərbaycandır. Məhz ötən əsrin
70-ci illərində əsası qoyulan düzgün yüksəliş kursu Prezident İlham Əliyev tərəfindən yeni dövrün ən modern
tələblərinə uyğunlaşdırılıb və möhtəşəm nəticələr əldə edib. Dünyanın nüfuzlu strateji mərkəzləri artıq 7-8 ildir
ki, “İnkişafın Azərbaycan modeli”ni tədqiq edirlər. Ölkəmiz səmərəli islahatların aparılmasına və onların uğurlu
nəticələrinə görə dünyada ən öncül mövqelərdədir. Bu günlərdə Dünya İqtisadi Forumunun hesabatına əsasən,
inkişaf indeksinə görə Azərbaycan inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında ikinci yerdədir. Respublikamız MDB
məkanında keçid dövrünü başa vuran ilk ölkə oldu. Bu kimi faktlar saysızdır, onların hamısını qeyd etməyə
ehtiyac yoxdur. Əsas odur ki, Azərbaycan Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi yolla düzgün istiqamətdə irəliləyir.
Ötən əsrin 70-80-ci illərində bütün sahələri əhatə edən islahatlar sayəsində Azərbaycan aqrar-sənaye
respublikasından sənaye-aqrar respublikasına çevrilmişdi. Ağır sənaye ilə yanaşı, yüngül sənaye müəssisələrinin
də açılmasına xüsusi diqqət göstərilirdi. Yeni-yeni tikiş və toxuculuq fabrikləri inşa olunurdu, əsas problemlərdən
sayılan gənclər və qadınlar arasında işsizliyin sayı dəfələrlə azalırdı. Azərbaycanın dörd bir bucağında
“gecəqondular” ləğv edilərək yüz minlərlə ev tikildi, mikrorayonlar salındı, yeni yaşayış massivləri istifadəyə
verildi. 1980-ci illərin əvvəllərində Azərbaycanda quruculuq və abadlıq işlərinin, mənzil tikintisinin vüsəti 50-60
illik rəqəmlərlə müqayisə olunurdu. 10-12 il ərzində respublikada hər dörd nəfərdən biri mənzil şəraitini
yaxşılaşdıra bilmişdi. Bu illərdə kənd yerlərində də tikinti-abadlıq işləri geniş miqyas almış, ümumi sahəsi 4,8
milyon kvadratmetr olan yaşayış evləri tikilib istifadəyə verilmişdi. Azərbaycan kəndinin mənzərəsi hələ o zaman
şəhərlə müqayisə edilirdi.
***
Bu gün Azərbaycanda aqrar sektorda köklü islahatlar gedir. Prezident İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycan
kəndlisi, - indi o, fermer adlanır, - hər yönümdə dövlət qayğısı ilə əhatə olunub, hökumət tərəfindən çoxsaylı
güzəştlər, maddi yardımlar alır. Bu sahədə düzgün siyasətin nəticəsidir ki, regionlarımız inkişaf edib, işsizlik
azalıb, aqrar yönümlü müəssisələrin sayı-hesabı yoxdur. Kənd təsərrüfatımızın bugünkü inkişaf strategiyası da
məhz 1969-cu ildə ümummilli lider tərəfindən başlanılmış aqrar islahatların davamıdır. Ulu öndər o dövrdə
Azərbaycanı qarış-qarış gəzərək kəndli ilə birbaşa ünsiyyət yaratdı, onların qayğılarını, çətinliklərini öyrənməklə
yanaşı, ölkəmizdəki aqrar sektorun əsas problemlərini, geriliyin səbəbini müəyyənləşdirdi. Qısa müddətdə çıxış
yollarını tapdı və onu uğurla həyata keçirdi. Respublikamız 70-ci illərdə keçmiş ittifaq miqyasında mühüm kənd
təsərrüfatı məkanı kimi tanınırdı, qabaqcıl pambıqçılıq və üzümçülük diyarı kimi məşhurlaşmışdı. Azərbaycanda
həmin dövrdə üzüm istehsalı 2 milyon tona, pambıq istehsalı isə 1 milyon tona çatmışdı. İttifaq miqyasında
istehsal olunan üzümün 27, pambıq mahlıcının isə 9,2 faizi respublikamızın payına düşürdü. Boz səhraların
suvarılması həm yeni iş yerlərinin açılması, həm də istehsalın artımı demək idi.
Kəndlilərimiz zəhmətə alışdı, sərvət sahibi oldu. Kənd əməkçisi halal zəhməti ilə özünün sosial problemlərini
özü həll edirdi. Halallıq artıq dövlət ideologiyası səviyyəsinə qalxmışdı. Sadə kənd əməkçisi öz şikayətini elə iş
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yerində - tarlada, bağda, tərəvəz sahəsində, tikinti meydançasında, sənaye ocağında, fermada şəxsən Heydər
Əliyevə söyləmək imkanı əldə etmişdi. O, sadə əmək adamının qəlbini fəth etmiş, onların yaxın dostu olmuşdu.
Bu gün Prezident İlham Əliyevin son dövrlərdə unudulmuş pambıqçılıq, üzümçülük, baramaçılıq, fındıqçılıq
və digər sahələrlə bağlı imzaladığı dövlət proqramları, bunlarla bağlı keçirdiyi görüşlər, birbaşa sahələrə gedərək
prosesə şəxsi nəzarətini yaratması, - bütün bunlar ötən əsrin 70-ci illərindən başlamış aqrar inkişafın artıq müasir
çağırışlara uyğun davamıdır. Təsadüfi deyildi ki, həmin illərdə ulu öndəri ucqar kəndlərdə, keçilməz dağlardakı
yaşayış məntəqələrində, zəmilərdə, tarlalarda müşayiət edənlər arasında yeniyetmə, gənc İlham Əliyev də olardı.
Demək, cənab Prezident hər zaman müdrik rəhbərdən öyrənib, dərs alıb.
***
1982-ci ildə Naxçıvanın Culfa rayonunun birinci katibi vəzifəsində çalışdığım dövrdə ulu öndərin böyük
qətiyyətinin, prinsipiallığının, millətə sevgisinin əyani təcəssümü olan, bu gün də böyük qürur, fəxarət hissi ilə
xatırlanan bir hadisənin canlı şahidiyəm. Məhz Heydər Əliyevin böyük, əzmkar mübarizəsinin təntənəsi kimi,
1937-ci ildə repressiyaya məruz qalaraq Sibirə sürgün olunmuş görkəmli dramaturq Hüseyn Cavidin nəşi uzaq
Sibirdən gətirilərək Naxçıvanda torpağa tapşırıldı. Fikrimcə, bu hadisəni yalnız ulu öndərin milli-mənəvi, ədəbi
irsə qayğıkeş və həssas münasibəti kimi dəyərləndirmək olmaz. O dövr üçün son dərəcə qeyri-adi, təhlükəli, riskli
görünən bu addım bütövlükdə ulu öndərin xalqda milli kimlik və özünüdərk hisslərinin güclənməsi istiqamətində
apardığı siyasətin mahiyyətindən irəli gəlirdi. Müdrik rəhbərin qayğısı ilə o illərdə qorunub saxlanılan millimənəvi dəyərlər sonralar Azərbaycan xalqının dövlət müstəqilliyinin bərpasında da müstəsna rol oynadı.
Bunlar həm də azərbaycançılıq ideyasının təməl prinsipləri, əsas məramları idi. Müstəqil Azərbaycanın
dövlət ideologiyasına çevrilən azərbaycançılıq məhz 70-80-ci illərdə formalaşmağa başlamış və tətbiq edilmişdir.
***
O dövrdə bütün ittifaq boyu hamı - baş katibdən sıravi vətəndaşa qədər hər kəs “Azərbaycan iri addımlarla
irəliləyir” sözünü təkrarlayırdı. 30-40 il öncənin ən məşhur deyimlərindən olan bu ifadə ilə bağlı mənim də bir
xatirəm var. 1969-cu ilin yaz ayları idi. Moskvadan “Oqonyok” jurnalının xüsusi müxbiri, tanınmış jurnalist
Aleksey Qolikov Naxçıvana gəlmişdi. O, muxtar respublika haqqında jurnala material hazırlamalı idi. Onunla bir
neçə gün muxtar respublikanın bütün rayonlarında olduq, zəngin material topladıq və sonda jurnalisti İrəvan
aeroportundan ötürməli oldum. Sədərəkdən İrəvana tərəf bir neçə kilometr keçəndən sonra qonaq gözləmədiyim
halda üzünü mənə çevirib soruşdu: - Fəttah Səməd oğlu, mənə deyə bilərsinizmi ki, Siz nə üçün bu dərəcədə geri
qalmısınız?
Mən bu sualdan tutuldum, çünki qocaman jurnalistlə bir həftə ərzində Naxçıvan torpağının ulu tarixinin
nişanələri olan zəngin memarlıq abidələri, xalqın keçdiyi tarixi inkişaf yolu, görkəmli şəxsiyyətləri barədə xeyli
fikir mübadiləsi etmişdik. Nizamidən, Füzulidən, Nəsirəddin Tusidən, Əbubəkr Əcəmidən, Cəlil
Məmmədquluzadədən, 800 yaşlı Mömünə xatun və Qarabağlar abidələrindən qiymətli materiallar toplamışdıq.
Aramızda səmimi dostluq yaranmışdı. O, mənim üz-gözümdən yağan narazılıq ifadələrini duyub, fikrini bir az
yumşaldaraq təkrar etdi: - Ola bilsin ki, xalqınızı yox, respublikanızı deyirəm, - respublikanız nə üçün geri qalır?
Müxbir dərhal əlindəki qovluğu açıb həmin gün aldığımız qəzetləri çıxardı. - Buyurun, mən bunları deyirəm,
- deyə A.Qolikov qəzetlərdə çap olunmuş ilin birinci kvartalının hesabatlarını mənə göstərdi. Bu cədvəli nəzərdən
keçirdim. Hesabat cədvəllərində Azərbaycan 15 respublika arasında axırıncı yerlərdə qərar tutmuşdu. Aleksey
Qolikov fikrini bir az da sərtləşdirərək əlavə etdi ki, siz elə tərifdən dəm vurursunuz, amma faktlar tamam başqa
fikir söyləyir. Jurnalist Aleksey Qolikovun sualı ömürlük hafizəmə həkk olundu: “Biz niyə geri qalırıq?”
1978-ci ildə ölkə başçısı Leonid Brejnev ikinci dəfə Bakıya gəlmişdi. Baş katib respublikadakı quruculuq
işlərinə yüksək qiymət verdi və möhtəşəm sarayda öz qənaətini bu sözlərlə yekunlaşdırdı: “Azərbaycan iri
addımlarla irəliləyir!”. Bu sözlər həmin gün bütün İttifaqda, bütün dünya miqyasında radio, televiziya və bütün
kütləvi informasiya vasitələrində səsləndi. Bu sözlərdən dost sevinirdi, düşmənlərsə narahat olurdu.
Leonid Brejnevin bu sözləri 10 il bundan öncə Aleksey Qolikovun məni daim düşündürən sualına tutarlı
cavab idi. Elə həmin axşam Moskvaya A.Qolikova zəng etdim. Səsimi eşidən kimi telefonda salamsız-kəlamsız
“Şiroko şaqayet Azerbaydjan!” - deyib sevinclə qışqırdı. Sonra isə əlavə etdi: - “Dost, hiss etdim ki, siz o vaxt
mənim doğru sualımdan incidiniz. Amma əsl dost sözü üzə deyər. Mən o vaxt Azərbaycanın geridə qalmasına bir
dost kimi acıyırdım. Görürsünüz, bir insan nələrə qadirdir? Heydər Əliyeviç əsl vətəndaş, bacarıqlı rəhbərdir.
Gözünüz aydın, onu sizə Allah yetirib. Onu sevin, qədrini bilin. Mən sizi ürəkdən təbrik edirəm!”
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Həmin gün “Azərbaycan” adını ucaldan Heydər Əliyev şəxsiyyəti gözümdə bir daha ucaldı. Xalqını və
respublikasını ucaldan Heydər Əliyev özü az sonra daha böyük zirvəyə qalxdı. İttifaqda ikinci şəxs kimi tanınaraq
Moskvada, Kremldə böyük bir vəzifə ona etibar edildi. Ulu öndərin Kreml zirvəsinə ucalması Azərbaycanın
gücünün ən parlaq təsdiqi oldu. Onun adı bütün bu illər ərzində də Azərbaycan üçün xeyir və bərəkət mənbəyi
oldu.
***
Dünyanın fövqəldövləti sayılan Sovet İttifaqının idarə edilməsinin bir-birinə bənzəməyən bir neçə müxtəlif
sahələrinə rəhbərlik məhz ona tapşırıldı: təhsil və nəqliyyat, səhiyyə və sənaye, mədəniyyət, ədəbiyyat, incəsənət
və s... O, bütün bu sahələrdəki vəziyyəti qısa müddətdə öyrəndi, ələ aldı və hər bir sahəyə əsl yüksək ixtisaslı
mütəxəssis kimi, təşkilatçı kimi bacarıqla rəhbərlik etdi. Onun nəzarət etdiyi sahələrdə yeni bir canlanma və
yüksəliş başlandı.
Heydər Əliyev dünyanın ən böyük iki dövlətinin biri adından qərarlar qəbul edir, digər dövlətlərin rəhbərləri
ilə görüşür, Yaxın Şərqdə alovlanan münaqişələrin həllində vasitəçi olurdu. Bəli, bu böyük insanın şöhrəti artıq
Kalininqraddan Vladivostokadək ölçülən İttifaq hüdudlarını çox aşmışdı. Ona sosialist düşərgəsinin üzvü olan
ölkələrdə də hörmət edir, həmçinin ABŞ-dan Yaponiyaya, Çindən Afrikaya, ərəb dünyasından Avropayadək olan
dövlətlərdə dünyanın əsas liderlərindən biri kimi qəbul edirdilər.
Nə yaxşı ki, həmvətənimizin dünya miqyasında qazandığı bu şöhrətin, nüfuzun bir neçə onillik sonra yenidən
şahidi olduq. Bu gün Prezident İlham Əliyevin qlobal məkanın tanınmış, nüfuzlu liderlərindən birinə çevrilməsi,
Azərbaycanın dünya geosiyasətində aparıcı, bölgə miqyasında isə əsas amil kimi tanınması, ölkəmizin dünya
enerji siyasətini müəyyənləşdirən dövlətlər sırasında olması hər bir vətəndaşımızın iftixar mənbəyidir.
Ulu öndər 300 milyonluq insan arasında o qədər hörmət qazandı ki, hələ o zaman SSRİ-nin gələcək taleyini
kim həll edəcək - sualına sadə əmək adamlarından tutmuş yüksək mənsəb sahiblərinə qədər hər kəs öz qənaətində
“Heydər Əliyev” cavabını verirdi. Amma bu uğurlar M.Qorbaçov kimi bədxahların ürəyindən deyildi. Mənəvi
cəhətdən onu məhv edə bilməyəcəklərini hiss edən Qorbaçov güruhu onu cismən məhv etmək qərarına gəldi.
Vaxtilə Nəriman Nərimanovun və digərlərinin ömür sonluqlarını Heydər Əliyev fenomeninə tətbiq etməyə
şükürlər olsun ki, Böyük Allah yol vermədi. O, bütün vəzifələrindən istefa verdi.
***
Bu dahi şəxsiyyətin hakimiyyətdən uzaqlaşması nəticəsində Azərbaycanın bütün sahələrdə böyük
problemlərə, ən əsası isə hərbi təcavüzə məruz qalması insanlarımızda onun varlığına zəruri ehtiyac yaratdı. 1990cı ilin qanlı yanvarı göstərdi ki, Heydər Əliyevin məkrli hücumlar üçün hədəf seçilməsinin əsas səbəbi nəticə
etibarilə Azərbaycanı sarsıtmaq, xalqımızın başına faciələr gətirməkdir. İmperiyanın bu qanlı əməlinə etiraz
bildirmək üçün ailəsi ilə birlikdə Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gələn Heydər Əliyev əsl və
yeganə milli lider olduğunu təsdiqlədi. Bu faciədən sonra ulu öndərin Vətənə qayıtmasına imkan vermir, onun
müdafiəsinə qalxanları dərhal təqib və təzyiqlərlə üz-üzə qoyurdular. Lakin onu heç nə qorxutmadı, bütün
maneələri dəf edərək Vətənə, Azərbaycana döndü, dünyaya göz açdığı məkana, qədim Naxçıvan torpağına
qayıtdı.
Heydər Əliyevin Naxçıvana gəldiyi gün sanki el bayramını xatırladırdı. Bir neçə saat ərzində on minlərlə
insan Naxçıvan şəhərinin böyük meydanına toplaşaraq xalqımızın qeyrətli oğlunun görüşünə gəldi. İnsanlar ən
səmimi hissləri, məhəbbətləri ilə onu bağırlarına basırdılar. Bu tarixi şəxsiyyətin Naxçıvana gəlişi blokada
şəraitində yaşayan, dözülməz problemləri ilə yalqız qalan naxçıvanlılara ilahi bir ruh gətirdi. Hər gün muxtar
respublikanın rayonlarından onlarla insan bu şəxsiyyətin ziyarətinə gələrək, onunla ünsiyyətdən mənəvi təsəlli
tapırdılar. Bu görüşlərin əksəriyyətinin canlı şahidi kimi aydın görürdüm ki, ümidsizliyə qapılmış insanların
ürəyində artıq bir ümid çırağı yanmağa başlamışdı. 1990-cı ildə Azərbaycan Ali Sovetinə və Naxçıvan Ali
Məclisinə keçirilən seçkilər zamanı naxçıvanlılar Heydər Əliyevi deputat seçdilər. Həmin vaxt heç bir vəzifə
tutmayan bu insana qarşı xalqın böyük etibarının və ehtiramının şahidi olduq.
Ulu öndər fəaliyyətində yeni mərhələyə - həm də Azərbaycan dövlətçiliyinin tarixində yeni dövrə başladı.
Kiçik Naxçıvanda əslində, böyük Azərbaycanın müqəddəratı həll olunurdu. Bakıdakı rəhbərliyin nümayiş
etdirdiyi səbatsızlıq, bacarıqsızlıq, intriqa üzündən Qarabağ cəbhəsində ard-arda məğlubiyyətlər yaşanır, yüz
minlərlə insanın qaçqına çevrilməsinə göz yumulur, ölkə sosial-iqtisadi səfalətə sürüklənir, vətəndaş müharibəsi
və separatizm baş qaldırırdı - ən əsası isə, bu kimi dağıdıcı meyillərə qarşı hakimiyyətin müqaviməti yox idi.
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Dövlətçilik məhvə, müstəqillik iflasa doğru gedirdi. Əgər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti əsrin əvvəllərində cəmi
23 ay yaşamışdısa, əsrin sonlarında dövlət müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycan 17-18 aya nəinki müstəqilliyini,
bütövlükdə dövlətçiliyini itirmək, parçalanmaq, dövlət kimi siyasi səhnədən silinmək təhlükəsi ilə üzləşmişdi.
Lakin blokada şəraitində yaşayan, Bakıdakı rəhbərliyin davamlı təzyiqlərinə və maneələrinə məruz qalan
Naxçıvanda əsl müstəqillik və dövlətçilik modeli yaranırdı. Təsadüfi deyil ki, müstəqillik və dövlətçiliklə bağlı
bütün rəsmi qərarlar Azərbaycan Ali Soveti tərəfindən yox, Naxçıvan Ali Məclisi tərəfindən qəbul olunmuşdu.
Müstəqillik və dövlətçiliklə bağlı təşəbbüslərin müəllifi də Azərbaycana o zaman rəhbərlik edən prezidentlər
deyil, məhz Naxçıvandakı Heydər Əliyev idi.
Ulu öndərin Naxçıvan Ali Məclisinin sədri kimi qəbul etdiyi müdrik qərarlar, həyata keçirdiyi məqsədyönlü
tədbirlər yenicə müstəqillik qazanmış dövlətin aparmalı olduğu islahatların mahiyyətini təşkil edirdi və 1993-cü
ildən sonra bütün Azərbaycana şamil olunacaq yeni inkişaf kursunun da əsası idi.
***
Naxçıvan o zaman bütün Azərbaycan üçün milli azadlıq və milli dövlətçilik nümunəsi göstərirdi. Ümummilli
lider özü də xalqımızın nəzərində dövlətçiliyin məğrur rəmzinə, canlı abidəsinə çevrilmişdi. Bu sözləri yazıram
və mübaliğəyə varmadığıma tam əminəm. Yenə də unudulmaz xatirələrə müraciət edirəm.
1990-cı ilin yay aylarının sonu idi. Heydər Əliyev Naxçıvana gəldiyindən az müddət keçmişdi. Ulu öndərlə
şəhərin Əcəmi seyrəngahı deyilən ərazisində gəzintiyə çıxmışdıq. Heydər Əliyev Möminə xatun məqbərəsinin
qarşısına gələrək bu möhtəşəm abidəni heyranlıqla seyr edirdi. Qəfildən mənə dönərək: “Bilirsənmi, türbənin
üstündə nə yazılıb?” - deyə soruşdu. “Heydər Əliyeviç, burada çoxsaylı “Allah” sözlərindən əlavə, həm də baş
tərəfdəki haşiyədə bir beyt də yazılıb: Biz gedirik, dünya durur, biz gedirik, yaratdıqlarımız durur” - cavabımı
bitirməyə heç imkan vermədi: “Yaratdıqlarımız, yoxsa əməllərimiz?” Fikrimə düzəliş verərək dedim: “Bəli,
tamamilə düzdür, əməllərimiz. Bu söz Sizə də aiddir. Bütün Azərbaycan boyu minlərlə yadigarınız, yaratdıqlarınız
əsərlər var. Elə gözümüzün qabağında olan bu nəhəng Mədəniyyət sarayı da Sizin ərsəyə gətirdiyiniz minlərlə
yadigardan biridir. Xatırlayırsınızsa, bu möhtəşəm sarayın ilk təməlinin hələ 1979-cu ildə Sizin Mərkəzi
Komitədəki kabinetinizin önündə ozamankı Azərbaycan rəhbərliyi ilə Naxçıvanın baş planını müzakirə edərkən
qoymuşunuz. Siz bu nəhəng binanın maliyyə vəsaitini o zaman Moskvadan Təhsil Fondundan aldınız. Binanın
əsası Siz Bakıda olarkən qoyulsa da, onun tikintisi Siz Moskvada işləyərkən başa çatdı. Çox sağ olun ki, o zaman
bu Mədəniyyət sarayı üçün lazımi səhnə avadanlığını, bütün maddi-texniki təchizatı məhz Sizin köməyinizlə
Saratov, Tümen, Sankt-Peterburq, Moskva, Kiyev və Uman şəhərlərindən alıb gətirə bildik”.
Heydər Əliyev bir az fikrə gedərək: “O zaman biz onu tikdik, o, xalqa əbədi xidmət edəcək” - söylədi və dərhal
da əlavə etdi: “Ancaq gör qəzetlərdə hansı yalanlar uydururlar”. Bir anlıq sükutdan sonra Heydər Əliyev əlini
məqbərənin divarlarına söykəyərək dedi: “Bu məqbərə isə Atabəylər dövlətinin yadigarıdır. Əgər hökmdar öz
mərhum anasına belə bir möhtəşəm abidə ucaldıbsa, gör onda onların iqamətgahları, sarayları hansı əzəmətdə
olub. Bunlar adi abidələr deyil. Bunlar Azərbaycan dövlətçiliyinin necə qüdrətli olduğunu göstərən abidələrdir.
Bax, bu dövlətçilik ənənələrimizi indi də siz, gələcək nəsillər yaşatmalıdırlar”. Bir müddət keçəcəkdi, Heydər
Əliyev özü Azərbaycanın dövlətçilik salnaməsinin ən qüdrətli rəmzinə, abidəsinə çevriləcəkdi!
***
1993-cü ilin iyununda Azərbaycanda yaranmış hakimiyyət böhranı, artan erməni işğalları ulu öndərin ölkə
rəhbərliyinə gəlişini qətiləşdirdi. Xalqın iradəsi ilə baş tutan və tariximizə Qurtuluş günü kimi düşən bu hadisə
həm də Azərbaycanın xilası oldu. O, Azərbaycanın yarımcan cisminə sanki mübariz ruh kimi qayıtdı,
Azərbaycana qurtuluş, nicat, qüdrətli ordu bəxş etdi, ölkəyə sabitlik, siyasi islahatlar, demokratikləşmə, iqtisadi
yüksəliş, sosial inkişaf gətirdi. Vətəndaşına ən ali hüquq və azadlıqlar, sərbəstlik, təkmil Konstitusiya, azad və
ədalətli seçkilər, xalqın səsi ilə ərsəyə gələn parlament verdi. Heydər Əliyev nefti “fəlakət mənbəyindən”
yüksəlişin əsas amilinə və ümumxalq sərvətinə çevirdi, xalqı mülkiyyətçi, sahibkar, pul yiyəsi etdi, halallıqla
dolanmağı və çörək qazanmağı öyrətdi, məcburi köçkünü bataqlıqdakı çadırdan müasir evlərə köçürdü. Dünyanı,
beynəlxalq təşkilatları qarış-qarış gəzərək Azərbaycanın haqq səsini qəbul etdirdi və Ermənistanın təcavüzkar
siyasətini ifşa edərək, qələbəmizin siyasi, diplomatik və informativ zəminini formalaşdırdı. Ulu öndər
Azərbaycanda vətəndaş qarşıdurmasını yox etdi, vətəndaş birliyini, sülhünü və həmrəyliyini yaratmaq məqsədilə
on minlərlə insana amnistiya və əfv tətbiq etdi, hətta onun fiziki qəsdinə çalışan cinayətkarları bağışladı. O,
Azərbaycan insanına güclü və qüdrətli dövlət, Azərbaycana isə uğrunda canından keçməyə hazır olan vətəndaşlar
1037

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

bəxş etdi. Ümummilli lider elə bir siyasi kursun əsasını qoydu ki, bu kurs Azərbaycan durduqca məmləkətimizin
dövlətçilik konsepsiyası kimi yaşayacaq!
Heydər Əliyevin irsi indi etibarlı əllərdədir. Ulu öndər “Mən ona özüm qədər inanıram” - deyə qiymət verdiyi
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda təməlini Heydər Əliyevin qoyduğu milli inkişaf strategiyasını böyük uğurla
davam etdirir. İlham Əliyevin qətiyyətli idarəçiliyi, xalqa və dövlətə bağlılığı, qazandığı böyük nüfuz və ehtiram
onu deməyə tam əsas verir ki, ümummilli liderin şah əsəri olan müstəqil Azərbaycan daha böyük uğurlara,
zəfərlərə
doğru
inamla
addımlayır,
geniş
miqyaslı
inkişafa
doğru
gedir.
Dünya İkinci cahan savaşından sonrakı ən böhranlı, gərgin, qanlı dövrünü yaşayır. Qosqocaman dövlətlər tarix
səhnəsindən silinir, dünənin sabit və inkişaf edən ölkələri bu gün vətəndaş müharibəsinin mərkəzinə çevrilir,
milyonlarla sakini qaçqın kimi başqa qitələrə pənah aparır. İqtisadi-sosial böhran artıq qlobal miqyas alır,
dövlətlər maliyyə iflasını rəsmən elan edir, vətəndaşlar maaşını, təqaüdü ala bilmir, işsizlər ordusunun göstəricisi
dəfələrlə artır. Terrorizm ən böyük bəla kimi ölkələri, vətəndaşları təhdid edir. Budur müasir dünyanın, elə qonşu
ölkələrin durumu, vəziyyəti.
Amma Azərbaycan bu qan çanağında sanki uzaq adaya çevrilib, sabitlik və inkişaf adası kimi öz
nailiyyətlərini qoruyur. Bu, uğurdur və onun səbəbkarı Heydər Əliyev siyasi kursudur, Prezident İlham Əliyevin
müdrik fəaliyyətidir!
Ötən ildən etibarən Prezident İlham Əliyev tərəfindən yeni islahatlar kursu həyata keçirilir. Bu, inkişafın
Azərbaycan modelinin yeni mərhələsidir. Bu, ötən əsrin 70-ci illərindən başlanmış islahatlar strategiyasının
müasir çağırışlara uyğun daha da təkmilləşdirilmiş yeni nümunəsidir. Bu, Heydər Əliyevin banisi olduğu
müstəqillik və dövlətçilik siyasətinin yeni töhfələridir.
Yeni islahatlar kursu Azərbaycanın inkişafının davamlığını təmin etməklə yanaşı, onu qlobal məkandan
gələn maneələrdən, mənfi təsirlərdən uğurla qoruyur. Ən əsası isə müstəqil siyasətimizin - güzəştsiz siyasətimizin
həyata keçirilməsinə etibarlı zəmin formalaşdırır.
Ötən ilin sentyabrında Azərbaycan vətəndaşları bu islahatların hüquqi bazasını təşkil edən Konstitusiyaya
dəyişikliklər və əlavələrlə bağlı keçirilən referendumda fəallıqla iştirak edərək, dövlət başçısının yeni fəaliyyət
kursunu birmənalı dəstəklədilər. Əsas Qanuna edilən dəyişikliklərin mühüm məqamlarından biri ölkənin inzibati
strukturunda nəzərdə tutulan yeniləşmə idi. Ali hakimiyyət səlahiyyətində yaradılan yeni vəzifə - vitseprezidentlik postu ölkədə davamlı olaraq aparılan struktur islahatlarının, inzibati təkmilləşmə prosesinin bariz
nümunəsi oldu.
Ölkə rəhbərinin imzaladığı sərəncamla Mehriban xanım Əliyevanın Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti
təyin olunması bütün xalqın birmənalı razılığı və minnətdarlığı ilə qarşılandı. Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri,
Milli Məclisin deputatı, UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri kimi Azərbaycanda və onun hüdudlarından
kənarda genişmiqyaslı mərhəmət, xeyirxahlıq, quruculuq missiyası yürüdən Mehriban xanım layiqli fəaliyyəti ilə
özünü beynəlxalq miqyasda nüfuzlu ictimai xadim kimi təsdiqləməyə müvəffəq olmuşdur.
Ulu öndərin adını daşıyan fondun timsalında ölkədə və xaricdə böyük humanitar fəaliyyət yürüdən Mehriban
xanım əslində məhz Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı olduğunu sübut etmiş, müstəqilliyimizin
banisi olan şəxsiyyətin ideyalarının həyata keçirilməsində müstəsna əmək sərf etmişdir. Xalqımız tam əmindir ki,
Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın yeni mərhələdə davam edəcək missiyası dövlətimizə,
xalqımıza böyük töhfə verəcək və Heydər Əliyev amallarının davamlı zəfərini şərtləndirəcək.
Azərbaycan qədər əbədi olan Heydər Əliyev və onun siyasi kursu ölkəmizin alternativsiz istinad mənbəyi,
inkişaf manifestidir. Bu kursun təminatçısı olan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkəmiz və xalqımız
bütün hədəflərinə çatacaq, qarşıya qoyulan məqsədlər yerinə yetiriləcək.
Azərbaycan.-2017.-5 may.-№93.-S.1,5.
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Sumqayıtın inkişafı və quruculuğu Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır
Zakir FƏRƏCOV,
Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı
Dövlət müstəqilliyinin 25 ilini geridə qoyan Azərbaycanın bu dövrdə qazandığı nailiyyətlər saysızhesabsızdır. Əlbəttə, dövlət üçün 25 il böyük zaman kəsiyi sayıla bilməz. Amma qətiyyətlə deyə bilərik ki, bu
müddətdə ölkəmizin uğurları neçə-neçə onilliklərə, qərinələrə bərabərdir. Bu qısa dövrdə əldə olunan yüksəliş
haqlı olaraq inkişafın Azərbaycan nümunəsindən bəhs etməyə imkan verir. Diqqəti çəkən odur ki, respublikamız
qlobal böhranın hələ səngimədiyi indiki dövrdə də Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsləri ilə həyata keçirilən
islahatlar nəticəsində iqtisadi artım nümayiş etdirir.
Son illərdə Azərbaycanın keçdiyi inkişaf yolundan söz açdıqda yada düşən əsas məqamlardan biri təbii ki,
regionların tərəqqisidir. Prezident İlham Əliyev hələ 2003-cü ildə bu məsələni əsas prioritetlərdən biri kimi
müəyyənləşdirib. Bu dövrdə həyata keçirilən inkişaf proqramları ölkənin bütün şəhər və rayonlarını yüksəliş
yoluna çıxarıb. Elə bölgə yoxdur ki, orada yeni istehsal və xidmət sahələri yaradılmasın. Nəticədə həm iqtisadi
inkişafa nail olunub, həm də vətəndaşların sosial rifahı təmin edilib. Bu dövrdə həm də bütün bölgələrin siması
dəyişib. Aparılan abadlıq və quruculuq işləri nəticəsində şəhər və kəndlərimiz gözəlləşib, modernləşib.
İttifaq miqyasında tanınan şəhər
Azərbaycanın son illərdə sürətli yüksəliş yolu keçən, dinamik inkişaf edən, abadlaşan ünvanlarından biri
də Sumqayıtdır. Lakin Sumqayıtın inkişafından söz açarkən öncə şəhərin ötən əsrin 70-80-ci illərində keçdiyi
inkişaf dövrü yada düşür. Çünki gənc Sumqayıtın ilk inkişaf mərhələsi məhz həmin dövrə təsadüf edir. Həmin
illərdə ölkəyə rəhbərlik edən ulu öndər Heydər Əliyevin başlatdığı islahatlar, inkişaf strategiyası nəticəsində
Azərbaycanın bütün şəhərləri kimi Sumqayıt da dinamik inkişaf yoluna qədəm qoymuşdu. Bu mənada hələ sovet
illərindən sumqayıtlılar ulu öndərin xüsusi diqqət və qayğısını hər zaman hiss ediblər. Ölkəmizə birinci rəhbərliyi
dövründə 16 dəfə Sumqayıtda olan Heydər Əliyevin hər səfəri şəhərin yaddaşında böyük tarixi hadisə olub.
Xüsusilə Sumqayıtın sosial-iqtisadi inkişafında, onun sənaye sahələrinin və infrastrukturunın
formalaşmasında və potensialının artırılmasında ulu öndər Heydər Əliyevin müstəsna xidmətləri olmuşdur.
Heydər Əliyev 1969-cu ildə Azərbaycana rəhbər seçiləndə Sumqayıtda əsas etibarilə metallurgiya və kimya
müəssisələri var idi. Qısa müddətdə məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yüngül sənaye müəssisələri və sənayenin
digər sahələri inkişaf etdirildi, yeni istehsal sahələri istismara verildi. Məsələn, 1970-ci illərin əvvəllərində
əhalinin məişət kimyası mallarına olan tələbatını maksimum ödəmək məqsədilə Zaqafqaziyada ilk dəfə olaraq
Sumqayıt Məişət Kimyası Zavodu yaradıldı, “Superfosfat” zavodunda yüksək texnologiya əsasında inşa edilərək
dənəvər superfosfat gübrəsi istehsalatı işə salındı. 1970-73-cü illərdə “Üzvi sintez” zavodunda bir-birinin ardınca
qliserin, benzol, izobutilen və poliizobutilen, həmçinin xlor və diafraqma üsulu ilə kaustik soda istehsalı sexləri
fəaliyyətə başladı. 1974-cü ildə Sintetik Kauçuk Zavodunda yüksək markalı kauçuk istehsal edən sexin yenidən
qurulması ilə onun istehsal gücü xeyli artırıldı. Ümumiyyətlə, 1969-82-ci illərdə ulu öndərin rəhbərliyi altında
Sumqayıtda bir çox müəssisələr istifadəyə verildi. Bunlardan Kompressorlar zavodunu, Üst trikotaj və Xovlu
İplik fabriklərini, Süd və Yeyinti məhsulları kombinatlarını misal göstərmək olar.
Ulu öndər neft-kimya sənayesini inkişaf yoluna çıxardı
1974-cü ildə Sumqayıtın yaradılmasının 25 illik yubiley tədbirində çıxış edən Heydər Əliyev kimyaçıların
heç də asan olmayan, gərgin, fədakar əməyini, əldə olunmuş nailiyyətləri yüksək qiymətləndirməklə yanaşı,
kimya sənayesinin prioritet inkişaf istiqamətləri barədə fikirlərini söyləyərək qarşıda duran vəzifələrlə bağlı
kimyaçılara gələcək üçün fəaliyyət proqramı ola biləcək dəyərli tövsiyələrini də verdi. Bundan sonra, 1975-76-cı
illərdə Heydər Əliyev Sumqayıtın neft-kimya kompleksi üçün ən yeni texnologiyalar əsasında yaradılmış,
Almaniya və Çexoslovakiya istehsalı olan EP-300 qurğusunun - layihə gücü etilenə görə 300 min, propilenə görə
isə 138 min ton olan həmin nadir kompleksin əldə edilməsi üçün Moskvaya müraciət etdi. Dahi rəhbər
özünəməxsus uzaqgörənliklə həmin kompleksin respublikamızın iqtisadiyyatı üçün böyük əhəmiyyəti və
perspektivi olduğunu yaxşı bilirdi. Lakin Kreml rəhbərləri həmin nadir kompleksin xaricdən alınması üçün külli
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miqdarda vəsait tələb edildiyini, buna isə guya SSRİ-nin imkanı olmadığını əsas gətirərək Azərbaycanın müraciəti
ilə bağlı heç bir tədbir görmək istəmirdi.
Belə olduqda, hər zaman vəziyyəti düzgün qiymətləndirməyi və müvafiq qərar qəbul etməyi məharətlə
bacaran Heydər Əliyev respublikamızın neft-kimya sənayesinin yeni inkişaf mərhələsinə qaldırılması, bu sahənin
ixrac məhsullarının daha yüksək keyfiyyətinə nail olmaq məqsədilə 70-ci illərin sonlarında SSRİ Nazirlər Soveti
sədrinin birinci müavini N.Tixonovu respublikamıza dəvət etdi. Məhz bundan sonra çox keçmədən İttifaq
rəhbərliyi Heydər Əliyevin təklifini nəzərə alaraq xaricdən böyük həcmdə valyuta ilə alınan EP-300 texnoloji
kompleksinin Sumqayıtda inşasına qərar verdi. 1981-ci ildə həmin müasir texnoloji kompleksin Azərbaycana
gətirilərək Sumqayıtda inşasına başlanılması Heydər Əliyev dühasının, onun müdrik iqtisadi siyasətinin böyük
qələbəsi idi.
1970-80-ci illərdə Sumqayıt öz iqtisadi potensialına görə SSRİ məkanında tanınmağa başlamışdı. Onun
istehsal etdiyi məhsullar ölkənin 700 şəhərinə ixrac olunurdu. Bütün bunlar ulu öndərin Sumqayıta olan
münasibətini nümayiş etdirirdi. Azərbaycan imperiya tərkibində olmasına baxmayaraq, bu cür inkişaf edirdi. Ən
əsası, respublika rəhbərinin diqqət və qayğısı sayəsində şəhər əhalisinin rifahı durmadan yüksəlirdi. Adamlar
yaradıcı əməkləri ilə şöhrət qazanır, ucalırdılar. Sumqayıt keçmiş Sovetlər birliyində dostluq, qardaşlıq,
metallurqlar, kimyaçılar, energetiklər, inşaatçılar, əmək qəhrəmanları şəhəri kimi şöhrət qazanmağa başladı.
Heydər Əliyev vaxtaşırı olaraq Sumqayıtda olur, şəhər fəalları ilə görüşür, onları narahat edən problemlərlə
maraqlanırdı.
Ulu öndər müstəqil Azərbaycana rəhbərliyi dövründə də əvvəlki kimi Sumqayıta daim diqqət və qayğı
göstərmişdir. Bu qayğının nəticəsində Sumqayıt yenidən özünün dirçəliş dövrünü yaşamağa başlamışdır. 1993cü il dekabrın 18-də ulu öndər Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi ilk dəfə
Sumqayıta gəlmiş, şəhərimizdə quraşdırılmış yeni telefon stansiyasının açılışında iştirak etmiş, Tarix muzeyində
olmuş, “Şəhidlər xiyabanı” kompleksini ziyarət etmiş, icra hakimiyyətinin işçiləri ilə görüşərək tapşırıq və
tövsiyələrini vermişdi. Ulu öndərin uğurlu və uzaqgörən siyasəti, verdiyi tövsiyə və tapşırıqlar şəhərin sosialiqtisadi inkişafına böyük təkan vermiş, qurub yaratmağa əbədi həvəs, gələcəyə böyük inam yaratmışdır. Bundan
sonra Heydər Əliyev 5 dəfə Sumqayıtda olmuş, müxtəlif tədbirlərdə iştirak etmiş, şəhər ictimaiyyəti ilə
görüşmüşdür. Bu səfərlər ulu öndərin Sumqayıta və sumqayıtlılara böyük diqqətinin təzahürü idi.
Məhz ümummilli liderin müdrik və uzaqgörən iqtisadi inkişaf modelinin nəticəsi olaraq ötən əsrin 90-cı
illərində Sumqayıtın yeni ictimai-iqtisadi münasibətlər sisteminə adaptasiyası sürətlənmişdir. Heydər Əliyevin
Sumqayıtın sənaye potensialının bərpası, mövcud müəssisələrin modernləşdirilməsi, elmi innovasiyaların
tətbiqinin sürətləndirilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlər tez bir zamanda müsbət nəticələrini
göstərməyə başlamışdır.
Ümummilli liderin bu şəhərlə bağlı qarşıya qoyduğu vəzifə belə idi ki, Sumqayıt yenidən ənənəvi sənaye
kompleksi kimi bərpa edilsin, burada yerli kadr potensialına əsaslanan müasir müəssisələr açılsın. Ən vacibi isə
Sumqayıtda insanların rahat yaşamaları üçün müvafiq şərait yaradılsın və yeni iş yerləri açılsın ki, Sumqayıt
yenidən seçilən bir şəhərə çevrilsin.
Azərbaycanın müasir sənaye mərkəzi
Sumqayıt şəhərinin tarixi ənənələr əsasında inkişaf edərək nəinki Azərbaycanın və Cənubi Qafqazın,
ümumən Avropanın iri sənaye mərkəzlərindən birinə çevrilməsi, Bakı şəhəri ilə tam rəqabət aparmaq imkanına
malik olması ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi inkişaf strategiyasını uğurla davam etdirən və dövrün
tələbinə uyğun zənginləşdirən Prezident İlham Əliyevin müəyyənləşdirdiyi əsas hədəflərdəndir. Sumqayıt ölkə
Prezidenti İlham Əliyevin daim diqqət və qayğısını duyur və hiss edir. Son 14 ildə şəhərdə qazanılan hər bir sosialiqtisadi uğur cənab Prezidentin adı ilə bağlıdır. Xüsusən regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət
proqramlarının uğurla icrası çərçivəsində qarşıya qoyulan vəzifələrin reallaşdırılması Sumqayıt şəhərini də
dinamik inkişaf yoluna çıxarıb. Ölkənin makroiqtisadi gostəricilərində şəhərin xüsusi cəkisi artıb, sahibkarlığın
inkişafının daha da sürətləndirilməsi, istehsal və emal muəssisələrinin fəaliyyətinin bərpası və genişləndirilməsi,
iqtisadi və sosial-mədəni infrastruktur obyektlərinin yenidən qurulması istiqamətində uğurlu nəticələr qazanılıb.
Digər tərəfdən, Sumqayıt müəyyən dövrdə itirdiyi sənaye şəhəri adını özünə qaytarır və bu yolda inamla
irəliləyir. Əminliklə deyə bilərik ki, Sumqayıt Azərbaycanın müasir sənaye mərkəzidir. Şəhərin iqtisadi
strukturuna kimya və neft-kimya, qara və əlvan metallurgiya, maşınqayırma, elektroenergetika, yeyinti və yüngül
sənaye, tikinti materialları istehsalı müəssisələri daxildir. Konkret ifadə etsək, artıq Sumqayıtda 200-dən çox
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sənaye yönümlü müasir texnologiya əsasında işləyən müəssisə fəaliyyət göstərir. Ən önəmlisi odur ki, bu
müəssisələrin əksəriyyəti müasir dünya standartlarının tələblərinə uyğun texnologiya ilə işləyir.
Sumqayıtda sənayenin inkişafı istiqamətində diqqəti çəkən əsas məqam ondan ibarətdir ki, vaxtilə xəyal
görünən layihələr bu gün məhz Prezident İlham Əliyevin dolğun, aydın, konkret fəaliyyət prioritetləri çərçivəsində
əzmlə, inadla, fədakarlıqla həyata keçirilir. Artıq 10 rezidenti olan Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında bu il 5, gələn
il isə 2 müəssisə istifadəyə veriləcək. Mövcud layihələr üzrə rezidentlər tərəfindən sənaye parkına 1,2 milyard
ABŞ dolları həcmində investisiyanın yatırılması və 2000-ə yaxın daimi iş yerinin açılması nəzərdə tutulur. Sənaye
parkında istehsal olunacaq məhsullar daxili bazarın tələbatını ödəməklə yanaşı, “Made in Azerbaijan” brendi ilə
xarici bazarlara da ixrac ediləcək.
Məhz yeni sənaye müəssisələrinin yaradılmasının nəticəsidir ki, Sumqayıtda bu ilin birinci rübündə sənaye
məhsulunun istehsalı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 16,4 faiz artaraq 202,3 milyon manat olmuş, məhsul
istehsalı 28,5 milyon manatdan çox artmışdır. Hazırda şəhərimizdə neçə-neçə sənaye müəssisəsinin tikintisi
davam edir. Bu il aprelin 28-də Prezident İlham Əliyevin Sumqayıta səfər edərək inşa olunan karbamid zavodunda
tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olması göstərdi ki, şəhərimizdə yaradılan yeni sənaye müəssisələri dövlət başçısının
diqqət mərkəzindədir.
Abadlıq və quruculuq meydanı
Sumqayıt həm də son illərdə əsaslı tikinti və quruculuq meydanına çevrilmişdir. Prezident İlham Əliyevin
tapşırığı və yaxından köməyi sayəsində şəhərdə ötən ilin əvvəllərindən abadlıq, quruculuq, yaşıllaşdırma
sahəsində irimiqyaslı layihələrin icrasına başlanılmış və səkkiz-on ay ərzində uğurla başa çatdırılmışdır.
Görülən işlərin nəticəsində şəhərin əsas giriş yolu olan Sülh küçəsi 4,2 kilometr məsafədə hər iki tərəfə
genişləndirilərək 90 min kvadratmetrə çatdırılmış, yağış sularının qəbuledicisi, su, kanalizasiya, kommunikasiya
xətləri, küvetlər çəkilmiş, 100 min kvadratmetr sahəyə yaşıl örtük salınmış, ərazidə 120 mindən çox ağac və
dekorativ kollar əkilmiş, 16 min kvadratmetr hasar çəkilmiş, müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmış və Bayraq
Meydanı tikilmişdir.
Sumqayıtın ikinci giriş yolu Sahil küçəsi 7,5 kilometr uzunluğunda yenidən qurulmuş, yolun eni 13 metrə
çatdırılmış, 166 min kvadratmetr sahəyə asfalt döşənmiş, 5 kilometr uzunluğunda istinad divarı, piyada yolu,
kommunikasiya xətləri çəkilmiş və 7 min kvadratmetr sahəyə səki daşları döşənmiş, işıqlandırma sistemi yenidən
qurulmuşdur. Corat qəsəbəsindən keçən hissədə sakinlərin istirahəti üçün park salınmışdır.
Dəniz kənarında uzunluğu 4,2 kilometr, sahəsi 106 hektar olan, əhalinin istirahəti üçün bütün şərait
yaradılmış, müasir tələblərə cavab verən bulvar salınmışdır. Burada 55 hektar sahədə yaşıllıq zolağı, 160 mindən
çox ağac və dekorativ kol, 2 milyon ədəd gül və çiçək əkilmiş, avtomat suvarma sistemi yaradılmışdır.
Sumqayıt Dövlət Dram Teatrı əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilmiş, müasir avadanlıqlarla təchiz
edilmiş, 500 yerlik tamaşa, 100 yerlik akt zalları, iş otaqları, işıqlandırma sistemi müasir üslubda yenidən
qurulmuş, binanın qarşısındakı meydana 15 min kvadratmetr qranit daş döşənmiş, iki fəvvarə və monitor
quraşdırılmışdır.
Ulu öndərin adını daşıyan parkda yenidənqurma işləri aparılmış, ərazi 8 hektardan 10 hektara qədər
genişləndirilmiş, müasir işıqlandırma sistemi qurulmuş, əhalinin istirahəti üçün şərait yaradılmış, yeni ağaclar
əkilmiş, yaşıllıq zolağı salınmış, geniş həcmdə abadlıq işləri aparılmış, rəngli fəvvarələr kompleksi və Bayraq
Meydanı tikilmiş və uşaqlar üçün Əyləncə Mərkəzi inşa olunmuşdur.
Heydər Parkında sahəsi 5 min kvadratmetr olan 4 mərtəbəli Heydər Əliyev Mərkəzi inşa edilmiş, önündə
ulu öndərin ağ mərmərdən heykəli ucaldılmışdır. Mərkəzdə onun həyat və fəaliyyətini əks etdirən muzey, 420
yerlik iclas, 50 yerlik konfrans, rəqs, sərgi və kompüter zalları, elektron kitabxana, xalçaçılıq dərnəyi, rəsm və
linqafon otaqları, smart sinfi, foto və videostudiya, gənclər üçün diskussiya zalları fəaliyyət göstərir. Nikah evi
burada yerləşdirilib.
Heydər Parkında müasir memarlıq üslubunda sahəsi 2950 kvadratmetr olan 735 yerlik 3 mərtəbəli Uşaq
İncəsənət məktəbi tikilmişdir. Məktəbdə 60 sinif otağı fəaliyyət göstərir, 700-dən çox şagird təhsil alır, 200-dən
artıq müəllim çalışır. Yenidənqurma işləri çərçivəsində ümumi sahəsi 1000 kvadratmetr olan 2 mərtəbəli Şahmat
məktəbi də tikilmiş və müasir avadanlıqla təchiz edilmişdir.
Bu gün Sumqayıt özünün yeni inkişaf mərhələsini yaşayır. Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi
islahatlar nəticəsində şəhərin sürətli inkişafı təmin olunub, Sumqayıt sənaye mərkəzi kimi vaxtilə qazandığı
şöhrətini yenidən bərpa edib. Bütün bunlar onu göstərir ki, ulu öndər Heydər Əliyevin ideyaları, arzuları həyata
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vəsiqə alır, uğurla reallaşır. Əminik ki, uğurla həyata keçirilən inkişaf strategiyasının nəticəsi olaraq Sumqayıt
tezliklə nəinki respublikamızın, Avropanın və dünyanın ən gözəl diyarlarından birinə çevriləcək.
Azərbaycan.-2017.-4 may.-№94.-S.5.
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Azərbaycan təhsilinin böyük qayğıkeşi
Mikayıl CABBAROV,
Azərbaycan Respublikasının Təhsil naziri
Azərbaycanda təhsilin inkişafında ümummilli lider Heydər Əliyevin xidmətləri danılmazdır. Ulu öndərin
fəaliyyətində təhsilin inkişafına diqqət və qayğı həmişə mühüm yer tuturdu. Təhsilin cəmiyyətdə rolunu və
şəxsiyyətin formalaşmasında əhəmiyyətini daim yüksək qiymətləndirən dahi şəxsiyyətin dəyərli ideyaları
ölkəmizdə bu sahədə islahatların əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirmiş, onun tövsiyələri təhsil sisteminin inkişaf
proqramına çevrilmişdir. Heydər Əliyevin hələ ötən əsrin 70-80-ci illərində, habelə müstəqilliyimizin ilk illərində
təhsil sahəsi ilə bağlı irəli sürdüyü fikir və ideyalarla tanış olarkən onların zamanı necə qabaqladığının bir daha
şahidi olursan. Ulu öndərin çıxışlarında, pedaqoji ictimaiyyətlə görüşlərində təhsilin məzmunu, təlim-tərbiyə
prosesinin mahiyyəti, cəmiyyətdə müəllimin rolu barədə irəli sürdüyü konseptual müddəalar bu gün də aktualdır.
Heydər Əliyev 1978-ci ildə Azərbaycan müəllimlərinin VI qurultayında “Biz bu gün də, gələcəkdə də
gənclərimizi təhsilə, biliyə cəlb etməliyik, təhsilin keyfiyyətini artırmalıyıq, təhsil sahəsini daha da
mükəmməlləşdirməliyik”, 1997-ci ildə Azərbaycanın və xarici ölkələrin ali məktəblərinə qəbul olunmuş
tələbələrin bir qrupu və onların valideynləri ilə görüşdə isə “Müasir həyat və dünyanın gələcəyi insanlardan daha
çox bilik tələb edir. Gələcək bilikli, elmli insanların çiyinləri üstündə qurulacaqdır” söyləmişdir. Həmin ildə yeni
dərs ilinin başlanması münasibətilə Bakı şəhəri 18 nömrəli məktəbdə keçirilmiş görüşdə “Hər bir xalqın
səviyyəsini onun bilik səviyyəsi müəyyən edir. Bilik səviyyəsinə də nail olmaq üçün təhsil daim mövcud olmalıdır
və o, ardıcıl surətdə inkişaf etməlidir. Biz gələcəkdə Azərbaycanın təhsilinin daha da təkmilləşməsinə,
keyfiyyətinin yüksəlməsinə nail ola biləcəyik” demişdir.
Təhsilin insanın formalaşmasında mühüm rolu və keyfiyyəti barəsində bu uzaqgörən fikirlər hazırda da
dünyada əsas inkişaf tendensiyalarından biridir. Təsadüfi deyildir ki, 2016-cı ildə BMT tərəfindən qəbul olunan,
dünyanın bütün ölkələrinə tövsiyə edilən və Azərbaycanın da qoşulduğu 17 Dayanıqlı İnkişaf Məqsədindən biri
“Ədalətli, keyfiyyətli və hamını əhatə edən təhsilin təmin edilməsi, hamı üçün ömür boyu təhsil alma imkanlarının
dəstəklənməsi”dir. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr tarixli fərmanı ilə
təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında, 2013-cü il 24 oktyabr tarixli
sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda təhsilin
keyfiyyətinin təminatı sisteminin yaradılması əsas hədəflərdən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir. Onu da
vurğulamaq istərdim ki, bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində son illərdə ümumi təhsilin keyfiyyət
göstəriciləri dinamik şəkildə artmaqdadır. Belə ki, 2012-ci illə müqayisədə bütün imtahan fənlərindən müsbət
qiymət almış IX sinif məzunlarının sayı 50,2 faizdən 2016-cı ildə 67,2 faizədək artmış, son 4 ildə imtahan
nəticələri
17 faiz yüksəlmişdir. “Əla” qiymət alanların sayı 2015-ci ildəki 7 faizdən 2016-cı ildə 9,2 faizə
yüksəlmişdir. XI sinif məzunlarının buraxılış imtahanlarında hər üç fəndən müvafiq qiymət alanların çəkisi 2016cı ildə 2015-ci ilə nisbətən
2 faiz artaraq 65 faiz olmuşdur. Bu siniflərdə hər üç fəndən “əla” qiymət alan şagirdlərin sayı 6,8 faizdən
8,8 faizə yüksəlmişdir.
Heydər Əliyev həmişə müəllim əməyinə və müəllim peşəsinə böyük qiymət vermişdir. 1996-cı ildə Bakı
şəhərinin Nərimanov rayonunda yeni ümumtəhsil məktəbinin açılışı mərasimində demişdir: “Azərbaycan xalqı
yüksək elmə, yüksək biliyə, savada malik olan bir xalqdır. Bunlar hamısı Azərbaycan müəllimlərinin gərgin
fəaliyyətinin nəticəsidir”. 1998-ci ildə 1970-1987-ci illərdə Azərbaycandan kənarda ali təhsil almış
mütəxəssislərlə ümumrespublika toplantısında müəllim adını və şərəfini ən yüksək zirvəyə qaldıraraq bəyan
etmişdir: “Müəllim adı dünyada ən yüksək addır. Məsələn, şəxsən mən Yer üzündə müəllimdən yüksək ad
tanımıram. Çünki hər birimizə təhsil, bilik verən, bu səviyyəyə qaldıran məktəbdir və məktəbdə təhsil verən də
müəllimdir. Orta məktəb olsun, yaxud ali məktəb, fərqi yoxdur, hamısında təhsil verən müəllimdir. Ona görə
həyatımda ən çox sevdiyim adamlar mənim müəllimlərim olubdur. Mənə ilk təhsil verən, birinci sinifdən
başlayaraq təhsil verən müəllimlərin hamısını böyük minnətdarlıqla xatırlayıram və bu fürsətdən istifadə edib
müəllim peşəsinə bir daha yüksək hörmət-ehtiramımı bildirirəm. Sizə tövsiyə edirəm ki, müəllim adını həmişə
yüksək tutasınız”.
Bu gün də Azərbaycanda müəllimə diqqət dövlət siyasətinin tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Müəllimlik
peşəsinin ictimai nüfuzunun yüksəldilməsi, bilikli və hazırlıqlı insanların bu peşəni seçməsinə stimulun
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yaradılması istiqamətində “Müəllimlərin dərs yükünün və əməkhaqqının artırılması haqqında” ölkə Prezidentinin
sərəncamına əsasən son 2 ildə diaqnostik qiymətləndirmədən keçən 100 min müəllimin (bütün müəllimlərin 70
faizi) əməkhaqqında əhəmiyyətli artım təmin edilmişdir. Təkcə 2016-cı ildə ölkə Prezidentinin sərəncamlarına
əsasən təhsilin inkişafında xüsusi xidmətlərinə görə 175 nəfər müəllim yüksək dövlət təltiflərinə layiq görülmüş,
o cümlədən 1 nəfərə “Şərəf” ordeni, 2 nəfərə “Şöhrət” ordeni, 1 nəfərə “3-cü dərəcəli Vətənə xidmətə görə”
ordeni, 1 nəfərə “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fəxri Diplomu”, 76 nəfərə “Tərəqqi” medalı verilmiş,
3 nəfər “Əməkdar elm xadimi”, 93 nəfər “Əməkdar müəllim”, 2 nəfər “Əməkdar jurnalist”, 1 nəfər “Əməkdar
bədən tərbiyəsi və idman xadimi” fəxri adları almışdır.
Heydər Əliyevin 1997-ci ildə keçirilmiş Azərbaycan və xarici ölkələrin ali məktəblərinə qəbul olunmuş
tələbələr və onların valideynləri ilə görüşdə gənclərə “XXI əsr Sizin əsriniz, Sizin dövrünüz olacaqdır. Siz və sizin
kimi Azərbaycan gəncləri, yeniyetmələri, yüksək təhsilli insanları həmin əsrdə müstəqil, azad respublikamızı
yaşadacaqsınız, inkişaf etdirəcəksiniz” müraciəti ölkəmizin gələcək inkişafı və tərəqqisinin gənclərdən asılı
olduğuna inamı ifadə edirdi. Məhz bu ideyadan çıxış edərək Heydər Əliyev 1970-80-ci illərdə Azərbaycandan
kənarda ölkə üçün ehtiyac duyulan ixtisaslar üzrə 15 mindən artıq gəncin ali təhsil almasına, yüksək ixtisaslı
mütəxəssislər kimi hazırlanmasına imkan və şərait yaratmışdı.
Ümummilli liderin bu ənənələrini davam etdirən Prezident İlham Əliyevin 2007-ci ilin aprelində imzaladığı
sərəncamla “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil almalarına dair Dövlət
Proqramı”nı təsdiq etməsi ölkəmizin təhsil sahəsində beynəlxalq əlaqələrinin daha da genişlənməsinə hərtərəfli
imkanlar açmışdır. Proqram çərçivəsində təhsil almaq hüququ qazanmış tələbələrin sayı 3558 nəfərə çatmış, bu
günədək dövlət proqramı çərçivəsində 1470 nəfər məzun olmuşdur. Həmin məzunlar dünyanın ən aparıcı
universitetlərində ölkəmiz üçün zəruri olan tibb, mühəndislik, İKT, kənd təsərrüfatı, turizm və digər sahələr üzrə
təhsil almışlar. Proqram məzunlarının 95 faizi öz ixtisas istiqaməti üzrə, 5 faizi başqa sahədə fəaliyyətini davam
etdirir. Məzunların 60 faizi özəl sektorda,
40 faizi isə dövlət sektorunda çalışır.
Ulu öndərin 1978-ci ildə Azərbaycan müəllimlərinin VI qurultayında “Çox uzun bir müddət ərzində
məktəbin işinə yalnız bir göstəriciyə, əsas hesab edilən göstəriciyə görə qiymət verilirdi: məktəbin nə qədər
məzunu tələbə olmuş, ali məktəb diplomu almışdır. Bu nöqteyi-nəzəri dəyişdirmək vaxtı gəlib çatmışdır. Bilikli,
bacarıqlı, əməksevər adamlar yetişdirmək məktəbin ən birinci borcudur. Məzun əməyə hazırdırmı - bu gün
məktəbin işinin, bütün xalq maarifi sisteminin səmərəliliyi, bax, bu meyarla müəyyən edilir”, 1999-cu ildə
respublika təhsil işçiləri və ali məktəblərə daxil olmuş tələbələrlə görüşdə “İnsan təhsilinin əsasını orta məktəbdə
alır... Əgər 11 il müddətində uşaq I sinifdən başlayaraq sona qədər köklü təhsil almasa, yaxşı hazırlaşmasa, o
gedib universitetə imtahan verə bilməz. Heç lazım da deyil ki, hər bir orta təhsil alan getsin universitetə imtahan
versin. Bu, mümkün də deyildir. Bu, keçmişdə də mümkün olmayıbdır, bu gün də mümkün deyildir - ancaq ola
bilər, ondan sonra gedib universitetdə ali təhsil almasa da, həyatda yaşayacaqdır, həyatda fəaliyyət göstərəcəkdir,
cəmiyyətdə olacaqdır. Əgər onun fundamental, köklü orta təhsili varsa, o, cəmiyyətdə özünə yer tapacaq,
çalışacaq, özünü, ailəsini yaşadacaqdır. Amma ən vacibi də odur ki, cəmiyyətimizin qürurlu üzvü olacaqdır”
fikirləri bu gün də ümumi təhsilin məqsəd və vəzifələrini müəyyənləşdirən əsas amillərdir. Bu fikirlərdən çıxış
edərək Heydər Əliyev peşə təhsilinin inkişafına böyük diqqət göstərirdi. Respublikada texniki-peşə təhsili
şəbəkəsinin inkişaf dinamikasının təhlili göstərir ki, ötən əsrin 80-ci illərində 184 məktəbdə 230 peşə üzrə 110
min şagird təhsil alırdı.
Müstəqillik illərində də ilk peşə-ixtisas təhsilinin inkişafı əsas prioritetlərdən biri kimi
müəyyənləşdirilmişdir. İlk peşə-ixtisas təhsili sahəsində peşə hazırlığının səmərəliliyini artırmaq və
rəqabətqabiliyyətli ixtisaslı kadrların hazırlanmasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 20 aprel 2016-ci il tarixli fərmanı ilə Təhsil Nazirliyi yanında Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi
yaradılmış və fəaliyyətə başlamışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın
əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında” 6 dekabr 2016-cı il tarixli fərmanına uyğun
olaraq peşə təhsili və təliminin inkişafı prioritet istiqamətlərdən biri kimi müəyyən edilmiş, “Azərbaycan
Respublikasında peşə təhsili və təliminin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi” hazırlanmış və təsdiq edilmişdir.
Hazırda əmək bazarının tələbləri nəzərə alınmaqla müasir peşə-tədris mərkəzlərinin yaradılması sahəsində yerli
və beynəlxalq təşkilatlarla birgə layihələr həyata keçirilməkdədir.
Heydər Əliyev biliklərə əsaslanan cəmiyyətin qurulmasını ən aktual vəzifələrdən biri hesab edir, bu
prosesdə təhsilin roluna böyük önəm verirdi. 1994-cü ildə Bakı şəhərinin təhsil işçiləri ilə görüşündə “Müasir
texnikanı, müasir bazar iqtisadiyyatının bütün yollarını mənimsəmək, respublikada tətbiq etmək üçün gələcək
nəsli hazırlamaq və keçmiş dövrə nisbətən bir çox yeni ixtisaslar üzrə kadrlar hazırlamaq lazımdır. Şübhəsiz ki,
1044

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

bütün bunlar ali təhsil səviyyəsində olacaqdır. Bunu iqtisadiyyatımızın bugünü və gələcəyi tələb edir”, “Bu günün
tələbləri, gələcəyin tələbləri baxımından dünyanın hər yerində, bütün ölkələrdə inkişaf etmiş iqtisadiyyatı,
texnologiyanı, texnikanı mənimsəmək, onları respublikada tətbiq etmək, ölkəmizin iqtisadiyyatını, mədəniyyətini,
təhsilini, elmini dünya standartları səviyyəsinə qaldırmaq üçün gənclərimizə lazım olan fənlərin tədrisini gərək
yaxşı təşkil etsinlər. Beləliklə də bizim gənclərimiz gərək bütün əvvəlki nəsillərə nisbətən daha yüksək təhsil
almış olsunlar” deməklə Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcək perspektivlərini müəyyənləşdirirdi.
Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərində Heydər Əliyev tərəfindən irəli sürülən bu konseptual ideyalar
məqsədyönlü şəkildə reallaşdırılmaqdadır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Milli iqtisadiyyat və
iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında” 2016-cı il 6 dekabr tarixli
fərmanı ilə 12 istiqamət üzrə strateji yol xəritələri təsdiq edilmişdir. Strateji yol xəritələrində dünyada cərəyan
edən proseslərin yaratdığı yeni çağırışlara uyğunlaşmaq və mövcud qlobal iqtisadi böhranın ölkəmizə təsirini
minimuma endirmək məqsədilə sektorlar üzrə iqtisadi islahatların əsas strateji hədəflərinə uyğun olaraq sistem
xarakterli tədbirlərin həyata keçirilməsi, sosial-iqtisadi inkişafın cari, orta və uzunmüddətli dövrləri arasında üzvi
bağlılıq və qarşılıqlı uzlaşma yaratmaqla, iqtisadi inkişafın keyfiyyətcə yeni modelinin formalaşdırılması qarşıda
duran əsas prioritet vəzifələr kimi müəyyənləşdirilmişdir.
Ümummilli lider öz çıxışlarında ümumtəhsil məktəblərində ayrı-ayrı fənlərin tədrisini, şəxsiyyətin
formalaşdırılmasını təmin edən və onlara zəruri həyati bacarıqlar aşılayan mühüm amil kimi dəyərləndirirdi. Onun
1975-ci ildə tələbələrlə görüşdə “Yeniliyi dərindən mənimsəmək, yaradıcılıqla düşünməyi bacarmaq, özünə
çalışqanlıq, axtarış bacarığı, tədqiqat məharəti aşılamaq lazımdır” kimi gənclərə ünvanladığı dəyərli tövsiyələr
hazırda ümumi təhsilin başlıca məqsədlərindən birinə çevrilmişdir. Ulu öndərin 1978-ci ildə Azərbaycan
müəllimlərinin VI qurultayında irəli sürdüyü “Məktəbdə ana dilinin və ədəbiyyatın tədrisi formalarını və
metodlarını daim təkmilləşdirmək, uşaqlarda sözə, obrazlı təfəkkürə məhəbbət hissi aşılamaq, onları mədəniyyət
nailiyyətləri ilə, dünya və Azərbaycan poeziyası və nəsri klassiklərinin yaradıcılığı ilə, ədəbiyyatın qızıl fonduna
daxil olmuş görkəmli əsərlərlə tanış etmək lazımdır. Ana dilini, doğma xalqın ədəbiyyatını, mədəniyyətini
dərindən bilmək elmli adam üçün zəruri keyfiyyətdir, vətəndaşın şəxsiyyətinin hərtərəfli inkişafı üçün şərtdir”,
“Bizim məktəblər şagirdlərin riyaziyyat, fizika, kimya, biologiya və başqa fundamental fənlər sahəsində möhkəm
biliklərə yiyələnməsini təmin etməlidir. Gənclər elmi işçilərin sırasına daha fəal qoşulmalı, elmi-texniki tərəqqinin
tətbiq edilməsinin önündə getməlidirlər. Fundamental və texniki fənləri dərindən mənimsəmək, bu fənlərin tədrisi
səviyyəsinə daim diqqət yetirmək lüzumu bundan irəli gəlir”, “İctimai fənlərin təlimi keyfiyyətinin böyük
əhəmiyyəti vardır. Gənc şəxsiyyətin təşəkkülündə, gənclərin dünyagörüşünün formalaşdırılmasında ictimai
fənlərin rolu xüsusilə böyükdür. İctimai fənləri yaxşı bilmək hər bir məktəblidə vətənə məhəbbət hissinin, xalqın
rifahı naminə fədakarlıqla çalışmaq əzminin tərbiyə olunmasına və inkişaf etdirilməsinə kömək edir”, 1994-cü
ildə Bakı şəhərinin təhsil işçiləri ilə görüşdə dediyi “Azərbaycan dili öz söz ehtiyatına görə, fikri ifadə etmək
imkanlarına görə çox zəngindir. Ancaq lazımdır ki, Azərbaycan dilinin bu zənginliyi, bu böyük imkanları orta
məktəbdə ilk təhsilə başlayan hər bir gənc tərəfindən mənimsənilə bilsin və gənclərimiz artıq orta məktəbdə öz
dilini, ədəbi dilini, mədəni dilini yaxşı mənimsəsin, öz dilində yaxşı danışa bilsin, öz dilində fikrini ifadə edə
bilsin”, “Azərbaycan tarixi gərək orta məktəblərimizdə gənclərimizə yaxşı aşılansın. Gənclərimiz öz tarixini, öz
tarixi köklərini və öz keçmişini gərək yaxşı bilsinlər. Çünki mənəviyyatımız, gənclərin bu günü və gələcək
mənəviyyatı bununla bağlıdır” sözləri indi də həmin fənlərin məqsəd və vəzifələrini aydın ifadə edir. Eyni
zamanda ümummilli liderin bu mülahizələri hazırda aparılan məzmun islahatları çərçivəsində ümumi təhsilin
standartları və proqramlarının (kurikulumlarının) işlənməsində aparıcı istiqamət kimi nəzərə alınır.
Ümummilli liderin 1997-ci ildə Azərbaycanın və xarici ölkələrin ali məktəblərinə qəbul olunmuş tələbələrin
bir qrupu və onların valideynləri ilə görüşdə dediyi “Lazımdır ki, gənclərimiz orta məktəbi bitirərkən 2-3 xarici
dil bilsinlər”, “Gənclərimiz nə qədər çox dil bilsələr, bir o qədər zəngin dünyagörüşə malik olacaqlar. Bu, müasir
dünyanın tələbləridir” müddəaları isə ümumi təhsil sahəsində şagirdlərdə formalaşdırılması zəruri olan əsas
kompetensiyaları müəyyənləşdirirdi.
Heydər Əliyev milli təhsil sisteminin rəqabətqabiliyyətli olması, dünyada təhsilin inkişaf tendensiyalarının
öyrənilməsi və mütərəqqi təcrübələrin tətbiqinin təşəbbüskarı olmuşdur. 1994-cü il avqustun 31-də Bakı şəhərinin
təhsil işçiləri ilə görüşdə ümummilli liderin “İndiyə qədər yaranmış təhsil, bilik, elm potensialından, həm də bütün
ölkələrlə hazırkı əlaqələrdən istifadə edərək inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsini təhsil sahəsində tətbiq etmək
mümkündür”, “İndi bizim təhsil sistemimiz müstəqil Azərbaycanın gələcək inkişafını təmin etməlidir. Bu yolda
keçiriləcək islahatlar gərək müstəqil Azərbaycanın milli mənafelərinin inkişafına yönəlsin”, 1999-cu ildə Təhsil
sahəsində islahatlar üzrə Dövlət Komissiyasının iclasında “Dünya təcrübəsindən Azərbaycanın milli
xüsusiyyətlərinə uyğun olan prinsiplər, qaydalar təhsil sistemimizə tətbiq edilməlidir. Biz dünyanın bütün
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ölkələrində-Qərbdə də, Şərqdə də əldə olunmuş nailiyyətləri dərindən öyrənməli və onlardan Azərbaycan üçün
müsbət xarakter daşıyan cəhətləri ölkəmizin təhsil sistemində tətbiq etməliyik” deyərək irəli sürdüyü fikirləri əsas
tutaraq hazırda da islahatlar prosesində inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi öyrənilir və onlara istinad edilir.
Ulu öndərin bilavasitə rəhbərliyi ilə hazırlanmış “Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat
Proqramı” 1999-cu il iyunun 15-də təsdiq edilmişdir. Proqramda təhsilin gələcək inkişaf konsepsiyası və
strategiyası müəyyənləşdirilməklə, mərhələlər üzrə təhsil sisteminin strukturunda, idarə edilməsində,
məzmununda, maddi-texniki bazasında, iqtisadiyyatında, kadr hazırlığı və təminatında əsaslı islahatların
aparılması nəzərdə tutulurdu. İslahat proqramının əsas konseptual ideyasını və təməl prinsiplərini Heydər
Əliyevin irəli sürdüyü müddəalar - təhsil sistemində hər bir yeniləşmənin təkamül yolu ilə aparılması, dünyanın
inkişaf etmiş ölkələrinin islahat təcrübəsinin nəzərə alınması və islahatların xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinə
əsaslanılması təşkil etmişdir.
Dahi Heydər Əliyevin təhsil sahəsində islahatları üzrə konseptual ideyalarının davamı kimi hazırda
“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” həyata keçirilməkdədir. Sənədə əsasən
beş strateji istiqamətdə islahatlar aparılır:
1.Səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun yaradılması.
2.Təhsilalanların fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan innovativ təlim metodları və texnologiyaları vasitəsilə
təhsilin məzmununun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən yüksək nüfuzlu təhsilverənin formalaşdırılması.
3.Nəticələrə görə cavabdeh, şəffaf və səmərəli tənzimləmə mexanizmlərinə malik, dövlət-ictimai xarakterli
və dövlət-biznes partnyorluğuna əsaslanan təhsildə yeni idarəetmə sisteminin formalaşdırılması.
4.Müasir tələblərə cavab verən və ömür boyu təhsili təmin edən təhsil infrastrukturunun yaradılması.
5.Təhsilin dayanıqlı və müxtəlif mənbələrdən istifadə olunmaqla yeni maliyyələşdirmə mexanizminin
yaradılması.
Ulu öndər 1994-cü ildə Bakı şəhərinin təhsil işçiləri ilə görüşdə “Respublikamız müstəqil dövlət kimi
Azərbaycanın öz milli ideologiya konsepsiyasını yaradaraq, inkişaf etdirərək, şübhəsiz ki, təhsil sahəsini də milli
məqsədlər, mənafelər əsasında qurmalıdır”, 1997-ci ildə yeni dərs ilinin başlanması münasibətilə Bakı şəhəri 18
nömrəli məktəbdə keçirilmiş görüşdə “Dövlət müstəqilliyinin xalqımıza bəxş etdiyi nemətlərdən biri də budur ki,
biz artıq öz təhsil sistemimizi xalqımızın, millətimizin tarixinə, mənəviyyatına, ənənələrinə uyğun qururuq”
deyirdi.
Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilən milli ideoloji konsepsiyanın müstəqil Azərbaycanın gənc
nəslinə aşılanması istiqamətində ümumi təhsil sistemində dərsliklərin məzmununun yeniləşdirilməsi, yeni dərslik
komplektlərinin hazırlanması sahəsində əhəmiyyətli işlər görülmüşdür. Son illərdə ümumi təhsil sahəsində
istifadə edilən bütün dərsliklər məzmunca yeniləşdirilmişdir.
Heydər Əliyev daim azərbaycançılıq məfkurəsinin və milli ruhun yüksəlişi, milli özünüdərkin təmin
edilməsi, xalqın tarixi yaddaşının özünə qaytarılması, milli dövlətçilik hisslərinin gücləndirilməsi zərurəti ilə bağlı
ideyaları irəli sürmüş və həmin ideyaların reallaşdırılmasını bir vəzifə kimi təhsil işçiləri qarşısında qoymuşdur.
Ulu öndər təhsilin milli mənafelər əsasında qurulması zərurətini vurğulamaqla uşaq və gənclərin milli-mənəvi
dəyərlərə sadiqlik ruhunda tərbiyə olunmasını diqqət mərkəzinə çəkirdi. 1998-ci ildə söylədiyi “Xalqımızın millimənəvi dəyərləri bizim milli sərvətimizdir. Bizim milli və dini dəyərlərimizin məqsədi insanları saflığa, düzlüyə,
paklığa dəvət etməkdən, insanları bu əhvali-ruhiyyədə tərbiyə etməkdən ibarətdir” fikirləri bü gün də təhsil
müəssisələrində tərbiyə konsepsiyasının əsasını təşkil edir.
Azərbaycan Boloniya Bəyannaməsinə 2005-ci ilin mayında qoşulmuşdur. Lakin çox əlamətdardır ki, ulu
öndər bu bəyannamədə təsbit olunmuş əsas məqsədlərin mahiyyətini hələ 1999-cu ildə təhsil sahəsində islahatlar
üzrə Dövlət Komissiyasının iclasında bəyan etmiş, “Azərbaycanın təhsil sistemində təhsil alan insanların və
xüsusən ali məktəbləri bitirənlərin bilik səviyyəsi və onların biliklərini təsdiq edən sənədlər gərək dünyanın
inkişaf etmiş ölkələrinin ali məktəblərinin bilik səviyyəsinə uyğunlaşdırılsın. Onların prinsiplərinə
uyğunlaşdırılsın ki, Azərbaycanda təhsil almış və mühəndis diplomu almış bir insan başqa ölkələrdə də həmin
diplomla qəbul edilə və fəaliyyət göstərə bilsin” deməklə uzaqgörənliklə ölkəmizin ali təhsil sistemi qarşısında
dayanan ən zəruri vəzifəni müəyyənləşdirmişdir.
Heydər Əliyev həmişə məktəb tikintisinə, məktəblərin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə
böyük diqqət yetirmişdir. 1998-ci ildə Azərbaycan müəllimlərinin XI qurultayında bu işin nə qədər vacib
olduğunu qeyd edərək demişdir: “Azərbaycanda fəaliyyət göstərən iş adamlarına, şirkətlərə müraciət edirəm ki,
onlar bu bu sahədə təşəbbüs göstərsinlər.” Bu çağırışdan sonra ayrı-ayrı yerli və beynəlxalq şirkətlər və iş adamları
tərəfindən yeni məktəb binaları tikildi və ya əsaslı təmir edildi. 2002-ci ildə Bakı şəhəri Suraxanı rayonundakı
275 nömrəli məktəbdə olarkən ümummilli lider Heydər Əliyev öz çıxışında “Mən bu gün bəyan edirəm ki, yaxın
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zamanlarda Azərbaycanda məktəb tikintisi, məktəblərin müasir avadanlıqlarla təmin olunması, təmir edilməsi ilə
əlaqədar ciddi tədbirlər haqqında öz təkliflərimi irəli sürəcəyəm” demiş, bu problemin dövlət üçün prioritet məsələ
olmasını vurğulamışdı. Həmin çıxışdan qısa müddət keçdikdən sonra ölkə Prezidenti “Azərbaycan Respublikası
ümumtəhsil məktəblərinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi haqqında” 4 oktyabr 2002-ci il tarixli
sərəncam imzalamışdı. Qısa müddətdən sonra isə ölkə Prezidentinin 17 fevral 2003-cü il tarixli 1147 nömrəli
Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında yeni ümumtəhsil məktəblərinin tikintisi, mövcud məktəblərin əsaslı
təmiri və müasir tədris avadanlıqları ilə təmin olunmasına dair proqram (2003-2007-ci illər)” təsdiq edilmişdi.
Qeyd edilməlidir ki, bu, müstəqillik illərində təhsil sahəsində qəbul edilmiş ilk dövlət proqramı idi. Həmin
proqram milli təhsil sisteminin inkişafında mühüm amil olan ümumtəhsil məktəbləri şəbəkəsinin
genişləndirilməsinə, maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə etibarlı zəmin yaratdı. Sonrakı illərdə Bakı
şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi, regionların sosial-iqtisadi inkişaf
proqramlarına əsasən məktəblərin infrastrukturunun yeniləşdirilməsi sahəsində son dərəcə əhəmiyyətli işlər
görüldü. Azərbaycanda 3 mindən çox yeni məktəb binası tikildi, əsaslı təmir edildi və müasir avadanlıqlarla təchiz
olundu. O cümlədən, ulu öndərin adını daşıyan Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə 400-dən çox məktəb binası
tikildi və ya əsaslı təmir edildi. Məktəblərin infrastrukturunun yeniləşdirilməsi sahəsində atılan əhəmiyyətli
addımlar nəticəsində şagirdlərin 80 faizinin təlim şəraiti yaxşılaşdırıldı.
Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda təhsilin inkişafı ilə bağlı şərəfli fəaliyyətinə qısa ekskurs bir daha
sübut edir ki, dahi şəxsiyyətin zəngin irsi qiymətli bir xəzinə kimi daim öyrənilməlidir. Zamandan asılı olmayaraq
Heydər Əliyev ideyaları daim yaşayacaq və müstəqil Azərbaycanın inkişafı və tərəqqisinə öz töhfəsini verəcəkdir.
Azərbaycan.-2017.-4 may.-№94.-S.4.
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Elm və təhsilin hamisi
Ulu öndər Heydər Əliyevin təhsil siyasətini uğurla davam etdirən Azərbaycan Prezidenti
cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə yaradılan Bakı Mühəndislik Universiteti
milli kadrlar hazırlamaqla ölkəmizin inkişafına töhfəsini verəcəkdir
Havar MƏMMƏDOV,
Bakı Mühəndislik Universitetinin rektoru, texnika elmləri doktoru,
əməkdar elm xadimi, professor.
Tarixdə elə şəxsiyyətlər var ki, adı və əməlləri dünya durduqca yaşayacaq, gələcək nəsillərə örnək olmaqla,
onların yolunda əbədi məşələ çevriləcəkdir. Adı müasir bəşər tarixinə qızıl hərflərlə həkk olunmuş xalqımızın
böyük oğlu, ümummilli liderimiz Heydər Əlirza oğlu Əliyev də məhz belə şəxsiyyətlərdəndir. Ulu öndər Heydər
Əliyevin hələ sağlığında əfsanəvi, xarizmatik liderə çevrilməsində onun həyatı üçün heç bir riskdən çəkinməməsi,
sözünü məqamında deməyi bacarması, milli ideallar uğrunda mübarizədə yüksək qətiyyət göstərməsi kimi
xarakterik xüsusiyyətləri mühüm rol oynamışdır. Məhz bunun sayəsində ulu öndər harada olursa-olsun,
hadisələrin fövqünə qalxmış, idarəçilik qabiliyyətini reallaşdırmış, fenomen lider imicini qorumuşdur.
Ümummilli liderimizin şəxsiyyətinin və fəaliyyətinin mahiyyətinin dərk olunması 40 ilə yaxın müddətdə
Azərbaycan ətrafında cərəyan etmiş hadisələrin təbiətinə, son dərəcə mürəkkəb problemlərin həlli yollarına işıq
salır. Ulu öndərin mənalı və şərəfli ömür yolunun hər bir parlaq səhifəsi xalqımızın yaxın tarixi keçmişi ilə
ayrılmaz vəhdət təşkil edir. Azərbaycanın son 40 illik tarixinin elə bir mərhələsi yoxdur ki, orada bu fenomenal
şəxsiyyətin nəhəng işləri olmasın. Heydər Əliyev siyasi fəaliyyətinin bütün mərhələlərində Vətənə, xalqa, torpağa
sonsuz məhəbbət və sədaqət hissi, qurub-yaratmaq amalı ilə yaşamış, hər zaman milli ideallara bağlı olmuşdur.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev bütün zəngin və mənalı həyatı boyu daim xalqını, Vətənini düşünmüş,
Azərbaycanın ən çətin məqamlarında onu üzləşdiyi faciələrdən, çətinliklərdən xilas etmək üçün misilsiz
fədakarlıqlar göstərmiş, təbiətin bəxş etdiyi bir çox fitri keyfiyyətlər sayəsində tarixi hadisələrin inkişaf məcrasını
qabaqcadan müəyyən edə bilmişdir. Hər bir fərdin maraq və mənafeyini özündə yüksək səviyyədə əks etdirən
Heydər Əliyev siyasi kursunun davam etdirilməsi də, bu mənada, Azərbaycanda cəmiyyətin sosial sifarişinə
çevrilmişdir.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin zəngin nəzəri irsində və
möhtəşəm fəaliyyətində təhsil məsələləri xüsusi yer tutur. Ulu öndərimiz ölkənin və xalqın taleyində, hərtərəfli
tərəqqisində, uğurlar qazanmasında təhsilin xüsusi rolunu, əhəmiyyətini həmişə nəzərə almış, yüksək
dəyərləndirmişdir. Dahi rəhbər deyirdi: “Hər bir dövlət əgər istəyirsə ki, öz ölkəsinin inkişafını təmin etsin, öz
millətinin elmini, mədəniyyətini dünya standartlarına çatdırsın, o mütləq, hər şeydən çox, təhsilə fikir verməlidir,
təhsilin inkişafına səy göstərməlidir, təhsil üçün bütün imkanları yaratmalıdır”. Ulu öndərimiz həm təhsilin
məzmunu, mahiyyəti, məqsədləri, səmərəli təşkili, müəllim əməyinin şərəfi, şagirdlərin və tələbələrin vəzifələri
barədə dəyərli fikirlər söyləmiş, həm də Azərbaycan təhsilinin hərtərəfli yüksəlişi qayğısına qalmış, illər boyu bu
sahədə böyük inkişafa rəvac verən sistemli tədbirlər həyata keçirmişdir.
İstər Azərbaycana birinci, istərsə də ikinci rəhbərliyi dövründə ümummilli lider Heydər Əliyev daim
təhsilə, tərbiyəyə strateji sahə kimi baxmış, Vətənin, xalqın tərəqqisində onların roluna yüksək qiymət vermişdir.
“Təhsil sahəsi xalqımızın bu günü, millətimizin, dövlətimizin gələcəyi üçün ən vacib bir sahədir”, - deyən müdrik
rəhbər Azərbaycan təhsilinin inkişafı naminə son dərəcə böyük işlər görmüşdür. Böyük dövlət xadimi təhsilə
yalnız savad, bilik qazanmaq, elm öyrənmək imkanı kimi baxmamış, bütövlükdə, hər bir insanın həyatını düzgün
qurmasında, fəal vətəndaş mövqeyinin formalaşmasında, cəmiyyətdə gedən tərəqqi prosesində yaxından iştirak
etməsində təhsilin mühüm rola malik olduğunu önə çəkmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda elm və təhsillə bağlı siyasəti artıq real şəkildə özünün
müsbət təzahürünü göstərməkdədir. Belə ki, ulu öndər bu sahələrə xüsusi həssaslıqla yanaşmış və daim qayğı
göstərmişdir. Ümummilli lider öz çıxışlarında da dəfələrlə təhsilin mürəkkəb və olduqca vacib bir sahə olduğunu
vurğulayaraq qeyd etmişdir ki, “təhsil sahəsi nə sənayedir, nə kənd təsərrüfatıdır, nə ticarətdir. Bu, cəmiyyətin
xüsusi, intellektual cəhətini əks etdirən bir sahədir. Belə halda təhsil sisteminə çox diqqətlə yanaşmaq lazımdır və
bu sistemə münasibət çox həssas olmalıdır”.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin
Azərbaycan elm və təhsilinin inkişafındakı xidmətləri misilsizdir. Elm sahəsində qazanılan nailiyyətləri dövlət
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quruculuğu prosesinin mühüm şərti kimi nəzərdən keçirmiş ulu öndərimiz Azərbaycana rəhbərliyinin bütün
dövrlərində bu sahəyə diqqət və qayğısını əsirgəməmiş, daim milli elmimizin qüdrətli hamisi kimi çıxış etmişdir.
Ulu öndər Heydər Əliyev bütün fəaliyyəti dövründə elm, təhsil və mədəniyyətin inkişafına xüsusi qayğı ilə
yanaşırdı. Bu da təsadüfi deyildi. Çünki bu dahi şəxsiyyət yaxşı bilirdi ki, Azərbaycanın tərəqqisinin yeganə yolu
məhz xalqın yüksək təhsil almasında, maariflənməsindədir. Məhz buna görə də ümummilli liderimizin rəhbərliyi
ilə respublikamızın iqtisadi bazasının gücləndirilməsi əhalinin gün-güzəranının yaxşılaşdırılması, elm və təhsilin
inkişafı ilə paralel aparılırdı. Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründəki illər Azərbaycanın tarixinə elmin və təhsilin,
mədəniyyətin tərəqqi dövrü kimi daxil oldu.
Ötən əsrin 70-80-ci illərində Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında təhsil müəssisələrinin geniş şəbəkəsinin
yaradılması və həmin şəbəkənin zəngin maddi-texniki bazasının formalaşdırılması, respublika hüdudlarından
kənardakı ali məktəblərə gənclərin göndərilməsi, hərbi kadrların yetişdirilməsi, respublika elmlər akademiyasının
elmi-tədqiqat institutlarında fundamental elmin inkişafının təmin olunması gələcəkdə milli müstəqillik üçün
zəruri intellektual zəmin yaratmışdır. Ulu öndər yaxşı bilirdi ki, yüksək ixtisaslı mütəxəssislər yetişdirilməsi
istənilən ölkədə dövlət müstəqilliyinin əsasını təşkil edən ən mühüm amillərdən biridir. Buna görə dahi öndər
cəmiyyətin inkişaf zəminini düzgün olaraq təhsildə və maarifçilikdə görürdü, bu sahənin inkişafına diqqət və
qayğısını əsirgəmirdi. Keçmiş sovetlər dövründə ulu öndər Azərbaycan təhsilinin tərəqqisinə mane olan bir sıra
amilləri aradan qaldırmış, mövcud potensialı ölkənin gələcək inkişafının elmi əsaslar üzərində qurulmasına,
respublikanın mədəni intellektual resurslarının gücləndirilməsinə, Azərbaycan üçün layiqli vətəndaşların
yetişdirilməsi işinə səfərbər etmişdir. Məhz həmin illərdə respublikada məktəblərin, ali və orta ixtisas müəssisələri
üçün yeni binaların tikintisi geniş vüsət almış, təhsil infrastrukturu tamamilə yeniləşdirilmiş, ixtisaslı kadrlar
hazırlayan ali və orta ixtisas məktəbləri açılmışdır. Respublikanın müxtəlif bölgələrində 800-ə yaxın məktəb
tikilərək istifadəyə verilmiş, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən ali məktəblərin ümumi sayı 12-dən 17-yə, tələbələrin
sayı 70 mindən 100 minə qədər artmışdır.
O illərdə Azərbaycanın əldə etldiyi mühüm tarixi nailiyyətlərdən biri də xalqın uzaq gələcəyini nəzərdə
tutan milli kadr potensialının, o cümlədən nadir ixtisaslar üzrə mütəxəssis kontingentinin yaradılmasıdır. Bu
məqsədi uğurla həyata keçirmək üçün Heydər Əliyev hər il azərbaycanlı gənclərin təhsil almaq üçün böyük
qruplarla keçmiş SSRİ-nin nüfuzlu ali məktəblərinə göndərilməsi ənənəsinin əsasını qoymuşdur. O dövrdə SSRİnin 170 qabaqcıl ali təhsil ocağına 15 minə yaxın azərbaycanlı göndərilmiş, hər il xaricə 800 tələbə yola
salınmışdır.
Ümummilli lider Heydər Əliyev öhdəsinə düşən bütün işləri yüksək səviyyədə reallaşdırdığı üçün məhz
1983-cü ildə SSRİ-də məktəb islahatı da Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini kimi ona tapşırılmışdı. Ulu
öndərin bu işin öhdəsindən layiqincə gəldiyini yaxşı xatırlayırıq.
1993-cü ilin iyununda Bakıya qayıdan ümummilli liderin xüsusi diqqət yetirdiyi məsələlərdən biri təhsil
sisteminin yaxşılaşdırılması ilə bağlı idi. Buna görə də ulu öndər təhsilin milli tərəqqinin gerçək amilinə
çevrilməsi üçün geniş islahatlar proqramının hazırlanaraq reallaşdırılması vəzifəsini qarşıya qoydu. 1998-ci ilin
martında “Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsində islahatlar üzrə dövlət komissiyasının yaradılması
haqqında” sərəncamı imzalaması isə bu sahədə təkmil qanunverici bazanın formalaşdırılması, təhsil
konsepsiyasının hüquqi əsaslarının yaradılması məqsədindən irəli gəlmişdi. Çox qısa müddətdə komissiyanın
hazırladığı “Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində islahat proqramı” geniş müzakirələrdən sonra 1999-cu
ilin iyununda imzalanaraq qüvvəyə minmişdi. Həmin proqram ölkəmizdə təhsil sisteminin beynəlxalq standartlara
uyğunlaşdırılması ilə yanaşı, milli təhsil ənənələrinə sadiq qalmasını da təmin etdi.
Tarixi reallıqlardan aydındır ki, Heydər Əliyev SSRİ dövründə, yəni Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik
etdiyi ötən əsrin 70-80-ci illərində də bu məsələni daim diqqət mərkəzində saxlamış, eləcə də xalqımızın
unudulmaz oğlunun rəhbərliyi ilə təhsil sistemində ciddi islahatlar həyata keçirilmişdir. 1972-ci ildə “Gənclərin
ümumi orta təhsilə keçidini başa çatdırmaq və ümumtəhsil məktəbini daha da inkişaf etdirmək haqqında” və 1973cü ildə “Kənd ümumtəhsil məktəblərinin iş şəraitini daha da yaxşılaşdırmaq haqqında” qəbul edilmiş qərarlar
nəticəsində Azərbaycanda orta ümumtəhsil məktəbləri şəbəkəsi 3 dəfə genişləndirilərək 765-dən 2117-yə
çatdırılmışdır. Bu da yüzlərlə ucqar yaşayış məskənlərində orta ümumtəhsil məktəblərinin açılışı, minlərlə
azyaşlının təhsilə cəlb edilməsi demək idi.
Bir məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin sovet Azərbaycanına rəhbərlik
etdiyi illərdə ölkədə 5 yeni ali təhsil müəssisəsi açılmış və ali məktəblərdə təhsil alanların sayı 70 mindən 100
minə qədər artmışdır. Eləcə də dahi rəhbər keçmiş İttifaqın ən nüfuzlu təhsil müəssisələrində azərbaycanlıların
oxumasına çalışmış və bu istiqamətdə əsaslı dönüş yaratmışdır. Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü və birbaşa
himayəsi nəticəsində 1970-ci ildən başlayaraq hər il 800-900 nəfər gənc SSRİ-nin nüfuzlu ali məktəblərində təhsil
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almağa göndərilmişdir ki, bu da respublikanın milli kadr potensialının daha da gücləndirilməsinə imkan
yaratmışdır.
Ulu öndər Heydər Əliyev müstəqillik illərində də elm və təhsilin inkişafını diqqətdən kənarda qoymamış,
o cümlədən elm-təhsil problemlərinə kompleks şəkildə yanaşmışdır. Ölkə başçısı bu sahədə mövcud olan
problemlərin aradan qaldırılması və Azərbaycanda dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin təcrübəsinə uyğun təhsil
strategiyasının həyata keçirilməsi məqsədilə ciddi tədbirlər həyata keçirmiş, mühüm tarixi fərman və sərəncamlar
imzalamışdır. Məsələn, 2002-ci il oktyabrın 4-də ölkə başçısının imzaladığı “Azərbaycan Respublikasında
ümumtəhsil məktəblərınin müvafiq texniki bazasının möhkəmləndirilməsi haqqında” sərəncamı milli elm və
təhsil sisteminin inkişafında vacib amillərdən biri kimi qiymətləndirilir. Bu sərəncam ümumtəhsil məktəbləri
şəbəkəsinin genişləndirilməsinə, maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə etibarlı zəmin yaratmışdır.
“Azərbaycan Respublikasında yeni ümumtəhsil məktəblərinin tikintisi, əsaslı təmiri və müasir tədris avadanlıqları
ilə təmin olunmasına dair proqramın (2003-2007-ci illər) təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 17 fevral 2003-cü il tarixli sərəncamı da ölkədə bu sahədə yaranmış problemlərin aradan
qaldırılması yönümündə müstəsna əhəmiyyətə malik dövlət sənədi olmuşdur.
Qeyd olunduğu kimi, ulu öndərin təhsil siyasəti konsepsiyasına əsaslanaraq demək olar ki, elm və təhsil iki
müstəqil sahəni ehtiva etsə də onların birini digərindən təcrid etmək mümkün deyildir və bu baxımdan elm-təhsil
problemlərinə kompleks şəkildə yanaşılmışdır. Hər iki istiqamət ümumi dövlət siyasətinin tərkib hissələrindən
olduğundan və strateji mahiyyət daşıdığından onların inteqrasiyası da labüddür. Heydər Əliyevin müstəqil
Azərbaycana rəhbərliyi dövrünə nəzər yetirsək, görərik ki, elm ilə təhsilin inteqrasiyası istiqamətində də çox
önəmli işlər görülmüşdür. Əslində, bu iki müstəqil sistemin həmişə qarşılıqlı əlaqəli şəkildə inkişafı labüddür.
Çünki elmin təhsilsiz, təhsilin isə elmsiz mövcudluğu qeyri-mümkündür.
Azərbaycanda ali təhsil sistemində həyata keçirilən islahatların mühüm istiqamətlərindən biri də dünya
təhsil sisteminə inteqrasiyanın təmin edilməsidir. Müstəqil dövlətimiz yeni iqtisadi münasibətlər kursuna sadiq
qalaraq öz təhsil sisteminin inkişaf prioritetlərini, dünyada, o cümlədən Avropa məkanında gedən proseslərə
inteqrasiya olunmaqla müəyyənləşdirir. Milli təhsil sisteminin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması məqsədilə
Bolonya prosesi çərçivəsində qəbul olunmuş təhsil standartlarının mənimsənilməsi olduqca vacibdir. Azərbaycan
Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin Avropa ali təhsil
məkanına inteqrasiyası ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” 31 yanvar 2008-ci il tarixli sərəncamı bu baxımdan vacib
əhəmiyyət kəsb etmişdir. Sərəncama əsasən “2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil
sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı” layihəsi, habelə UNESCO və digər beynəlxalq qurumların qəbul
etdiyi sənədlərə uyğun hazırlanmış ixtisasların yeni siyahısı hökumətə təqdim edilmişdir. Layihədə ali təhsil
sistemində keyfiyyətin təmin olunması məqsədilə normativ-hüquqi bazanın, məzmunun və təlim
texnologiyalarının yeniləşdirilməsi, ali təhsil müəssisələrinin strukturunun və idarəolunması sisteminin müasir
tələblər baxımından modernləşdirilməsi, əmək bazarının tələbatına uyğun kadr hazırlığının təkmilləşdirilməsi,
elmi-tədqiqat işlərinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi, maddi-texniki və tədris bazasının günün tələblərinə uyğun
qurulması, müasir maliyyələşdirmə siyasətinin hazırlanıb həyata keçirilməsi və digər bu kimi aktual istiqamətlər
əksini tapmışdır. Dövlət başçısı İlham Əliyevin 2008-ci il 10 aprel tarixli “Azərbaycan elmində islahatların
aparılması ilə bağlı Dövlət Komissiyasının yaradılması haqqında” sərəncamı da məhz həmin zərurətdən irəli
gəlmişdir. Sərəncama əsasən 2009-2015-ci illər üzrə elm sahəsində aparılacaq islahatların, habelə elmin inkişaf
strategiyasının konkret proqram modelində hazırlanması üçün hökumət və elm adamlarından ibarət dövlət
komissiyasının yaradılması da təqdirəlayiqdir. Universitetlərdə tədris prosesinin maddi-texniki bazasının
yaxşılaşdırılması, kompüter və informasiya texnologiyalarının geniş tətbiqi, yeni korpusların inşası kimi
fundamental problemlərin həlli xüsusi diqqət mərkəzindədir. Bir sıra problematik məsələlərin önə çəkildiyi
sərəncamda Azərbaycanda elmi qurumların strukturunun müəyyənləşdirilməsi, tədqiqatların müasir standartlar
səviyyəsində aparılması və maliyyələşdirilməsi, ölkənin elmi kadr potensialının artırılması və onun sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsi, bütövlükdə elmin inkişafı üzrə milli strategiyanın həyata keçirilməsi, Azərbaycan
elminin beynəlxalq elm məkanına inteqrasiyasının təmin olunması məsələləri əksini tapmışdır. Həmçinin ölkə
Prezidenti cənab İlham Əliyevin 24 oktyabr 2013-cü il tarixli sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında təhsilin
inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” təsdiq edilmişdir. Hazırda isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar
2015-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Strategiyası”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı”nın icrası istiqamətində işlər uğurla davam etdirilir.
Prezident İlham Əliyev hər bir ölkənin, dövlətin bu gününün və gələcəyinin onun intellektual potensialından asılı
olduğunu önə çəkərək deyib: “İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə nəzər salaraq görürük ki, o ölkələr inkişaf edir
ki, orada elmi-texniki tərəqqi sürətlə inkişaf edir, orada təhsilə, elmə, intellektual məhsulların yaradılmasına
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böyük investisiyalar qoyulur. Azərbaycan bu yolu seçibdir. Biz gələcəyə çox böyük ümidlərlə baxırıq. Çünki
bilirik ki, Azərbaycanın gələcəyi bugünkündən də gözəl olacaqdır. Bu gün Azərbaycan özünü dünya miqyasında
sürətlə və uğurla inkişaf edən ölkə kimi tanıtdıra bilmişdir. Ancaq gələcəkdə elmə, təhsilə yeni texnologiyaların
tətbiqinə göstəriləcək diqqət və həyata keçiriləcək proqramlar Azərbaycanı inkişaf etmiş ölkələrin sırasına daxil
edəcəkdir. Çünki inkişaf etmiş ölkə olmaq üçün təkcə gözəl infrastruktura və binalara malik olmaq kifayət
deyildir. İnkişaf etmiş ölkə olmaq üçün gərək cəmiyyətin intellektual potensialı yüksək səviyyədə olsun. Bu
məsələlərlə bağlı konkret proqramlar hazırlanıb icra edilir. Əminəm ki, bu gün Azərbaycan gəncləri, uşaqlar,
birinci sinfə gedən balalar gələcəkdə doğma Vətənimiz üçün dəyərli vətəndaşlar olacaqlar, peşəkarlıqlarını
göstərəcəklər və ölkəmizin inkişafında öz sözlərini deyəcəklər. Gələcəkdə ölkəmizi gənclərimiz idarə edəcəklər.
Ölkəmizin necə inkişaf edəcəyi onlardan asılıdır. Qoyduğumuz yol və seçdiyimiz strateji xətt öz uğurunu
təsdiqləyib. Gələcəkdə gənclərdən asılı olacaqdır ki, ölkəmiz necə inkişaf edəcək və hansı yollarla gedəcəkdir”.
Artıq ölkəmizdə elmin, təhsilin, mədəniyyətin inkişafı üçün titanik işlər həyata keçirilməkdədir. Belə ki,
universitetlərin, orta təhsil məktəblərinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, elm tutumlu
texnologiyaların inkişafı üçün texnologiyalar parklarının yaradılması, yeni müasir istehsalat müəssisələrinin işə
salınması, müxtəlif infrastruktur layihələrin uğurla həyata keçirilməsi dövlətimizin diqqət mərkəzindədir. Bu gün
Azərbaycanın kosmos ölkəsi olması dövlətimizin apardığı siyasətin bilik iqtisadiyyatına əsaslanan, gələcəyə
hesablanmış uğurlu strateji siyasət olduğuna bariz nümunədir. Belə praqmatik, uğurlu siyasətin müəllifi isə
Heydər Əliyev məktəbinin layiqli davamçısı möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyevdir.
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin dəfələrlə vurğuladığı kimi, son illər cəmiyyət həyatındakı
fundamental dəyişikliklər milli təhsil konsepsiyasının müasirləşdirilməsini, inkişaf etmiş dövlətlərin mütərəqqi
maarifçilik ənənələrinin, müasir informasiya və innovasiya texnologiyalarının mənimsənilməsini, mənəviintellektual yüksəlişə xidmət edən siyasətin həyata keçirilməsini aktual məsələ kimi önə çıxarır. Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanda həyata keçirilən təhsil islahatlarının başlıca qayəsi də məhz bu
fundamental prinsiplərin sistemli surətdə reallaşdırılması, dünya təhsil sisteminə inteqrasiyanın təmin edilməsidir.
Son illər ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müasir istehsal müəssisələri, texnoparklar
istifadəyə verilmişdir. Belə ki, innovativ texnologiyaları və üsulları mənimsəyən ixtisaslı mühəndis kadrların
hazırlanması üçün güclü maddi-texniki bazaya malik bir ali təhsil ocağının yaranmasına böyük ehtiyac
duyulurdu.Və nəhayət ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin 8 noyabr 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə Bakı
Mühəndislik Universiteti yaradılmışdır. Bu gün fəxrlə demək olar ki, universitet respublikamızda fundamental və
tətbiqi elmi tədqiqatlar aparmaq üçün insan kapitalına və güclü maddi-texniki bazaya malik olan ali təhsil
müəssisələrindəndir. Ali təhsilin bütün səviyyələri üzrə mühəndis kadrların hazırlığını, bu sahədə ali və əlavə
təhsil proqramlarını həyata keçirən, fundamental və tətbiqi elmi tədqiqatlar aparan universitetdə ölkə
iqtisadiyyatının hazırki inkişaf səviyyəsinə əsasən mövcud elmtutumlu sənaye müəssisələrində istehsal
proseslərini təşkil etmək və innovativ texnologiyalarla işləmək bacarığına malik mütəxəssislərin hazırlığının
həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Artıq burada iqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları üzrə ingilis və Azərbaycan
dili üzrə kadrlar hazırlanır. Hazırda universitetdə iqtisadiyyat ixtisasları üzrə dünya iqtisadiyyatı, mühasibat uçotu
və audit, maliyyə, sənayenin təşkili, biznesin idarəolunması, dövlət və bələdiyyə idarəetməsi ixtisasları ilə yanaşı,
həmçinin bu ildən başlayaraq 10-dan çox müasir mühəndislik ixtisasları üzrə mexanika və maşın mühəndisliyi,
elektroenergetika, kompüter, memarlıq, inşaat, sənaye, loqistika və nəqliyyat texnologiyaları, şəhərsalma,
proseslərin avtomatlaşdırılması üzrə ilk dəfə olaraq qəbul aparılacaqdır. Universitetdə eləcə də magistratura
hazırlığı da yüksək səviyyədə təşkil olunub və müasir ixtisaslar üzrə magistr qəbulu həyata keçirilir. Burada
həmçinin müasir texnopark da fəaliyyət göstərir, bir sıra müəssisələrlə birgə işlər yerinə yetirilir. Universitet
Publik hüquqi şəxs statusundan yararlanaraq maliyyə vəsaitlərinin gətirilməsi üçün maddi-texniki və kadr
potensialından istifadə edərək yeni yollar axtarır. Bu məqsədlə universitetdə məzunlarla iş və karyera planlama
şöbəsi yaradılıb.Təhsil ocağı beynəlxalq əlaqələrin genişləndirilməsinə yeni layihələrdə iştirak, qrantların
alınması və digər məsələləri diqqət mərkəzində saxlayır.
Universitetdə təhsil almaq üçün yaradılmış sağlam mühit və şəraiti xüsusi qeyd etmək istərdim. Burada
müasir tələbə yataqxanaları, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları, son nailiyyətlərdən istifadə tədris
prosesinin təşkili üçün yeni laboratoriyaların açılması, yeni texnologiyaların mənimsənilməsində avadanlıqların,
cihazların olması universitetdə alternativ enerji, istilik texnikası, istehsalın avtomatlaşdırılması, proqramla idarə
olunması, maşınqayırma dəzgahları, hidravlik və pnematik qurğuların tədrisdə istifadə edilməsi, maşın və
mexanizm ixtisaslarının öyrənilməsində mühüm rol oynayır. Universitetdə müəllim-professor heyətinin
əksəriyyəti gənc olaraq ölkəmizdə və digər xarici ölkələrdə təhsil almışlar. Tələbə-müəllim münasibəti yüksək
səviyyədə qurulmuşdur. Bu gün Azərbaycan təhsilində aparılan islahatlar nəticəsində müxtəlif universitetlərdə bir
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sıra yeniliklər həyata keçirilir. Aparılan islahatlar tələbə-müəllim münasibətlərində, tələbələrin bir ali məktəbdən
digər ali məktəbə keçirilməsində yaranan yeni mexanizmlər bütövlükdə təhsil sahəsində olan bürokratik əngəlləri
aradan qaldırır və sağlam mühitin formalaşmasına səbəb olur.
Hər bir Azərbaycan vətəndaşı dərin iftixar hissi ilə qeyd edir ki, müstəqil Azərbaycan dövləti ümummilli
liderimizin şah əsəridir, onun öz xalqı qarşısında tarixi xidmətidir. Məhz buna görə Heydər Əliyevin adı
tariximizin səhifələrinə qızıl hərflərlə yazılmışdır. Onun nurlu xatirəsi qəlbimizdə, yaddaşlarda əbədi
yaşayacaqdır. O, bizim üçün həmişə əziz olub, əziz olaraq da qalacaqdır. Azərbaycanı inkişaf etdirən, ona
beynəlxalq aləmdə nüfuz qazandıran Heydər Əliyev siyasəti uğurlu sabahımızın, xoşbəxt gələcəyimizin də
təminatçısıdır. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin keçdiyi sınaqlar, dövlətimizin ən ağır günlərində Heydər Əliyevin
göstərdiyi qətiyyət bu sözlərdəki gerçəkliyi dəfələrlə təsdiqləyib. Ulu öndərin Azərbaycanla, xalqla bağlı arzuları
bitib-tükənməz, Vətənə, xalqa olan məhəbbəti hədsiz-hüdudsuz idi. Onun ürəyi Azərbaycan qədər geniş idi. O,
dünyanın hansı ölkəsinə gedirdisə, Azərbaycanı, onun problemlərini də ürəyində aparırdı. Heydər Əliyev Vətən
üçün, xalq üçün doğuldu. Vətənin, xalqın tərəqqisi, inkişafı, azadlığı, müstəqilliyi üçün çalışdı. Müqəddəs
amalları və fəaliyyəti ilə xalqın gözündə, qəlbində dağ kimi ucaldı. Ona görə də xalqın öz sədaqətli, dahi övladına
məhəbbəti sonsuzdur, əbədidir... Ümummilli lider əsl ümumxalq məhəbbəti, sevgisi qazanmış tək-tək
siyasətçilərdən, dövlət xadimlərindəndir. O, respublikaya rəhbərlik etdiyi uzun illər ərzində gördüyü nəhəng işləri
ilə xalqın qəlbində özünə əbədi abidə ucaldıb. Ona görə də nə qədər müstəqil Azərbaycan dövləti var, Azərbaycan
xalqı var, Heydər Əliyev də ürəklərdə yaşayacaqdır. Bu isə əbədiyyət deməkdir. Dahi və əzəmətli şəxsiyyətin
yolunun davamı müstəqil Azərbaycan dövlətinin gələcəyi, onun daha da güclənməsi, ərazi bütövlüyünün bərpa
olunması, hər bir vətəndaş üçün firavan və rahat həyat şəraitinin yaradılması deməkdir. Heydər Əliyevin başladığı
işləri davam etdirmək, qurduğu dövləti yeni-yeni uğurlara çatdırmaq onun ruhu qarşısında ən ümdə borcumuzdur.
Bu gün dövlətimizin idarəçilik sükanı başında ulu öndər Heydər Əliyevin yetirməsi, onun yaratdığı siyasi
məktəbin davamçısı möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev durur. Hər bir azərbaycanlının Prezidenti olacağını
qətiyyətlə bildirən və ötən müddət ərzində sözünün, vədinin sahibi olduğunu əməli işi, genişmiqyaslı fəaliyyəti
ilə bir daha sübut edən cənab İlham Əliyevlə xalqımız yeni-yeni müvəffəqiyyətlərə, uğurlara nail olacaq,
dövlətçiliyimizin inkişafı və möhkəmləndirilməsi istiqamətində mühüm göstəricilər əldə edəcəkdir. Möhtərəm
Prezidentimiz İlham Əliyevin apardığı daxili və xarici siyasət bir daha sübut edir ki, ulu öndərin qətiyyətli səyləri
nəticəsində müstəqilliyi tam təmin olunan dövlətimiz durmadan inkişaf edir, çiçəklənir və qüdrətli dövlətə çevrilir.
Respublika.-2017.-4 may.-№94.-S.4.
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Milli mədəniyyətimizin hamisi
Timuçin ƏFƏNDİYEV,
Azərbaycan Dövlət Xoreoqrafiya Akademiyasının rektoru,
Əməkdar incəsənət xadimi, professor
XX əsrdə Azərbaycan mədəniyyətinin bütün sahələrinin sürətli inkişafı, geniş miqyasda təbliği və
böyük nailiyyətləri ulu öndər Heydər Əliyevin müstəsna tarixi xidmətlərinin nəticəsi idi. Onun rəhbərliyi
ilə ötən əsrin 70-80-ci illərində, Azərbaycanın müstəqillik dövründə mədəni və ədəbi irsimizə, rəssamlıq və
heykəltəraşlıq, teatr, musiqi və kino sənətinə qayğı əsaslı şəkildə artmışdır. Həm dövlət başçısı, həm də
vətənpərvər bir insan kimi Heydər Əliyevin milli mədəniyyətə göstərdiyi diqqət, verdiyi dəyər bu sahədə
yeni dövrün başlanğıcı kimi qiymətləndirilməlidir. Ulu öndər dəfələrlə vurğulamışdır ki, azərbaycanlılar
qədim mədəniyyətə, incəsənətə malik olan xalqdır: “Xalqımız qədim xalqdır, böyük tarixə, böyük
mədəniyyətə, qədim ənənələrə malik olan xalqdır.”
Heydər Əliyev hakimiyyətdə olduğu bütün dövrlərdə milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunmasına, təbliğinə
xüsusi qayğı ilə yanaşırdı. “Xalq bir çox xüsusiyyətləri ilə tanınır, sayılır və dünya xalqları içərisində fərqlənir.
Bu xüsusiyyətlərdən ən yüksəyi, ən böyüyü mədəniyyətdir”. Bu müdrik ifadələr də ümummilli lider Heydər
Əliyevə məxsusdur. Dahi siyasət xadimi yaxşı bilirdi ki, milli dövlətçilik dəyərlərinin əsasını mədəniyyət təşkil
edir. Sabahkı uğurlara yeganə təminat isə sağlam cəmiyyət quruculuğuna diqqəti artırmaq, köklü mənəvi dəyərləri
yeni nəslə və bütün cəmiyyətə daha dərindən və əzmlə aşılamaqdır. Mədəniyyəti xalqın böyük sərvəti hesab edən
ulu öndər rəhbərlik fəaliyyətinin bütün dövrlərində bu sahənin inkişafını diqqət mərkəzində saxlamışdır.
Mədəniyyətimizin elə bir sahəsi yoxdur ki, Heydər Əliyev qayğısından bəhrələnməsin. Musiqimiz də,
teatrımız da, kino sənətimiz də, heykəltaraşlıq və rəssamlığımız da, xalça sənətimiz də bugünkü inkişafında ulu
öndərin çox dəyərli ideyalarından bəhrələnib.
Heydər Əliyev Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında yeni dövrün əsasını qoydu. Mədəniyyətimiz, millimənəvi dəyərlərimiz beynəlxalq aləmdə tanındı. Açığını deyim ki, Azərbaycan mədəniyyətinin görkəmli
xadimləri Heydər Əliyev dövründə olduğu qədər heç zaman tanınmamışlar. Heydər Əliyev mədəniyyətimizi
yaradan, onu inkişaf etdirən insanların əməyini yüksək qiymətləndirir, daim onların qayğısına qalırdı. Bu
sənətkarların adlarını sadalamaqla qurtaran deyil. Azərbaycanın müqtədir sənətkarları sovet dövründə məhz
Heydər Əliyevin qayğısı nəticəsində Sosialist Əməyi Qəhrəmanı kimi SSRİ-nin ən yüksək fəxri adını almışlar.
Heydər Əliyev bəstəkarların, kinematoqrafçıların, teatr xadimlərinin, rəssamların qurultaylarında, konfranslarında
iştirak edir, dərin, məzmunlu nitqi iştirakçıların alqışları ilə qarşılanırdı. Ulu öndərin mədəniyyət məsələləri ilə
bağlı hər çıxışı həmin sahənin gələcək inkişaf proqramına çevrilirdi. Hansı sahədən danışırdısa, elə hiss edirdin
ki, bu sahənin mütəxəssisi, bilicisidir. Heydər Əliyev özü də incəsənət meyilli şəxsiyyət idi. Elə gəncliyində də
incəsənətə gəlmək, memar olmaq istəyirdi. Amma zaman ulu öndəri siyasət memarına çevirdi. Çünki bu xalqın
belə bir siyasət xadiminə çox böyük ehtiyacı var idi. O, müstəqil Azərbaycan kimi qüdrətli bir dövləti qurdu.
Hələ sovetlər dönəmində Heydər Əliyev Azərbaycanda mədəniyyətin maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirirdi. Nə qədər kinoteatr, teatr binaları, muzeylər inşa olundu.
Mədəniyyətimizin kadr potensialı gücləndirildi. SSRİ-nin ən nüfuzlu incəsənət yönlü ali məktəblərində
Azərbaycan gəncləri təhsil alıb Bakıya dönürdülər. Sankt-Peterburqun, Moskvanın teatr, rəssamlıq, musiqi üzrə
ali təhsil ocaqlarını bitirmiş gənclər bu gün Azərbaycan mədəniyyətinin aparıcı sənətkarlarıdır. Heydər Əliyev bu
kadrların hazırlanmasında ona görə maraqlı idi ki, gələcək müstəqil Azərbaycanımız üçün onlar gərəkli
olacaqdılar. Necə ki, oldular da.
Bizim nəsil xoşbəxtdir ki, Heydər Əliyevlə bir epoxada yaşamaq nəsibimiz oldu və ulu öndərin
mədəniyyətimizə, incəsənətimizə göstərdiyi böyük qayğının şahidinə çevrildik.
Dövlət müstəqilliyi qazandıqdan sonra bir müddət mədəniyyətimiz böyük çətinliklər qarşısında qalsa da,
Heydər Əliyevin hakimiyyətə yenidən qayıdışı Azərbaycan mədəniyyətinin də tərəqqisinə yeni təkan verdi. Sosial
problemlər ucbatından xarici ölkələrə üz tutan sənət adamları Vətənə döndülər, onlara xüsusi qayğı göstərilməyə
başlandı. Bağlanmış teatrlar, kitabxanalar, muzeylər öz qapılarını yenidən tamaşaçıların üzünə açdı.
Azərbaycanda bir çox tamaşa müəssisələri təmir olundu, Filarmoniya təmirdən sonra yenidən istifadəyə verildi.
Musiqi sənətimizin inkişafına xüsusi qayğı ilə yanaşan ulu öndərin sərəncamı ilə 24 bəstəkar və
musiqişünasa Prezident təqaüdü verildi. Onların bir çoxu orden və medallara layiq görüldülər. Arif Məlikov,
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Müslüm Maqomayev, Zeynəb Xanlarova, Habil Əliyev, Əlibaba Məmmədov, Arif Babayev kimi musiqi
xadimləri “İstiqlal” ordeni ilə təltif olundular.
Azərbaycan kinosunun böyük bir dövr inkişafı Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Bizə yaxşı məlumdur ki,
bir sıra filmlərimizin yaranmasında ulu öndərin şəxsi təşəbbüsü olmuşdur. “Uzaq sahillərdə”, “İstintaq”, “Bir
cənub şəhərində”, “Nəsimi”, “Babək” filmlərinin yaranmasında, sovet senzurasından keçməsində Heydər
Əliyevin səyləri danılmazdır.
Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə dondurulmuş kino istehsalı bərpa edildi, “Azərbaycanfilm”in
fəaliyyətində canlanma hiss edilməyə başlandı. Dövlət sifarişi ilə filmlərin istehsalı kino xadimlərini yenidən
fəaliyyətə qaytardı.
Azərbaycanda beynəlxalq səviyyəli kinofestivallar keçirilir, filmlərimiz beynəlxalq festivallarda nümayiş
etdirilməyə başlayırdı. Ən əhəmiyyətli fakt bu idi ki, Azərbaycanda ilk film nümayiş etdirildiyi 2 avqust (1898)
kino işçilərinin peşə bayramı kimi qeyd olunmağa başladı. Əgər 1994-1996-cı illərdə iki film istehsal
olunmuşdusa, 1998-2000-ci illərdə dövlət sifarişi ilə dörd tammetrajlı bədii film yaradıldı.
Teatrlarımız öz fəaliyyətlərini genişləndirdi. Heydər Əliyev teatrı çox sevirdi. O, həmişə tamaşadan sonra
yaradıcı kollektivlə görüşür, onlara öz tövsiyə və tapşırıqlarını verirdi. Bu görüşlər sənət adamlarının
məsuliyyətini artırır, onları öz qüvvələrini səfərbər etməyə istiqamətləndirirdi. Ümumiyyətlə, Heydər Əliyevin
hakimiyyətə qayıdışı ilə milli teatrımızda yenidən canlanma başlandı, teatrlarımızın repertuarı zənginləşdi, madditexniki bazaları möhkəmləndirildi, işçilərin sosial durumu yaxşılaşdı.
Ulu öndərin hakimiyyəti illərində muzey və kitabxana işi, rəssamlıq, heykəltəraşlıq və memarlıq sənəti
sürətlə inkişaf etmişdir. Bakıda ucaldılmış çox dəyərli heykəllər, inşa edilmiş müasir və klassik ənənələri
birləşdirən əzəmətli binalar xalqımızın milli sərvətinə çevrilmişdir. Bakımız gözəlləşmiş, yeni görünüş almışdır.
Elə regionlarımızda da mədəniyyətin inkişafı diqqətdən yayınmamışdır.
Azərbaycanın qədim şəhərsalma ənənələrini özündə ehtiva edən İçərişəhərin Şirvanşahlar Saray Kompleksi
ilə birgə UNESCO-nun Maddi İrs Siyahısına daxil edilməsi böyük tarixi hadisə idi.
Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğini həmişə diqqət mərkəzində saxlayan ulu öndərin hakimiyyəti illərində
çox səmərəli tədbirlər reallaşdırılıb. Ümummilli lider Azərbaycanın sivil dünyaya ilə inteqrasiyasına, xalqların
iqtisadi-siyasi, humanitar yaxınlaşmasına dövlətçiliyi möhkəmləndirən, xalqı inkişaf etdirən ən vacib vasitələrdən
biri kimi baxırdı. Və bu zaman dünya ilə dil tapmağın ən sınanmış və optimal yollarından biri olaraq, mədəni
dəyərlərin qarşılıqlı dərkini və təbliğini əsas götürürdü. Bu mənada xarici ölkələrdə keçirilən Azərbaycan
mədəniyyəti və incəsənəti günləri, eyni zamanda, Azərbaycanda keçirilən belə tədbirlər mədəniyyətlərarası
dialoqun inkişafına çox gözəl yol açırdı.
Ulu öndərin fəaliyyəti incəsənətimizin bu gün ən dəyərli mövzusudur. Deyə bilərəm ki, onun haqqında
çəkilən filmlər, yaradılan musiqi əsərləri və ədəbi əsərlər xalqımızın milli-mənəvi sərvətidir və gələcək nəsillər
onlardan çox şey öyrənəcəklər. “Əsl məhəbbət haqqında” (rejissor V.Mustafayev) filmi ulu öndərin yüksək insani
keyfiyyəti haqqında həqiqətləri tamaşaçılara çatdırır. Bu film ulu öndərə həsr olunan on filmdən biridir.
“General”, “Birinci”, “Moskva, Kreml”, “Lider”, “Tale”, “Bir həsədin tarixi”, “Professional”, “Patriot”, “Xüsusi
təyinat” kimi digər filmlər də bu böyük şəxsiyyətin həyat və fəaliyyətinin çox uğurlu ekran versiyasıdır.
Heydər Əliyevin mədəniyyət siyasəti bu gün hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilir. 2003-cü ildən sonra Azərbaycanda Heydər Əliyevin mədəniyyətimizin inkişafı ilə bağlı ideyaları davamlı
olaraq həyata keçirilir. Azərbaycanda mədəniyyətin müxtəlif sahələri – teatr, kino, kitabxana və muzey işinin
inkişafı ilə bağlı qəbul olunan dövlət proqramları ölkəmizdə mədəniyyətin tərəqqisinə yeni stimul yaratmışdır.
Bu gün mədəniyyət obyektləri təmir olunur, yeniləri inşa edilir. Bakıda təmir olunmamış teatr binası
qalmamışdır. Bakının 2009-cu ildə “İslam Mədəniyyətinin paytaxtı” elan edilməsi Azərbaycan mədəniyyətinin
dünyaya inteqrasiyası istiqamətində çox önəmli bir hadisə idi. Bakıda ənənəvi keçirilən mədəniyyətlərarası dialoq
forumları, humanitar forumlar, BMT Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumu Azərbaycan mədəniyyətinin
dünyaya inteqrasiyası sahəsində olduqca əhəmiyyətli tədbirlərdir. Bütün bunlar ulu öndərin mədəniyyət siyasəti
konsepsiyasının tərkib hissəsidir.
Heydər Əliyevin mədəniyyət siyasətinin reallaşması işində bu gün ulu öndərin adını şərəflə daşıyan fondun
böyük xidmətləri vardır. Milli-mənəvi dəyərlərimizə qayğı, onların qorunması və təbliğində Azərbaycanın Birinci
vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban
xanım Əliyevanın xidmətləri əvəzsizdir. Fondun muğam sənətimizin inkişafına, Azərbaycan mədəniyyətinin
dünyada tanınmasına, milli-mənəvi dəyərlərimizin təbliğinə həsr etdiyi davamlı tədbirlər olduqca əhəmiyyətlidir.
İndi Bakıda Muğam Mərkəzi, müasir memarlıq üslubunda inşa edilmiş Xalça Muzeyi fəaliyyət göstərir. Bunlar
Heydər Əliyev ideyalarından güc alan dövlət başçımızın həyata keçirdiyi mədəniyyət siyasətinin real nəticələridir.
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“Heydər Əliyev və mədəniyyət” mövzusu tükənməz xəzinədir. Bu mövzuda son illər aparılan tədqiqatlar
dəryada bir damladır. Mən də bu mövzuya müraciət etmişəm. “Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlərimiz” adlı
monoqrafiyada çalışdım ki, ulu öndərin mədəniyyətlə bağlı fikir və düşüncələrini oxuculara çatdırım. Bu
tədqiqatlar davam etdirilməlidir. Çünki bugünümüzün reallıqları məhz həmin ideyalardan güc alır. Doğrudan da,
bu dahi şəxsiyyətin yaratdığı fundamental mədəniyyət konsepsiyasının əhəmiyyəti olduqca böyükdür.
Bu yazını ulu öndər Heydər Əliyevin sözləri ilə yekunlaşdırmaq istərdim: “Biz öz milli-mənəvi
dəyərlərimizlə fəxr etməliyik. Bizim milli-mənəvi dəyərlərimiz əsrlər boyu xalqımızın həyatında, yaşayışında
formalaşıbdır, xalqımızın fəaliyyətində formalaşıbdır. Milli-mənəvi dəyərləri olmayan millət həqiqi millət, həqiqi
xalq ola bilməz.”
Xalq qəzeti.-2017.-4 may.-№94.-S.5.
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Vətəndaşın rifahını iqtisadi tərəqqinin əsas məqsədinə çevirən sosial inkişaf doktrinası
Səlim Müslümov,
Azərbaycan Respublikasının əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri
Müstəqil Azərbaycanın bugünkü inkişaf səviyyəsi, mükəmməl iqtisadi perspektivləri və parlaq
gələcəyinin əsasında, heç şübhəsiz, dünya şöhrətli siyasi xadim, müasir tariximizin memarı Heydər Əliyevin
ideyaları, işıqlı əməlləri, dövlət və xalq naminə fədakar fəaliyyəti dayanır.
İyirminci əsrin sonlarında xalqımızın yenidən qovuşduğu, lakin ilk illəri ekstremal şərait, vətəndaş
qarşıdurması, xain erməni qonşularımız tərəfindən məruz qaldığımız mənfur etnik təmizləmə və təcavüz siyasəti,
bir milyonu aşan qaçqın və məcburi köçkün ordusu, onilliklər ərzində təşəkkül tapmış iqtisadi münasibətlər
sisteminin çökməsi, ağır sosial vəziyyət, ictimai həyatın bütün sferalarına sirayət edən dərin böhran, bütün
bunlardan irəli gələn çoxsaylı taleyüklü vəzifələrin öz həllini tapa bilməməsi ilə səciyyələnən dövlət müstəqilliyi
məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin xilaskarlıq və quruculuq missiyası sayəsində qorunub saxlanmış və
möhkəmləndirilmiş, bununla da müasir qüdrətli Azərbaycan dövlətinin əsası qoyulmuşdur.
Müstəqil dövlətimizin azərbaycançılığa söykənən əsas milli ideyasını formalaşdıran böyük düha sahibi
Heydər Əliyev fenomenal şəxsiyyət və xarizmatik liderlik keyfiyyətləri sayəsində milyonlarla insanı ülvi amallar
ətrafında səfərbər etmiş, milli tərəqqinin ana xətti kimi modernləşməni müəyyənləşdirərək, ölkəmizi yeni-yeni
zirvələrə aparan total islahatlar və hərtərəfli inkişaf strategiyasına start vermişdir.
Dünya düzənini çalxalandıran mürəkkəb geosiyasi proseslər müstəvisində Azərbaycanın sabitlik adasına
çevrilməsi, qlobal təlatümlər burulğanında meydana çıxan çoxşaxəli sosial-siyasi-iqtisadi risk amillərinin
təsirlərindən effektiv qorunması ulu öndərin müəllifi olduğu müdrik inkişaf kursunun Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən müasir dövrün çağırışlarına uyğunlaşdırılaraq
məharətlə həyata keçirilməsi sayəsində mümkün olmuşdur.
Bu inkişaf kursunun təməl prinsiplərindən biri də odur ki, ötən əsrin 90-cı illərində ulu öndər mövcud
şəraitdə hərtərəfli tərəqqi üçün sosial-iqtisadi sistemin bazar münasibətləri əsasında transformasiyasının tarixi
zərurət olması konsepsiyasını irəli sürməklə yanaşı, bu keçid dövründə əhalinin sosial maraqlarının təminatını,
iqtisadi potensialın ilk növbədə xalqın rifahına yönəldilməsini dövlətin strateji vəzifələri sırasına aid etdi.
Ağır tənəzzülün hökm sürdüyü həmin dövrdə ciddi çətinliklərə və məhdud imkanlara baxmayaraq, ulu
öndər bazar iqtisadiyyatına yönəldilən kompleks islahat tədbirləri şəraitində əhalinin güzəranına mənfi təsirlərin
azaldılmasını və etibarlı sosial müdafiə sisteminin qurulmasını vacib amil kimi ön plana çəkməklə əhalinin dövlət
təminatı hesabına sosial risklərdən müdafiəsini milli prioritetə çevirmiş, bununla da ölkəmizdə müasir dövlət və
vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda baza dəyər kimi sosial ədalətin əsas götürülməsini təmin etmişdir. Bu
konseptual yanaşma həmçinin sosial inkişafın məqsədləri barədə dövlət və cəmiyyətin ideoloji baxışlarını, habelə
həmin məqsədlərə nail olmaq üçün kompleks fəaliyyət istiqamətlərini özündə ehtiva edən sosial dövlət siyasətinin
təməl prinsiplərini müəyyən etdi. Müstəqil Azərbaycanın milli tərəqqi prosesinin vacib komponenti kimi sosial
sferanın, onun iqtisadi mexanizmlərinin təşəkkül tapması və inkişafı məhz bu təməl prinsiplərə əsaslanmış,
əhalinin sosial müdafiəsinin inkişaf tarixinin bütün mərhələlərində vətəndaşın rifahının prioritet vəzifə olması ilə
bərabər, hər bir mərhələdə həmin dövrə xas sosial-iqtisadi amillər də məqsədyönlü siyasətin tərkib hissəsi olaraq
tam nəzərə alınmışdır.
Müstəqilliyin ilk illərində yeni iqtisadi münasibətlərə uyğun sosial müdafiə sisteminin mövcud olmaması
və onun qurulmasına müəyyən zaman tələb olunması şəraitində ulu öndər sovet dönəmindən qalmış dövlət sosial
təminat qaydalarının keçid dövründə də davam etdirilməsi ilə əhalinin maddi ehtiyaclarının aradan qaldırılmasına
nail oldu və bu, aztəminatlı vətəndaşların bazar iqtisadiyyatına transformasiyanın doğurduğu çətinliklərdən
qorunmasında vacib rol oynadı.
Bazar münasibətlərinin sürətlə formalaşdığı, yeni mülkiyyət formalarının yarandığı, sahibkarlığın sürətlə
inkişaf etdirildiyi yeni iqtisadi şəraitdə sosial cəhətdən həssas əhali kateqoriyalarının mənafelərinin müdafiəsi
təmin edildi, bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin diqtə etdiyi qiymətlərin sərbəstləşdirilməsi kimi tədbirlərin mənfi
təsirlərinin adekvat neytrallaşdırılması yönündə mühüm sosial addımlar atıldı.
Ümummilli liderin təşəbbüsü əsasında 1990-cı ilin 20 Yanvar faciəsinə hüquqi qiymət verilməsi, "20
Yanvar şəhidi" fəxri adının təsis edilməsi, bu faciədə şəhid olanların ailə üzvlərinin dövlət qayğısı ilə əhatə
olunması, “Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlər haqqında”, “Çernobıl qəzasının
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ləğvində iştirak etmiş və həmin qəza nəticəsində zərər çəkmiş vətəndaşların statusu və sosial müdafiəsi haqqında”
xüsusi qanunların qəbulu, İkinci Dünya müharibəsində iştirak etmiş veteranların sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi, 1994-cü ildə 9 May gününün Azərbaycanda yenidən Qələbə Günü kimi rəsmiləşdirilməsi təmin
edildi. Ölkəmizin suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olanların ailələrinin maddi vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması, Azərbaycanın Milli qəhrəmanlarının və onlardan həlak olanların ailələrinə yardım edilməsi
barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müxtəlif fərman və sərəncamları imzalandı.
1994-cü ildən əməyin ödənilməsinin minimum məbləğinin əhəmiyyətli şəkildə artırılması, habelə pensiya,
təqaüd və müavinətlərin bu məbləğə uyğun müəyyənləşdirilməsi qaydasının tətbiqi davamlı sosial islahat
tədbirlərininin vacib tərkib hissəsi idi. Həmin ilin 1 dekabrından sosial və işləməyən pensiyaçıların, dövlət ali və
orta ixtisas təhsili müəssisələrinin gündüz şöbələrində oxuyan tələbələrin, texniki peşə məktəblərinin
şagirdlərinin, adambaşına aylıq gəliri minimum əməkhaqqının 2 mislindən az olan ailələrdəki 16 yaşınadək
uşaqların yeni məbləğlərlə pul kompensasiyası ilə təmin edilməsinə başlanıldı.
Artıq 1990-cı illərin ortalarına doğru ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitlik Heydər Əliyevin müdrik siyasi
kursu, zəngin dövlətçilik təcrübəsi və qətiyyətli fəaliyyəti sayəsində bərqərar oldu. 1994-cü ilin 20 sentyabrında
“Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması iqtisadi dirçəlişə təkan verərək, bütövlükdə respublikanın potensialının
artmasına, bu əsasda vacib sosial hədəflərin uğurla reallaşmasına şərait yaratdı.
Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə hazırlanmış müstəqil Azərbaycanın ilk milli Konstitusiyasının
ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul edilməsi ölkə həyatının bütün sahələrdə yeni inkişaf mərhələsinə qədəm
qoymasını şərtləndirdi. Dövlətin əsas qanunu ölkədə müasir və hüquqi dövlət quruculuğu proseslərini
sürətləndirməklə bərabər, bazar prinsiplərinə söykənən milli sosialyönümlü iqtisadiyyatın qurulması üçün
fundamental normativ bazanın formalaşmasına əsaslı zəmin yaratdı. Azərbaycan vətəndaşlarına layiqli həyat
səviyyəsinin təmin edilməsinin dövlətin ali məqsədi olması, Azərbaycan dövlətinin xalqın və hər bir vətəndaşın
rifahının yüksəldilməsi, onun sosial müdafiəsi və layiqli həyat səviyyəsinin qayğısına qalmasına dair mühüm
sosial normalar Konstitusiyada təsbit olunaraq ən yüksək səviyyədə bəyan edildi. Bu ali sənədin qəbul edildiyi
1995-ci ili, bütün sahələrdə olduğu kimi, sosial müdafiə sferasında da ciddi islahatlarla müşahidə edilən, sosialiqtisadi tənəzzül proseslərinin tam cilovlanması və sabit inkişaf istiqamətində dönüşə nail olunduğu yeni
mərhələnin başlanğıc nöqtəsi də adlandırmaq olar.
Bu mərhələdə etibarlı iqtisadi bazanın formalaşması şəraitində sosial müdafiə sisteminin yeni iqtisadi
dövrün tələblərinə uyğun şəkildə müasirləşdirilməsinə, aztəminatlı vətəndaşların sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsinə yönələn məqsədlərin uğurla həyata keçirilməsi, əhalinin sosial müdafiəsinə istiqamətlənən
dövlət vəsaitlərinin ölkənin ümumi inkişaf tempinə uyğun şəkildə mütəmadi artırılması üçün yeni və mühüm
sosial proqramlara başlanıldı. Aztəminatlı əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədilə imzalanan
fərman və sərəncamlar, habelə müvafiq qərarlarla 1995-2003-cü illər ərzində pensiya və müavinətlərin orta aylıq
məbləği ümumilikdə 8 dəfə artırıldı. Həmçinin bu dövrdə muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal əmək haqqında
6 dəfədən çox artım baş verdi.
MDB məkanında ilk dəfə Azərbaycanda yeni sosial-iqtisadi şəraitə uyğun Əmək Məcəlləsi, məşğulluq və
əmək miqrasiyası haqqında qanunlar, əlilliyin qarsısının alınması və reabilitasiyası üzrə ilk Dövlət Proqramı qəbul
olundu, ölkənin Demoqrafik İnkişaf Konsepsiyası təsdiq edildi. Digər tərəfdən, ölkədə aqrar islahatların uğurla
həyata keçirilməsi iqtisadi fəal əhalinin böyük hissəsini təşkil edən kənd əhalisinin səmərəli məşğulluğuna şərait
yaratdı.
Heydər Əliyevin xüsusi diqqət və qayğısı nəticəsində müharibə əlillərinin, şəhid ailələrinin dövlət hesabına
mənzillərlə, müharibə əlillərinin minik avtomobilləri ilə təminatına başlanıldı. Əlilliyi olan şəxslərin müxtəlif
reabilitasiya vasitələri, bərpa-müalicə və protez xidməti ilə təminatı gücləndirildi. Bu istiqamətdə mühüm tədbir
kimi Protez-Ortopedik Bərpa Mərkəzi fəaliyyətə başladı.
Sosial müdafiə sisteminin modernləşdirilməsinə yönəldilən köklü islahatlar çərçivəsində ulu öndərin təsdiq
etdiyi Pensiya İslahatı Konsepsiyası ilə mütərəqqi dünya təcrübəsinə uyğun sığorta-pensiya sisteminin
formalaşması prosesinin əsası qoyuldu. Bu islahatlar sistem xarakterli dəyişikliklər yolu ilə pensiya təminatının
sosial və iqtisadi səmərəliliyin vəhdətinə əsaslanan yeni institusional formatda fəaliyyətini nəzərdə tuturdu.
Heydər Əliyevin 2003-cü il 20 fevral tarixli fərmanı ilə təsdiq olunmuş “2003-2005-ci illər
üçün Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə Dövlət Proqramı” ölkədə
yoxsulluqla mübarizədə əhəmiyyətli nəticələrin əldə edilməsinə imkan verdi.
Azərbaycan iqtisadiyyatının hərtərəfli inkişafı istiqamətində qurulmuş möhkəm zəmin 2003-cü ildən
sonrakı dövrdə də ölkə həyatında mühüm rol oynamış, davamlı tərəqqinin əhalinin həyat səviyyəsinin
gücləndirilməsinə yönəldilməsini dövlətin sosial-iqtisadi siyasətinin başlıca məqsədi səviyyəsinə qaldırmağa
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imkan vermişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizin müstəqil
milli iqtisadiyyatının formalaşdırılması, bazar prinsipləri əsasında gerçəkləşdirilən islahatlarla əhalinin
sosial müdafiəsi tədbirlərinin əlaqələndirilməsi konsepsiyası uğurla reallaşdırılmışdır. Bu əsasda mövcud sosial
müdafiə sisteminin bazar iqtisadiyyatı mühitinə uyğunlaşdırılaraq keyfiyyətcə yenidən qurulması sosial siyasətin
strateji istiqamətlərindən biri kimi tam gerçəkləşdirilmişdir. Ölkənin artmaqda olan iqtisadi potensialı sosial
sferada yüksək hədəflərin reallaşmasına, bu sahənin köklü islahatlar yolu ilə beynəlxalq standartlara uyğun
yenidən qurulmasına əsaslı şərait yaratmışdır.
2003-2016-cı illər ərzində ölkədə ümumi daxili məhsul istehsalı 8,4 dəfə, minimum əmək haqqı 12,9 dəfə,
bir nəfərə düşən orta aylıq əmək haqqı isə 6,4 dəfə artmışdır. Eyni dövrdə əhalinin gəlirlərində 7,9 dəfə, 2016-cı
ildə isə əvvəlki ilə nisbətən nominal ifadədə 8,7 faiz artım qeydə alınmışdır.
Əhalinin həyat səviyyəsinin ildən-ilə yaxşılaşması yoxsulluğun kəskin şəkildə azalaraq 5 faizə enməsi ilə
nəticələnib. Bu sahədə ölkəmizdə əldə olunan müsbət təcrübə Azərbaycanın BMT-nin Davamlı İnkişaf
Məqsədlərinə dair milli məsləhətləşmələrin aparılması üçün seçilmiş ölkələr sırasına daxil edilməsini, bununla da
ölkəmizin sosial inkişaf modelinin artıq beynəlxalq miqyasda bir nümunə kimi qəbul olunmasını şərtləndirib.
Ölkədəki demoqrafik vəziyyətdə davamlı xarakter alan müsbət meyllər də məhz dayanıqlı inkişaf
mühitindən qaynaqlanır. Əhalinin illik artım səviyyəsinə görə Avropa məkanında ön cərgədə olan, doğulanların
sayının ölənlərin sayını 3 dəfədən çox üstələdiyi Azərbaycanda əhalinin artımı davam edir və 2016-cı il ərzində
ölkə əhalisinin sayı daha 104,4 min nəfər və ya 1,1 faiz artaraq 2017-ci il yanvar ayının 1-i vəziyyətinə 9810,0
min nəfərə çatıb. Respublikada müsbət demoqrafik proseslər iqtisadi fəal əhalinin sayının da artması ilə müşahidə
edilir. 2010-cu ildən hazıradək ölkədə iqtisadi fəal əhalinin sayı 9,1 faiz artaraq 2016-cı il dekabrın 1-nə 5006,8
min nəfərə çatıb. Məşğulluq imkanlarının getdikcə yüksəlməsinin göstəricisi kimi, həmin müddətdə məşğul
əhalinin say artımı iqtisadi fəal əhalinin say artımını üstələməklə 9,3 faiz təşkil edib, muzdla işləyənlərin sayı isə
9,5 faiz artıb.
İqtisadiyyatın sosialyönümlü inkişafında məşğulluq amilinin ön planda saxlanılması, aztəminatlı ailələr
üçün passiv sosial təminat tədbirlərindən dayanıqlı aktiv məşğulluq proqramlarının tətbiqinə keçid, hər bir əmək
qabiliyyətli ölkə vətəndaşının səmərəli məşğulluq imkanlarına malik olmasına şərait yaradılması Azərbaycan
Prezidenti cənab İlham Əliyevin respublikanın sosial-iqtisadi inkişaf modelini formalaşdıran siyasətinin əsas
prioritetlərindən biridir. Nəticədə, ölkənin əmək ehtiyatlarından dolğun istifadə, əhalinin məşğulluğu dövlətin
sosial firavanlığın təminatına yönələn siyasət kursunun aparıcı bir sahəsi kimi formalaşaraq, ölkədəki iqtisadi
inkişaf proseslərinin və islahatların səmərəlilik göstəricisi kimi çıxış edir. Bunun əməli təsdiqi kimi, iqtisadiyyatın
sahəvi və coğrafi şaxələndirilməsi şəraitində əmək tutumlu sahələrin yaradılması, iri infrastruktur layihələrinin
icrası, özəl sektorun, xüsusən kiçik və orta sahibkarlığın genişlənməsinə yönələn investisiya fəallığının, digər
tərəfdən, regionların inkişafının hərtərəfli dəstəklənməsi ölkədə yeni iş yerlərinin açılmasını daimi prosesə
çevirib. Ümumilikdə ötən dövrdə qeyri-neft iqtisadiyyatının genişləndirilməsi şəraitində 1,5 milyondan çox yeni
iş yerinin yaradıldığı ölkəmizdə əmək bazarında sabitliyə və işsizliyin 5 faizədək azalmasına nail olunub.
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi tərəfindən layihəsi hazırlanan yeni Məşğulluq Strategiyasında əksini tapan fəaliyyət prioritetləri
respublikada məşğulluq siyasətinin daha da güclənməsinə, əhalinin məşğulluq imkanlarının daha da artırılmasına
istiqamətlənib.
Ölkədə müəyyən edilmiş prioritet sosial-iqtisadi inkişaf xəttinə uyğun olaraq 2016-cı ildə məşğulluq
tədbirləri davam etdirilib. Ötən il ərzində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məşğulluq orqanları
tərəfindən 56,6 min nəfər münasib işlə təmin edilmiş, 1,1 min nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə, 3,4 min nəfər
peşə hazırlığı kurslarına cəlb olunmuş, 11 min nəfərə işsiz statusu verilmiş, 11,6 min nəfərə işsizlik müavinəti
təyin edilmişdir. 2016-cı ildə işsizlik müavinətinin minimum məbləği 36,4 faiz, bu məqsədə ayrılan büdcə
vəsaitinin məbləği isə 2,4 dəfə artırılmış, bu əlavə maliyyə imkanları işsiz şəxslərin sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsinə, eləcə də vətəndaşların işsiz qalma risklərinin qarşılanmasına yönəldilmişdir.
“Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”ndə əksini tapan
prioritetlər sırasında insan kapitalının inkişafının stimullaşdırılması ölkədə əmək məhsuldarlığının
yüksəldilməsini təmin etmək üçün mühüm önəm kəsb edən məsələlərdəndir və bu baxımdan nazirliyin peşə
hazırlığı sisteminin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi üçün son illərdə aparılan işlər xüsusi əhəmiyyət
daşıyır. Hazırda Bakı, Naxçıvan, Göyçay şəhərlərində Regional Peşə Tədrisi Mərkəzləri fəaliyyət göstərir, Gəncə
şəhərində daha modern belə bir mərkəz 2017-ci ildə istifadəyə veriləcəkdir. Bu sistemin gələcəkdə regional
şəbəkəsinin daha da genişləndirilməsi diqqətdə saxlanacaqdır.
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Dövlət məşğulluq siyasətinin bütün istiqamətlər üzrə gücləndirilməsi çərçivəsində əmək bazarı
proqramlarının genişləndirilməsi, ölkədə ailə biznesinin inkişaf etdirilməsi baxımından dövlət başçısının 7 aprel
2016-cı il tarixli sərəncamına əsasən əhalinin özünüməşğulluğunun təmin olunması ilə bağlı ilk dəfə ölkəmizdə
dövlət səviyyəsində icra edilən proqram mühüm əhəmiyyətə malikdir. İcrasına start verilmiş bu özünüməşğulluq
proqramına ölkə üzrə təqribən 1500 ailə cəlb olunacaqdır ki, bu məqsədlə 6 milyon manat vəsait ayrılıb. Hazırda
praktik icra mərhələsində olan bu proqram təkcə məşğulluğun təminatı məqsədinə deyil, həm də kiçik və orta
sahibkarlığın dəstəklənməsinə yönəlib. Bu sahədə formalaşan uğurlu təcrübə gələcəkdə belə proqramların daha
da genişlənməsini stimullaşdıracaq.
Ölkənin bütün rayon və şəhərləri üzrə bu proqramda iştirak etmək istəyən işsiz və işaxtaran vətəndaşlar iki
aylıq biznesin təlimi kurslarına cəlb edilirlər. Təlim kurslarında Beynəlxalq Əmək Təşkilatının təlimçisinin
iştirakı ilə hazırlanmış təlimçilər tərəfindən iştirakçılara biznes fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı zəruri bilik və
bacarıqlar öyrədilir. İndiyə qədər iştirakçılardan 1789 nəfəri kursları uğurla başa vurub. Onların hazırladıqları
biznes-planların qiymətləndirilməsi biznes ideyasının reallaşdırılmasına hazırlıq, peşəkarlıq və təcrübə,
motivasiya meyarları əsasında, obyektiv və tam şəffaf şəraitdə keçirilib. Qiymətləndirmədə kursları bitirənlərdən
80 faizinin biznes planları müsbət dəyərləndirilib. Uğurlu hesab edilən biznes-planların 83,6 faizi kənd təsərrüfatı,
9,4 faizi xidmət, 6,6 faizi istehsal, 0,4 faizi ticarət sahələrinə aiddir. Hazırda yaradılması nəzərdə tutulan müstəqil
işsizlik sığortası sistemi aktiv məşğulluq tədbirlərinin genişləndirilməsinə imkan verməklə kiçik ailə biznesinin
maliyyə təminatı kimi çıxış edəcəkdir.
2006-cı ildən fəaliyyət göstərən, sosial sığorta, fərdi uçot və pensiya təminatı sahəsində funksiyaların birbirini tamamladığı müasir pensiya sistemivasitəsilə hazırda 1315,2 min nəfər pensiyaçıya yaşa, əlilliyə və ailə
başçısını itirməyə görə əmək pensiyaları ödənilir. Ötən dövrdə ölkə rəhbəri tərəfindən əmək pensiyasının baza
hissəsinin artırılması və sığorta hissəsinin indeksləşdirilməsi ilə bağlı çoxsaylı sərəncamlar imzalanmış, bununla
yanaşı əvvəlki sistemlə əhatə olunmuş şəxslərin yeni şəraitə inteqrasiyasının tamamlanması üçün ardıcıl qərarlar
qəbul edilmişdir. Bu mühüm sosial siyasət tədbirləri nəticəsində qeyd edilən dövr ərzində pensiya sisteminin
büdcəsi 5,8 dəfə,əmək pensiyaları üzrə xərclər 5,9 dəfə,əmək pensiyasının baza hissəsi 4,4 dəfə, pensiyaların orta
aylıq məbləği 6,4 dəfə artmış,yaşa görə pensiyanın ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqına nisbəti, yəni əvəzetmə
əmsalı 28 faizdən 43 faizə yüksəlmişdir.
2016-cı ildə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun
gəlirləri əvvəlki ilə nisbətən 261,1 milyon manat və ya 9 faiz artaraq 3175,7 milyon manat olub ki, bu da pensiya
və müavinətləri hər ay vaxtında maliyyələşdirməyə imkan verib. 2016-cı ildə fondun xərclərinin 98,2 faizi və ya
3135,6 milyon manatı əmək pensiyaları və sosial sığorta müavinətləri şəklindəəhaliyə ödənişlərə yönəldilib.
Prezident cənab İlham Əliyevin bu sahənin inkişafını daim xüsusi diqqət mərkəzində saxlaması əksər ölkələrin
sosial sahədə ciddi ixtisarlar aparmaq zərurəti ilə qarşılaşdığı bir zamanda ölkə əhalisinin 13,4 faizini əhatə edən
pensiya proqramlarının vaxtında və tam icra edilməsinin başlıca təminatçısıdır.
Əhalinin sosial müdafiəsi sahəsində əsaslı islahatların mühüm elementlərindən biri də ölkədə dövlət
büdcəsindən maliyyələşdirilən sosial təminat sisteminin yenidən qurulması olmuşdur. Bu sistem çərçivəsində
ödənilən müxtəlif növ müavinət, təqaüd və digər sosial ödənişlərin davamlı artırılması əhalinin sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsinə əsaslı töhfə vermişdir. 2016-cı ildə 483,5 min nəfərə aylıq və birdəfəlik sosial
müavinət təyin olunub ödənilmişdir. Bundan əlavə 57,8 min nəfərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
təqaüdləri təyin olunaraq ödənilmişdir. 2016-cı ildə bu məqsədlər üçün 339,1 milyon vəsait xərclənmişdir ki, bu
da 2015-ci illə müqayisədə 35,2 milyon manat və ya 11,6 faiz çoxdur. Sosial müavinət və təqaüdlərin orta aylıq
məbləği 2016-cı ilin əvvəlinə nisbətən 10 faiz artmışdır. 2016-cı ilin sonuna 165,4 min ailə (692,0 min nəfər ailə
üzvü) ünvanlı dövlət sosial yardımı ilə təmin olunmuş və bu məqsədlərə 237 milyon manat xərclənmişdir.
Mühüm sosial proqramların, o cümlədən müharibə əlilləri və şəhid ailələrinin mənzillə, müharibə əliləri və
onlara bərabər tutulanların minik avtomobili ilə təminatı davam etdirilmişdir. 2016-cı ildə Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlil
olmuş şəxslərdən və şəhid ailələrindən olan 288 nəfər, o cümlədən 118 nəfər mənzillə, 170 nəfər isə fərdi evlə
təmin olunmuşlar. Həmçinin il ərzində 140 nəfər imtiyazlı şəxsə pulsuz avtomobil verilmişdir.
2016-cı il ərzində nazirliyin tabeliyində olan sosial xidmət müəssisələrində ümumilikdə 1085 nəfər tam
dövlət təminatında olmuş, 1237 nəfər sosial işçi tərəfindən isə 11,6 min nəfər şəxsə evdə sosial məişət xidməti
göstərilmişdir.
Respublikada əlillərin həyata inteqrasiyası, tibbi-sosial ekspertiza xidmətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi
və əlillərin reabilitasiyası istiqamətində kompleks məqsədyönlü və ardıcıl tədbirlər həyata keçirilməkdədir. 2016cı il ərzində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin bərpa-müalicə müəssisələrində 23,3 min nəfər
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əlilliyi olan şəxsə bərpa-müalicə və protez-ortopedik xidmətlər göstərilmiş, 32,8 min protez-ortopedik məmulat
və reabilitasiya vasitəsi verilmişdir. Bərpa-müalicə infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi istiqamətində də işlər
aparılmışdır. Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə əsaslı yenidənqurmadan sonra 2015-ci ilin
sentyabr ayında Respublika Əlillərin Bərpa Mərkəzi, 2016-cı ilin dekabr ayında Uşaq Bərpa Mərkəzi və Yetkinlik
yaşına çatmamış görmə imkanı məhdud şəxslər üçün bərpa mərkəzi istifadəyə verilib. Həmin mərkəzlərdə yüksək
səviyyəli reabilitasiya şəraiti yaradılıb. Bu istiqamətdə işlər mərhələli şəkildə davam etdirilir.
Sosial sferanın qabaqcıl dünya təcrübəsinə uyğun modernləşdirilməsi istiqamətində reallaşdırılan kompleks
islahatlar çərçivəsində müasir texnologiyalar və innovativ yeniliklərin geniş tətbiqi əhaliyə göstərilən xidmətlərin
keyfiyyətinin əsaslı şəkildə yüksəldilməsiilə nəticələnmişdir.
Sığorta-pensiya sistemi hər bir vətəndaşın nazirliyin internet səhifəsində yaradılmış müştəri xidmətləri
sisteminə daxil olaraq öz fərdi hesabı barədə məlumat almasına, pensiya kalkulyatoru vasitəsilə öz pensiyasını
hesablaya bilməsinə imkan verir. Eləcə də pensiya yaşına çatmış şəxslər hər hansı sənəd toplamadan və vaxt
itirmədən nazirliyin “Çağrı Mərkəzi”nə zəng vurmaqla real vaxt rejimində dərhal pensiya təyinatı hüququnu
reallaşdıra bilirlər.
Əmək münasibətlərinin elektron qeydiyyat sistemi əmək bazarının, eləcə də işçi hüquqlarının təminatının
dövlətin birbaşa nəzarətində saxlanılmasına, məşğulluğun dinamikasını, iş qüvvəsinin icarə şərtlərini, əməyin
şərtlərini, işçi qüvvəsinin daha cox cəlb olunduğu fəaliyyət sahələrini və yerdəyişməsini və s. dəqiq şəkildə
izləməyə, işəgötürənlərlə işçilər arasında əmək münasibətlərinin dəqiq və əhatəli uçotunu aparmağa imkan verir.
Hazırda ünvanlı sosial yardım üçün müraciətlərin edilməsi, onların qəbulu və müraciətlərə baxılaraq qərar
verilməsi prosesi tam avtomatlaşdırılmışdır.Vətəndaşlar təmsil etdikləri ailələrin sosial yardım almaq hüquqlarına
baxılması üçün internet əlaqəsi olan istənilən nöqtədən və istənilən vaxt kompüterlər, mobil telefonlar və s.
vasitəsilə müraciət edə bilirlər. Ailələr barədə sistemə daxil edilən məlumatların yoxlanılması 20-dən çox
qurumun elektron məlumat bazalarına inteqrasiya şəraitində həyata keçirilir və məlumatların təhlili, qərar qəbul
etmə prosesi də avtomatik rejimdə yerinə yetirilir. Elektron informasiya sisteminin fəaliyyəti ünvanlı sosial
yardım təyinatında vətəndaş-məmur təmaslarını aradan qaldırmış və təyinatda şəffaflıq tam təmin edilmişdir. Son
nəticədə, bu, vətəndaşların sosial təminat hüquqlarından istifadədə məmnunluğa gətirib çıxarmışdır.
Həmçinin Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Alt Sistemi vasitəsilə əlilliyin ekspert-vətəndaş
təmasları olmadan, tam şəffaf şəkildə qiymətləndirilməsinə başlanılmışdır. Bununla da əlilliyin təyini üçün tibbisosial ekspert komissiyaları tərəfindən vətəndaşların müayinəsi proseduru tamamilə aradan qaldırılmışdır. Belə
ki, əlilliyin qiymətləndirilməsi üçün göndərişin rəsmiləşdirilməsi barədə Səhiyyə Nazirliyindən alınan məlumat
real vaxt rejimində göndərişlərin reyestrinə daxil edilərək avtomatlaşdırılmış alt sistemə ötürülür. Sonrakı
mərhələdə göndərişi verən səhiyyə müəssisəsinin, onu təsdiq edən şəxslərin, əlillik vəziyyəti qiymətləndirilməli
olan şəxsin kimliyinə dair məlumatlar adsızlaşdırılır, şifrə verilir və bundan sonra əlillik vəziyyətinin
qiymətləndirilməsi üçün həmin göndəriş elektron şəkildə hər hansı ekspert komissiyasına ötürülür. Göndərişin
kimə aid olduğu, hansı səhiyyə müəssisəsi tərəfindən verildiyi bilinmədən, yalnız göndərişdə qeyd olunan xəstəlik
vəziyyətinə uyğun olaraq, tam obyektiv şəkildə əlillik təyin olunub-olunmamasına dair qərar qəbul edilir. Eləcə
də, sistem tərəfindən avtomatlaşdırılmış şəkildə əlillik müddəti başa çatmamış birinci dərəcə əlilliyin müddətsiz,
ikinci və üçüncü dərəcə əlilliyin isə müddətinin 5 ilə qədər uzadılması nəticəsində, hər il təkrar müayinə edilməli
olan 200 minə yaxın vətəndaşın bu prosedurdan keçməsinə ehtiyac qalmamışdır.
Azərbaycanın əmək və sosial müdafiə sahəsində aparılan islahatlar, tətbiq edilən avtomatlaşdırılmış
sistemlər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən yüksək dəyərləndirilir, böyük maraqla müşahidə edilir. 2016-cı ilin
aprel ayında Stokholm şəhərində keçirilən Avropa Regional Sosial Təminat Forumunda Azərbaycanın “Çağrı
mərkəzi vasitəsilə avtomatlaşdırılmış pensiya təyinatı” adlı müsbət təcrübəsi müstəqil komissiya tərəfindən xüsusi
sertifikata layiq görülüb və Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyasının Müsbət Təcrübələr məlumat bankına
daxil edilib.
Bu yaxınlarda isə Dünya Bankının ekspert qrupunun müraciətinə əsasən, təşkilatın Vaşinqton şəhərindəki
mərkəzi ofisi üçün ünvanlı sosial yardımla bağlı istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistemin geniş təqdimatı
keçirilmişdir. BMT-nin “Ərəb ölkələri, Avropa və MDB regionlarında Cənub-Cənub Əməkdaşlığı çərçivəsində
Əməkdaşlıq Mexanizmləri və Həllər” adlı portalında bu və digər avtomatlaşdırılmış sistemlərimiz təbliğ edilir.
Həmin sistemlərlə bağlı bizim təcrübəmizi öyrənməyə maraq göstərən ölkələrin sayı da artır. Azərbaycanın əmək
və sosial müdafiə sahəsində avtomatlaşdırılmış idarəetmə və xidmət sistemləri üzrə əldə olunmuş uğurlu təcrübəni
bölüşmək məqsədilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində təkcə 2016-cı ilin sonu, 2017-ci ilin
əvvəllərində Rusiya Federasiyasının, Ukraynanın, Moldova Respublikasının, Əfqanıstan İslam Respublikasının
və Tacikistan Respublikasının nümayəndə heyətləri ilə görüşlər keçirilmişdir.
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Müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə əhaliyə göstərilən sosial xidmətlərin təkmilləşdirilməsi,
vətəndaşların sosial təminat sahəsində sürətli, rahat və şəffaf xidmətlərə geniş çıxışının təmin edilməsi nəticəsində
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin müxtəlif fəaliyyət sahələri üzrə 30-dək elektron xidmətindən
2016-cı il ərzində əhali 6,5 milyon dəfə istifadə edib. Həmin il əzrində “Elektron hökumət” portalında elektron
xidmətlərdən ən çox istifadə olunan dövlət qurumu da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi olub.
Növbəti mərhələ kimi, nazirliyin digər fəaliyyət sahəsinin - məşğulluq xidmətləri və işsizlik müavinəti
sisteminin də avtomatlaşdırılması işləri aparılır. Artıq bu işlər yekunlaşmaqdadır. Yeni elektron sistem işsiz və
işaxtaran vətəndaşların münasib iş yeri ilə təminatı və əmək bazarında işçi qüvvəsinə tələbin ödənilməsi işinin
daha səmərəli və çevik təşkilinə imkan yaradacaq. Ümumilikdə, nazirliyin digər fəaliyyət sahələrində olduğu
kimi, əhaliyə məşğulluq xidmətlərinin də müasir əsaslar üzərində və daha səmərəli təşkili yönündə 2017-ci il
ərzində lazımi tədbirlərin görülməsi təmin ediləcək.
Ulu öndər Heydər Əliyevin müasir dövlət quruculuğu fəlsəfəsinin uğurla gerçəkliyə çevrilməsi ölkə
həyatının bütün sahələrində mühüm nailiyyətlərə yol açdığı kimi, sosial sferada da çevik idarəçilik, əhatəlilik,
səmərəlilik, şəffaflıq və ünvanlılıq prinsiplərinə söykənən müasir sosial müdafiə sisteminin qurulmasına şərait
yaratmışdır. Dahi şəxsiyyət tərəfindən böyük uzaqgörənliklə müəyyənləşdirilən hərtərəfli tərəqqi siyasətinin
çağdaş dövrün reallıqları nəzərə almaqla həyata keçirilməsinin bariz nümunəsi kimi bu sistem qlobal maliyyəiqtisadi böhran şəraitində belə əhalinin etibarlı sosial müdafiəsini təmin etməkdədir.
Xalq qəzeti.-2017.-4 may.-№94.-S.3.
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Xalqın qəlbində yaşayan xarizmatik lider
Asif ƏSGƏROV,
Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı,
Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü
Xalqımız öz dahi oğlu, dünya şöhrətli dövlət başçısı və siyasi xadim, ümummilli lider Heydər Əliyevin
anadan olmasının 94-cü ildönümünü möhtəşəm nailiyyətlərlə, bütün sahələrdə uğurlu nəticələrlə qeyd edir.
Ölkənin ictimai-siyasi həyatında çox önəmli hadisəyə çevrilən bu zirvədən ulu öndərin müasir Azərbaycan
dövlətinin qurucusu kimi müstəsna tarixi roluna bir daha nəzər yetirmək, onun bir qərinədən artıq davam
etmiş liderlik fəaliyyətini əhatəli araşdırmaq, xalqa təmənnasız xidmətlə bağlı nəsillərə örnək olan ömür
yolunu qədərincə öyrənmək həm dövlətçilik məfkurəsi, həm siyasət, həm də elmi-tarixi baxımdan çox vacibdir.
Yaşadığı dövrdən zaman etibarı ilə uzaqlaşdıqca böyüklüyü daha aydın görünən, Azərbaycanın güclü və
müstəqil bir dövlət kimi formalaşması, inkişaf etdirilməsi, xalqımızın isə firavan yaşaması üçün müstəsna
xidmətləri olan Heydər Əliyevin müstəqil dövlətçiliyə dair strateji düşüncələrinin və taktiki fəaliyyətinin
bütün tərəflərini, şübhəsiz, bir yazıda təhlil etmək imkan xaricindədir. Amma indiki və gələcək yolumuza işıq
salan bu möhtəşəm, tükənməz irsin hansı vərəqini açsaq, mükəmməl bir dövlətçilik və idarəetmə məktəbinin birbirini tamamlayan dərsləri kimi nəzərimizdə canlanacaq.
Müstəqil dövlətçiliyimizin güclənməsi və qüdrətlənməsi, sosial-iqtisadi inkişafın sürətlənməsi, əhalinin
rifahının yüksəlməsi, demokratikləşmə prosesinin dərinləşməsi ilə səciyyələnən indiki dövrün bütün uğur və
nailiyyətləri möhkəm özüllər üzərində qərarlaşmışdır. Bu sarsılmaz bünövrəni Azərbaycanın müasir tarixinin
bütöv bir qərinəsində çoxcəhətli liderlik fəaliyyəti ilə xalqımızın taleyini müəyyənləşdirən ulu öndər yaratmışdır.
Uğurlarımızın əsasında məhz dünya şöhrətli siyasətçi və dövlət başçısı, Azərbaycan xalqının ümummilli
lideri Heydər Əliyevin işləyib hazırladığı və mərhələ-mərhələ həyata keçirdiyi müdrik siyasi kurs, nəzəri
konsepsiyalar, strateji proqramlar və əsaslı islahatlar dayanır. Alternativi olmayan bu yön Azərbaycanı qısa zaman
kəsiyində dinamik inkişaf yoluna çıxarmışdır.
Bütün şüurlu ömrünü Azərbaycan xalqının və dövlətçiliyimizin taleyi ilə bağlayan, ali liderlik keyfiyyətləri,
qüdrətli idarəetmə bacarığı bütün dünyada etiraf olunan ulu öndər Heydər Əliyev nadir tarixi şəxsiyyətlərin
sırasında əbədi yer tutmuşdur. O, sağlığında əfsanələşmiş, bənzərsiz bir şəxsiyyət idi. Dünya şöhrətli siyasət və
dövlət xadimi olan ulu öndərimiz həm də XX yüzilliyin ikinci yarısının, üçüncü minilliyə keçid epoxasının son
dərəcə mürəkkəb və ziddiyyətli dönəmində öz sözünü demiş, hadisələrə ciddi təsir göstərmiş dahi şəxsiyyətdir.
O, sözün həqiqi mənasında, böyük azərbaycanlıdır.
Azərbaycan xalqının misilsiz təəssübkeşi kimi ümummilli lider məqamına yüksələn, XX əsrin 90-cı
illərində yenidən müstəqilliyə qovuşmuş dövlətçiliyimizin xilaskarı missiyasını misilsiz bir iradə və
uzaqgörənliklə yerinə yetirən Heydər Əliyevin adı ən yeni tariximizə müasir Azərbaycanın qurucusu kimi
yazılmışdır. Ulu öndərin təkrarsız obrazı hər bir soydaşımızın qəlbində ən böyük ideoloq, yenilməz siyasət adamı,
vətənpərvər Azərbaycan oğlu kimi əbədiləşmişdir. O, ölkəmizdə milli dövlətçilik ideologiyasına çevrilən
azərbaycançılıq konsepsiyasını formalaşdıran dahi filosof, həm də bu təlimi gerçəkləşdirən praqmatik dövlət
xadimidir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin həyatı və siyasi fəaliyyəti çoxəsrlik dövlətçilik tariximizdə mühüm yer tutur.
Dahi rəhbərin hakimiyyətdə olduğu 34 ildən artıq bir dövr ərzində qazandığımız bütün nailiyyətlərin əsasında
məhz Heydər Əliyev fenomeni, qüdrəti, onun yürütdüyü müdrik siyasi kurs dayanmışdır.
Zamanın bu dahi şəxsiyyətə bəxş etdiyi nadir keyfiyyətlər sayəsində Heydər Əilyev uzaqgörən dövlət
başçısı kimi tarixi hadisələrin gedişini irəlicədən müəyyən edə bilmiş, Azərbaycanın dünəni, bugünü və sabahı
üçün olduqca böyük əhəmiyyət daşıyan qərarlar qəbul edilən zaman ən düzgün mövqe tutmuş, zəruri qətiyyətlə
hərəkət etmişdir. Belə dərin zəka, dönməz iradə və tükənməz enerji bəyanat və çıxışlarında, qəbul etdiyi
qərarlarda, mürəkkəb vəziyyətlərdə atdığı addımlarda həmişə ona uğur və nüfuz gətirmişdir. Sarsılmaz məntiq
üzərində qurulan, qeyri-adi təsir gücü olan məruzə və nitqləri ulu öndərimizin siyasi və fəlsəfi dünyagörüşündəki
dərinliyi və genişliyi əks etdirirdi.
Xalqımızın sevimli oğlu Heydər Əliyev miqyaslı siyasətçi idi, yerli hadisələrə regional, regional hadisələrə
beynəlxalq, beynəlxalq hadisələrə isə planetar maraqlar çərçivəsində baxmağı bacarırdı. O, xalqın siyasi cəhətdən
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maariflənməsinə, milli özünüdərkin geniş vüsət almasına, milli şüurun yüksəlməsinə həmişə böyük diqqət
yetirirdi.
Heydər Əliyev istər Azərbaycana birinci dəfə rəhbərlik etdiyi ötən əsrin 70-80-ci illərində, istər SSRİ
rəhbərliyinə irəli çəkildiyi dövrdə, istərsə də müstəqil Azərbaycan dövlətinin Prezidenti olduğu zaman, birmənalı
olaraq, öz xalqının aqibətini şəxsi taleyi hesab etmiş, buna görə də xalqın qəlbində həmişə həqiqi milli lider kimi
uca zirvədə dayanmışdır.
Heydər Əliyev iki bir-birinə zidd ictimai-iqtisadi formasiyada – sosializm və bazar iqtisadiyyatı zamanında
– antaqonist mahiyyətli məkanda – SSRİ kimi nəhəng bir dövlətin tərkib hissəsi olan sovet Azərbaycanında və
müstəqilliyini qazanmış Azərbaycan Respublikasında alternativsiz lider kimi uğurlar qazanmış, dünya şöhrətli
dövlət xadimi və siyasətçi kimi tanınmışdır.
1969-cu ildə Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilən və 1982-ci
ilə kimi bu vəzifədə çalışan Heydər Əliyev cəmi bir neçə ildə Azərbaycanı SSRİ məkanında ən yüksək mərtəbəyə
qaldırdı, öncül mövqeyə çıxartdı. Bu qüdrətli lider Sovet imperiyasının xammal bazası olmuş bir əyaləti dünyanın
gözü qarşısında böyük sənaye mərkəzinə, müasir aqrosənaye respublikasına, yüksək mədəniyyəti və istedadlı
ziyalıları ilə tanınan bir məmləkətə çevirdi.
Bugünkü müstəqilliyimizin iqtisadi bünövrəsi, mənəvi dayaqları da məhz ulu öndərin strateji uzaqgörənliyi
və böyük vətənpərvərliyi sayəsində o dövrdə yarandı. Azərbaycan dövlətinin ideoloji-siyasi və iqtisadi əsaslarını
qurmuş ulu öndər 1982-ci ildən sonra fəaliyyətini SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini kimi yüksək
vəzifədə davam etdirməli olsa da, bütün qəlbi ilə bağlı olduğu respublikanı unutmadı, doğma vətəninin sosialiqtisadi, mədəni inkişafı üçün əlindən gələni əsirgəmədi.
Ümummilli lider Heydər Əliyev bioqrafiyasının və idarəçilik məktəbinin Naxçıvan dövrü də Azərbaycanın
dövlətçilik tarixinə qızıl hərflərlə yazılmışdır. O dövrdə böyük siyasətdən təcrid edilmiş bu nəhəng dövlət xadimi
ağır blokada şəraitində Naxçıvana rəhbərlik etməyin məsuliyyətini öz üzərinə götürdü və bu ağır işin öhdəsindən
şərəflə gəldi. Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevinin 1991–1993-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasnda
ekstremal şəraitdəki fəaliyyəti müstəqil Azərbaycana rəhbərliyin poliqonu rolu oynamışdır.
Nə qədər kədərli olsa da, əsrin sonlarında tarix Azərbaycanı ağır sınağa da çəkdi, yaxşını pisdən ayıra
bilməyin qeyri-adi bir nümunəsini verdi. 1970-80-ci illərdə Heydər Əliyevli Azərbaycanın necə olduğunu əminamanlıq və bolluq göstərdiyi kimi, 90-cı illərdə də Heydər Əliyevsiz Azərbaycanın necə ola bilməsini, onun hansı
məşəqqətlərə, məhrumiyyətlərə düçar olması aşkarladı. 1993-cü ilin iyununda Azərbaycan “ölüm-dirim”
dilemması qarşısında qalanda, bütün xalq üzünü Naxçıvana tutaraq öz ümummilli lider Heydər Əliyevi tarixi
xilaskar kimi respublika rəhbərliyinə dəvət etdi.
Həmin gündən etibarən ulu öndərin Naxçıvandan başlanan müstəqillik yolu ölkə miqyasında davam
etdirildi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının rəhbəri kimi fəaliyyət göstərdiyi tarixi
dövr – 1993-2003-cü illər ölkəmizdə müstəqil dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi mərhələsi
kimi yadda qalmışdır.
Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdığı ilk günlərdən vətəndaş yanğısı, özünəməxsus tükənməz enerji və
sarsılmaz iradə ilə ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin təmin edilməsi istiqamətində gərgin fəaliyyətə başladı.
Müstəqillik haqqında Konstitusiya Aktı 1991-ci ilin oktyabrında qəbul olunsa da, xalqımız müstəqilliyin faydasını
1993-cü ilin iyunundan, millətimizin əvəzsiz lideri Heydər Əliyevin tarixi qayıdışından sonra görməyə başladı.
Heydər Əliyev ümummilli lider olaraq xilaskarlıq missiyası ilə gəlmişdi. O, hakimiyyətə qayıtdı və qətiyyətlə,
inamla bəyan etdi: “Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyi əbədi olacaqdır, sarsılmaz olcaqdır, dönməz olacaqdır və
Azərbaycanın bugünkü gənc nəsli gələcək Azərbaycanı daha da yüksəklərə qaldıracaqdır”.
Qısa zamanda müxtəlif siyasi qurumların qeyri-qanuni silahlı dəstələri buraxıldı, siyasi təxribatların,
dövlət çevrilişi cəhdlərinin qarşısı məharətlə alındı. 1969-cu ildə ilk dəfə siyasi hakimiyyətə gəlməklə
Azərbaycanı Sovetlər birliyinin aparıcı ölkəsi kimi tanıdan ulu öndər 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıtmaqla yeni
ideyaları, onilliklər üçün nəzərdə tutulan inkişaf konsepsiyası ilə ölkəmizi dünya birliyinin aparıcı dövlətlərinin
ön sıralarına çıxardı. Müstəqil dövlətin ilk həqiqi Prezidenti olan Heydər Əliyev “Vətənini, torpağını, dövlətini,
öz müstəqil Azərbaycanını qorumaq öz ata-anasını qorumaq deməkdir” – hikmətini tarixi xidmətləri ilə sübuta
yetirdi.
Ulu öndər Heydər Əliyev ölkəmizin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni həyatına böyük dəyişikliklər,
yeniliklər, inkişaf gətirdi, milli dövlətçiliyimizin və mənəvi dəyərlərimizin yenilməz qarantı oldu. Heydər Əliyev
qısa müddət ərzində Azərbaycanı öz vətəndaşları üçün sakitliyin, vətəndaş həmrəyliyinin, əmin-amanlığın hökm
sürdüyü, demokratik təsisatların fəaliyyəti üçün geniş şərait yaradıldığı bir ölkəyə, xarici və daxili investorlar
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üçün isə əlverişli imkanlar açan, səmərəli əməkdaşlığa hazır olan bir tərəfdaşa çevirdi. O, bir-biri ilə geosiyasi və
geoiqtisadi mübarizə aparan dövlətləri Azərbaycanda əməkdaşlığa dəvət etdi, onları ortaq məxrəcə gətirdi.
Ölkəmiz çox qısa zamanda böyük investisiyalar məkanına çevrildi. Təbii ki, bu uğurumuz ulu öndər Heydər
Əliyevin müəllifi olduğu yeni neft strategiyasına əsaslanır. Azərbaycanın öz təbii resurslarından səmərəli istifadə
etməsi, ən əsası iqtisadiyyatın inkişafında neft amilinə yüksək dəyər verilməsi 1994-cü il sentyabrın 20-də "Əsrin
müqaviləsi"nin imzalanması ilə nəticələndi.
Əldə olunan mənfəətin respublika iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinə yönəldilməsi, yeni istehsal
sahələrinin yaradılması, yeni iş yerlərinin açılması məhz bu strategiyanın həyata keçirilməsi nəticəsində mümkün
oldu. Beynəlxalq əhəmiyyətli Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin, Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz kəmərinin
istifadəyə verilməsi ölkəmizin uzunmüddətli iqtisadi inkişafının əsasını qoydu.
Ulu öndərimizin müstəqil Azərbaycanın Prezidenti kimi fəaliyyəti özünün əzəmətli ifadəsini öncə
ölkəmizin və xalqımızın nicata qovuşmasında, geniş mənada isə, müasir dövlət quruculuğu siyasətinin
həyatımızın bütün sahə və istiqamətlərini əhatə etməsində, heç kimdən və heç bir ölkədən asılı olmayan, müstəqil
siyasət yürüdən qüdrətli Azərbaycanın təşəkkülündə, zamanın yeni çağırışlarının müvəffəqiyyətlə həll
edilməsində tapdı.
İyirmi beş ildən artıqdır ki, Azərbaycan xalqı ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi həyatın yeni bir dövrünümüstəqillik dövrünü yaşayır. Bu dövr ərzində ölkəmiz dünya miqyasında sürətlə inkişaf edən ölkələr sırasında
öncül yerlərdən birini tutur. Sosial, iqtisadi, siyasi, mədəni, bir sözlə, bütün sahələrdə əldə edilən yüksək
göstəricilər və nəticələr isə ölkəmizin qüdrətini daha da artırmaqdadır.
Böyük öndər 2003-cü ildə xalqa ünvanladığı tarixi müraciətində demişdir: “İnanıram ki, mənim axıra
çatdıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri, planları, işləri İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm qədər
inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm”. Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev ona olan bu
ümidləri layiqincə doğrultmuşdur.
Ulu öndərimizin müdrik siyasi kursu bu gün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müasir dünyanın
tələblərinə uyğun yeni keyfiyyət və məzmunda uğurla davam və inkişaf etdirilir. Azərbaycan hərtərəfli və sürətli
tərəqqi yolunda inamla irəliləyir, növbəti zəfərlərə imza atır. Ölkədə demokratik dövlət quruculuğu prosesi
qanunvericiliyimizə və beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq uğurla reallaşır, bütün sahələrdə həyata keçirilən
islahatlar xalqımızı daha genişmiqyaslı tərəqqiyə və inkişafa aparır.
Dövlətimizin rəhbəri daxili siyasətdə sosial ədalətin, xarici siyasətdə humanizmin tərəfdarı olsa da, milli
maraqlar məsələsində kifayət qədər sərt mövqe və prinsipiallıq nümayiş etdirir, Azərbaycanın haqlı mövqeyini
dünyanın ən yüksək tribunalarından elan edir. Ölkəmiz üçün böyük siyasi əhəmiyyət kəsb edən bütün nailiyyət
və uğurlarımızın hər biri böyük rəhbər Heydər Əliyevin strateji kursunu yaradıcılıqla davam etdirən dövlət
başçısının yorulmaq bilməyən ardıcıl, məqsədyönlü idarəçilik fəaliyyətinin nəticəsidir.
Bütün bu nailiyyətlərin əldə olunmasında, bəşəriyyət üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb edən təşəbbüslərin
uğurla reallaşmasında Prezident İlham Əliyevlə yanaşı, Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, UNESCO və
İSESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın da müstəsna xidmətləri var. Azərbaycanın birinci
xanımı dövlət başçısının daxili və xarici siyasətdə əldə etdiyi uğurların sırasına ölkənin sosial sferasında və
beynəlxalq mədəni-humanitar əməkdaşlıq istiqamətində qazanılan nailiyyətləri də əlavə edərək, müstəqil
dövlətimizin dünyada söz və nüfuz sahibi olmasına öz töhfələrini verməkdədir.
Bu əzəmətli tərəqqi yoluna nəzər salarkən bir daha dərk edirsən ki, Heydər Əliyev uzaqgörənliyi ilə əsası
qoyulmuş Azərbaycanın parlaq sabahı qaçılmazdır. Bu yolla gedən Azərbaycan durmadan yüksəlir, inkişaf edir,
uğurlar qazanır.
Müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, ulu öndər Heydər Əliyevi "Əbədiyaşar lider" zirvəsinə
yüksəldən onun dövləti, xalqı qarşısındakı xidmətləri, bu günümüzə və gələcəyimizə bələdçilik edən ideyalarıdır.
Heydər Əliyevin həyatı və fəaliyyəti öz vətəninə, xalqına məhəbbətin təkrarsız təcəssümü, millətə xidmətin
nümunəsi kimi daim yaşayacaqdır.
Xalq qəzeti.-2017.-4 may.-№94.-S.4.
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Heydər Əliyev ideyaları Azərbaycanın inkişaf strategiyasının əsasıdır
Əli HƏSƏNOV,
Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini,
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri,
YAP sədrinin müavini
Artıq iyirmi altı ildir ki, Azərbaycan xalqı ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi həyatının yeni şanlı bir dövrünü müstəqillik dövrünü yaşayır. Ötən müddət ərzində ölkəmiz siyasi-iqtisadi böhrandan, tənəzzül və xaosdan
qurtularaq dünyanın sürətlə inkişaf edən dövlətləri sırasına yüksəlib.
Bu inkişafın əsasında ulu öndər Heydər Əliyevin əbədiyaşar ideyaları və dahiyanə uzaqgörənliklə
müəyyənləşdirdiyi strategiya dayanır. Məhz bu strategiya 1990-cı illərin əvvəllərində dərin siyasi-iqtisadi böhran
keçirən, xaos və anarxiya girdabında çırpınan Azərbaycanı hərtərəfli tərəqqi yoluna çıxarıb. Bu yolun təməli isə
hələ ötən əsrin 70-ci illərində qoyulub. Azərbaycanın müasir tarixinin və həyatının 35 ili ulu öndər Heydər
Əliyevin çoxşaxəli və genişmiqyaslı fəaliyyəti ilə bağlı olub. Həmin illər ərzində isə Azərbaycan sözün həqiqi
mənasında daim inkişaf yolu ilə irəliləyib.
Ulu öndərin xalqımız qarşısında ən böyük xidməti Azərbaycanda demokratik, müstəqil, dünyəvi və hüquqi
dövlət qurmasıdır. Bu dövlət xalqımızın həm iqtisadi, həm siyasi, həm də mənəvi sərvətidir. Bu sərvəti qorumaq,
inkişaf etdirmək müasir müstəqil Azərbaycanın milli ideologiyasının və siyasətinin ana xəttini təşkil edir.
Azərbaycan bu xətt üzrə inamla irəliləyir, beynəlxalq arenada mövqelərini gündən-günə möhkəmləndirir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi strategiyanı dövrün tələblərinə uyğun olaraq daha da
zənginləşdirən Prezident İlham Əliyev inkişafın Azərbaycan modelini yaradıb. Bu model beynəlxalq aləmdə
böyük maraq doğurur və əksər ölkələr üçün örnəyə çevrilir.
Milli inkişaf modelinin uğurlu tətbiqi və qarşıya qoyulan hədəflərə nail olunması, sosial-siyasi islahatların
ardıcıl surətdə həyata keçirilməsi, qanunvericilik bazasının zənginləşdirilməsi, vətəndaş cəmiyyətinin
formalaşdırılması, hüquqi dövlət quruculuğu yolunda atılan qətiyyətli addımlar Azərbaycanın dinamik inkişafını
təmin edən əsas amillərdir. Müstəqil dövlətimizin bugünkü sürətli inkişafı ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən
böyük uzaqgörənliklə hazırlanmış dinamik inkişaf strategiyasının uğurlu tətbiqinin praktik nəticələridir.
Hamının marağına səbəb olan inkişafın, dövlətçiliyin Azərbaycan modeli özündə bir sıra mühüm
prioritetləri birləşdirir. Bu prioritetlərə ilk növbədə ictimai-siyasi sabitlik və təhlükəsizlik, balanslaşdırılmış xarici
və daxili siyasət, hüquqi dövlət quruculuğu, çevik idarəetmə mexanizminin tətbiqi və təkmilləşdirilməsi, vətəndaş
cəmiyyətinin inkişafı daxildir. Bu sırada makroiqtisadi sabitliyin möhkəmləndirilməsi, iqtisadiyyatın bütün
sahələrinin, həmçinin kənd təsərrüfatının hərtərəfli inkişafına diqqət yetirilməsi, regionların inkişafının prioritet
olması da xüsusi qeyd olunmalıdır. Həmçinin əhalinin maddi rifahının yaxşılaşdırılması, aztəminatlı ailələrin
məqsədyönlü sosial müdafiəsi bu modeldə özünəməxsus yer tutur. Nəhayət, tolerantlığın və multikultural
dəyərlərin qorunub saxlanılması, Azərbaycanın beynəlxalq tədbirlərə evsahibliyi etməsi, qlobal məsələlərin
müzakirə edildiyi məkana çevrilməsi də öz aktuallığı ilə diqqət çəkir.
Müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi
strategiyanın Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirilməsi ölkənin qarşısında böyük imkanlar açır.
Bu gün müstəqil Azərbaycanın dünyada söz və nüfuz sahibinə çevrilməsi, beynəlxalq qurumların hesabatlarında
islahatçı ölkə kimi yer tutması, nüfuzlu təşkilatların bizim mövqeyimizi dəstəkləyən qərar və qətnamələr qəbul
etməsi bir həqiqəti ortaya qoyur: ölkəmizin seçdiyi yol düzgündür və bu yol onu daha parlaq gələcəyə aparır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən, ulu öndərin ideyalarından
qaynaqlanan strateji kurs özündə millətin, dövlətin mənafeyinə cavab verən ali prinsipləri və normaları ehtiva
edir. Ötən 13 ilin nəticələri və yekunları bir daha sübut edir ki, Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi ilə
reallaşdırılan ümummilli strategiya hər bir sahənin paralel inkişafını ən yüksək səviyyədə təmin edib və bu kurs
ardıcıl surətdə davam etməkdədir.
Dövlətimizin başçısının balanslaşdırılmış, uzaqgörən xarici siyasət strategiyasının nəticəsində Azərbaycan
regionun lider dövlətinə çevrilib. Təsadüfi deyil ki, bu gün dünyanın aparıcı dövlətləri və təşkilatları Azərbaycanı
Cənubi Qafqazın təhlükəsizlik qarantı adlandırırlar. Təkcə bir amil kifayətdir ki, ölkəmizin iştirakı olmadan
regionda heç bir strateji layihə reallaşdırılmır. Regionda bütün transmilli layihələrin mərkəzində məhz
Azərbaycan dayanır.
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Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə reallaşdırılan strateji kurs daxili ictimai-siyasi sabitliyi ən yüksək
səviyyədə təmin edib. Bu sabitliyin əsaslarını dövlət tərəfindən həyata keçirilən uğurlu islahatlar və
modernləşdirmə təşkil edir. İnsan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının ən yüksək səviyyədə təmin olunması,
qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların ictimai-siyasi həyatda iştirakına maksimum şəraitin
yaradılması deyilənləri bir daha təsdiqləyir.
Ölkəmizin beynəlxalq təhlükəsizliyə sanballı töhfələr verməsinin, dayanıqlı ictimai-siyasi sabitliyin
nəticəsidir ki, son illərdə mühüm beynəlxalq tədbirlərin, görüşlərin keçirilməsi üçün məkan olaraq Bakı seçilir,
Azərbaycan qlobal əhəmiyyətli tədbirlərə dəvət edilir. Bütün bunlar Prezident İlham Əliyevin diplomatik
uğurlarının, müstəqil xarici siyasətinin, ölkəmizin artan beynəlxalq nüfuzunun əyani göstəricisidir.
İdarəetmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və bütün sahələrin hərtərəfli
dinamik inkişafı, müstəqil və praqmatik enerji siyasəti, neftdən asılılığın minimuma endirilməsi, qeyri-neft
sektorunun çəkisinin artırılması, regionların sosial-iqtisadi tərəqqisi istiqamətində uğurla reallaşdırılan proqramlar
Prezident İlham Əliyevin yüksək idarəetmə qabiliyyətinin, siyasi peşəkarlığının və iqtisadiyyatda islahatların
davamlılığını təmin etmək məharətinin ən bariz nümunələridir.
Son illərdə üzləşdiyimiz maliyyə çətinliklərinə, neftin qiymətinin ucuzlaşması nəticəsində büdcə
gəlirlərinin azalmasına baxmayaraq, nəzərdə tutulan bütün sosialyönümlü layihələr vaxtında icra olunur. Bütün
bu layihələrin başlıca hədəfi vətəndaşların maddi rifah halının daha da yaxşılaşdırılması, sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi,
iqtisadiyyatın
şaxələndirilməsi,
məşğulluq
səviyyəsinin
yüksəldilməsidir.
Əsrlər boyu milli-mədəni rəngarənglik mühitinin formalaşdığı, ayrı-ayrı millətlərin və konfessiyaların
nümayəndələrinin sülh, əmin-amanlıq, qarşılıqlı anlaşma, dialoq və mehriban qonşuluq şəraitində yaşadığı
Azərbaycan bu gün dünyanın ən təhlükəsiz ölkələrindən biri hesab olunur. Bunun əsas səbəblərindən biri də məhz
multikultural dəyərlərin, tolerantlığın dövlət səviyyəsində qorunması, inkişaf etdirilməsidir. Bütün bunlar
antisemitizm, şovinizm, terror, müharibə təhlükələri ilə üz-üzə qalan ölkələrin ciddi marağına səbəb olur.
Bakının sivilizasiyalararası və mədəniyyətlərarası dialoqlarla bağlı silsilə tədbirlərə - Beynəlxalq
Humanitar forumlara, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının Qlobal Forumuna, Mədəniyyətlərarası Dialoq
Forumuna, Dünya Dini liderlərinin beynəlxalq Sammitinə, UNESCO-nun və ISESCO-nun mötəbər tədbirlərinə,
MDB müsəlmanları Məşvərət Şurasının, Qafqaz xalqları Ali Dini Şurasının iclaslarına evsahibliyi etməsi məhz
bu marağın nəticəsidir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi inkişaf strategiyasının əsas uğuru haqqında Prezident İlham
Əliyev demişdir: “Bu gün Azərbaycan beynəlxalq aləmdə çox görkəmlı yer tutur, beynəlxalq təşkilatların fəal
üzvüdür və bütün dövlətlər tərəfindən tanınır. Azərbaycanın böyük hörməti var. Azərbaycanın sözü həlledici
sözdür. Azərbaycanın iştirakı olmadan bölgədə heç bir regional layihə həyata keçirilə bilməz. Azərbaycan region
üçün mərkəzə çevrilibdir. Bütün bunlar Heydər Əliyevin xidmətləridir”.
Xalqımız tərəfindən daim rəğbətlə qarşılanan, fəal müdafiə olunan, milli mənafeyin qorunmasına
istiqamətlənmiş bütün bu işlər Azərbaycanda iqtidar-xalq birliyinin bərqərar olmasına, möhkəm ictimai-siyasi
sabitliyə etibarlı zəmin yaradıb. Müəllifi ulu öndər olan yeni neft strategiyası, Azərbaycan iqtisadiyyatının
dinamik inkişafı məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi ilə bağlı tədbirlərin genişləndirilməsinə, səmərəliliyinin
artırılmasına da əlverişli şərait yaradıb.
Təsadüfi deyil ki, ümummilli liderin göstərişi ilə Dövlət Neft Fondundan ilk vəsait məhz əhalinin ən həssas
təbəqəsi olan, çox ağır şəraitdə yaşayan qaçqın və məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılmasına yönəldildi, problemin vahid mərkəzdən, sistemli şəkildə idarə olunması mexanizmi işlənib
həyata keçirilməyə başlandı. Nəticədə bu sahədə ciddi dönüş yaradıldı, şəffaflıq təmin edildi.
Bu gün dünyada qaçqın və məcburi köçkün probleminin dövlət tərəfindən idarə olunmasından söz düşəndə,
ilk növbədə Azərbaycan nümunə göstərilir. Bir sıra nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri, xüsusən BMT-nin
Qaçqınlar üzrə sabiq Ali Komissarı, hazırda BMT-nin baş katibi olan Antonio Quterreş ölkəmizə səfərləri və
BMT QAK-ın İcraiyyə Komitəsinin sessiyalarındakı çıxışları zamanı Azərbaycanın bu sahədə gördüyü işlərin və
dövlətimizin təcrübəsinin dünyanın bir çox ölkələri üçün nümunə olduğunu dəfələrlə vurğulayıb.
Problemin idarə olunması üzrə Azərbaycan modelinin əsas üstün cəhətləri aşağıdakılardır:
- bu problemin xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev tərəfindən ölkənin bir nömrəli prioritet problem olmasının bəyan edilməsi;
- qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinin daim diqqət mərkəzində saxlanılması, bu məsələlər
haqqında ictimaiyyətin müntəzəm məlumatlandırılması;
- problemin vahid mərkəzdən idarə olunması, bu məqsədlə beynəlxalq qanunvericiliyə uyğun milli hüquqi
bazanın yaradılması;
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- qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin davamlı həlli, mənzil-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılması;
- onların malik olduqları bilik, bacarıq və təcrübələrdən səmərəli istifadə olunması, həmçinin ictimai-siyasi
həyatda fəal mövqe tutması, iqtisadi inkişafa töhfə vermələri üçün normal şəraitin yaradılması;
- qaçqın və məcburi köçkünlərin ölkə daxilində sərbəst miqrasiyasının və inteqrasiyasının təmin edilməsi.
Heydər Əliyevin ən böyük arzusu Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli, zəbt
olunmuş torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi və soydaşlarımızın öz əzəli ata-baba yurdlarına qaytarılması idi.
Ona görə də ümummilli liderimiz ən mötəbər tribunalardan daim birmənalı şəkildə bəyan edirdi ki, bu problem
yalnız BMT-nin nizamnaməsi çərçivəsində, beynəlxalq hüquq normaları əsasında öz həllini tapmalıdır.
Məhz ulu öndərin gərgin səyləri və uğurlu diplomatiyası sayəsində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin əsl mahiyyəti dünya ictimaiyyətinə çatdırıldı. Münaqişənin siyasi həlli, işğal olunmuş
ərazilərin azad edilməsi, qaçqın və məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına qaytarılması ilə bağlı BMT
Təhlükəsizlik Şurası 4 qətnamə, həmçinin ATƏT, Avropa Şurası, Qoşulmama Hərəkatı oxşar qərar və qətnamələr
qəbul edib. Eyni zamanda ATƏT-in 1994-cü ildə Budapeşt, 1996-cı ildə Lissabon, 1999-cu ildə İstanbul
sammitlərində münaqişənin dinc və siyasi yollarla həlli istiqamətində tədbirlər müəyyənləşdirilib, həmçinin ABŞ
konqresinin müstəqil Azərbaycana yardım göstərilməsini qadağan edən ədalətsiz 907-ci düzəlişinin icrası
dayandırılıb.
Azərbaycanın iqtisadiyyatı gücləndikcə mövcud imkanlardan maksimum istifadə etməklə dövlət tərəfindən
qaçqınların və məcburi köçkünlərin hüquqlarının qorunması, sosial problemlərinin aradan qaldırılması, həyat
şəraitinin yaxşılaşdırılması kimi məsələlər həllini tapmağa başladı.
Bu sahədə fəaliyyətin vahid mərkəzdən idarə olunması və əlaqələndirilməsi məqsədilə xüsusi dövlət
qurumları yaradıldı.
Münaqişə ilə üzləşən ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanda bu sahənin vahid mərkəzdən idarə olunması
üçün 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin strukturunda Baş nazirin müavini, Qaçqınların
və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri vəzifəsi təsis edilmişdir.
Həmçinin ölkədə fəaliyyət göstərən beynəlxalq və yerli humanitar təşkilatların fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamına əsasən Baş nazirin müavininin rəhbərliyi ilə Beynəlxalq
Humanitar Yardım üzrə Respublika Komissiyası yaradılmışdır.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatının strukturunda qaçqınların, məcburi köçkünlərin və
miqrasiya problemləri üzrə şöbə fəaliyyət göstərir.
Məcburi köçkünlərin bütün məsələləri Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən, qaçqınların məsələləri isə Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidməti
tərəfindən tənzimlənir.
1999-cu ildə Prezidentin fərmanı ilə dünya təcrübəsində ilk dəfə olaraq Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf
Fondu təşkil edilib.
Əraziləri işğal olunmuş rayonların bütün idarəetmə strukturları, həmçinin təhsil, səhiyyə, mədəniyyət müəssisələri
fəaliyyət göstərir.
Bu sahədə beynəlxalq normalara uyğun tam hüquqi baza formalaşdırılıb: ölkə Prezidenti tərəfindən 96 fərman və
sərəncam imzalanıb, Milli Məclis 34 qanun, Nazirlər Kabineti isə 370 qərar və sərəncam qəbul edib.
Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 17 sentyabr tarixli 895 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“Qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli üzrə Dövlət Proqramı”na və 2004-cü il 1 iyul tarixli
298 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması
və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı”na və həmin Dövlət Proqramına Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2007-ci il 31 oktyabr tarixli 2475 nömrəli və 2011-ci il 21 fevral tarixli 1346 nömrəli sərəncamları
ilə təsdiq edilmiş əlavələrdə nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası uğurla davam etdirilir.
Beynəlxalq humanitar təşkilatların, donor ölkələrin təmsilçilərinin, diplomatik korpus nümayəndələrinin
də iştirakı ilə 2000-ci və 2004-cü illərdə beynəlxalq konfranslar keçirilib, ölkəmizin üzləşdiyi problem dünya
ictimaiyyətinə bir daha çatdırılıb. Dövlət başçısının uğurlu siyasəti nəticəsində Azərbaycan BMT-nin Qaçqınlar
üzrə
Ali
Komissarlığının
İcraiyyə
Komitəsinin
üzvü
seçilib.
2007-ci ildə məcburi köçkünlərin olduqca ağır şəraitdə yaşadıqları 12 çadır və 3 dəmir yolu üzərindəki yük
vaqonlarından ibarət düşərgə, 2016-cı ildə isə fin tipli evlərdən ibarət 16 qəsəbədən sonuncusu ləğv olunub və
orada müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkün ailələr yeni salınmış qəsəbələrə köçürülmüşdür.
Qaçqın və məcburi köçkünlər üçün indiyədək ümumilikdə 3,2 milyon kvadratmetr yaşayış sahəsi olan 95 müasir
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qəsəbə və çoxmərtəbəli binalardan ibarət yaşayış kompleksləri salınıb. Müqayisə üçün bu yeni yaşayış
komplekslərinin mənzil fondu Mingəçevir şəhərinin mənzil fondundan iki dəfə çoxdur.
Yeni qəsəbələrdə insanların rahat yaşaması, uşaqların təhsil alması, sağlamlıqlarının qorunması məqsədilə bütün
zəruri sosial obyektlərlə yanaşı, texniki infrastruktur da yaradılıb. Konkret desək, 151 məktəb, 58 mədəniyyət, 59
səhiyyə müəssisəsi, 60 uşaq bağçası, 2 Olimpiya İdman Kompleksi tikilib, 730 kilometr yol, 965 kilometr su,
1625 kilometr elektrik, 465 kilometr qaz xətti çəkilib.
Məcburi köçkünlər üçün ən böyük təhsil ocağı - 1300 şagird yerlik məktəb 2012-ci ildə Qaradağ rayonunun
Müşfiqabad qəsəbəsində, gücünə görə (280 meqavat) ən böyük elektrik yarımstansiyası 2007-ci ildə Ağcabədi
rayonunda istifadəyə verilib.
İndiyədək 50 min ailə və ya 250 min nəfər qaçqın və məcburi köçkünün mənzil-məişət şəraiti yaxşılaşdırılıb
ki, bundan 46 min ailə, yaxud 230 min nəfər son 13 ilin payına düşür.
Yeni qəsəbələrin salınmasına ümumilikdə 2,3 milyard manat vəsait sərf olunub. Bunun 2 milyard manatı
Dövlət Neft Fondunun vəsaitidir və onun da 1,95 milyard manatı, yaxud 97 faizi son 13 ildə ayrılıb.
Ümumilikdə qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həllinə 6,2 milyard manat məbləğində vəsait
xərclənib. Bunun 2,8 milyard manatı dövlət büdcəsinin, 2 milyard manatı Dövlət Neft Fondunun, 1,4 milyard
manatı isə beynəlxalq maliyyə qurumlarının və ölkəmizdə fəaliyyət göstərən beynəlxalq humanitar təşkilatların
vəsaitidir. Bu vəsaitin də 85 faizi, yaxud 5,2 milyard manatı son 13 ildə istifadə edilib.
Prezident İlham Əliyev 2003-2016-cı illərdə məcburi köçkünlər üçün yeni salınmış qəsəbələrdə 32 dəfə görüş
keçirib. Son 13 ildə məcburi köçkünlərə aylıq yemək xərci üçün verilən müavinətin məbləği 4 dəfə, kommunal
xidmətlərə görə vəsaitin miqdarı 4,5 dəfə artırılıb.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 23 yanvar tarixli fərmanına əsasən, məcburi köçkünlərə
büdcədən verilən aylıq yemək xərci müavinəti, kommunal və digər xidmətlərə görə ödənişlər əvəzinə vahid aylıq
müavinət ödənilir, fərdi qaydada sayğaclar quraşdırmaq mümkün olmayan, eləcə də təbii qazla təmin olunmayan
sıx müvəqqəti məskunlaşma yerlərində yaşayan məcburi köçkünlərin istifadə etdikləri kommunal xərclər
müəyyən edilmiş normativlər üzrə mərkəzləşmiş qaydada dövlət tərəfindən birbaşa xidmət təşkilatlarına ödənilir.
Məcburi köçkünlərin müvəqqəti sıx məskinlaşdığı obyektlərdə infrastrukturun yaxşılaşdırılması məqsədilə
Dünya Bankı və Azərbaycan Hökuməti arasında bağlanmış kredit sazişi üzrə 610 min nəfərin faydalandığı və
dəyəri 85,6 milyon manat təşkil edən 910 mikrolayihə icra edilib. Həmçinin 11 min məcburi köçkünə 7,7 milyon
manat məbləğində mikrokredit verilib.
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun xətti ilə son 13 ildə 2 mindən çox məcburi köçkün sahibkarlıq
subyektinin investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 40 milyon manat güzəştli kredit verilib, xeyli əlavə iş
yerləri yaradılıb.
2016-cı ildən Dünya Bankının və Azərbaycan Hökumətinin birgə maliyyə vəsaiti hesabına ümumi dəyəri
79,3 milyon ABŞ dolları olan “Məcburi Köçkünlərin Yaşayış Şəraiti və Gəlir İmkanlarının Dəstəklənməsi”
layihəsi icra edilməkdədir. Layihənin “Gəlir İmkanlarının Dəstəklənməsi” (13,2 milyon ABŞ dolları) komponenti
çərçivəsində gəlir gətirən fəaliyyət növləri üzrə ümumilikdə 2017-ci il 1 yanvar tarixinədək məcburi köçkün
icmalarının kollektiv sahib çıxdığı və idarə etdiyi 262 kiçik müəssisə (2972 nəfər məcburi köçkün yararlanır)
yaradılmış, həmçinin gənclərin təlimi və biznesin inkişafı istiqamətində 1650 gəncə seçdiyi peşə ixtisası üzrə
təlimlər keçirilmişdir.
Bununla yanaşı, qeyd olunan komponent çərçivəsində məcburi köçkün icmalarına 2016-cı il ərzində
sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamaq üçün 2,6 milyon manat məbləğində qrantlar verilmişdir. Eyni zamanda
mikrokredit alt-komponenti çərçivəsində 1900 nəfərdən artıq məcburi köçkünə ümumi məbləği 2,3 milyon manat
olan mikrokreditlər, eləcə də 1624 gəncə sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamaq üçün 1,3 milyon manat məbləğində
alət-avadanlıq qrantları verilmişdir.
Azərbaycan Hökuməti ilə Dünya Bankı arasında bağlanmış Kredit Sazişinə əsasən, həyata keçirilən
“Məcburi Köçkünlərin Yaşayış Şəraiti və Gəlir İmkanlarının Dəstəklənməsi” Layihəsi üzrə Azərbaycan
Respublikasının Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu tərəfindən 8 milyon manat vəsait hesabına 32 min
nəfərin faydalandığı 63 icma mikrolayihəsi icra edilmiş, məcburi köçkünlərin sıx məskunlaşdığı 23 obyektdə
əsaslı təmir işləri həyata keçirilmişdir.
Həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində məcburi köçkünlər arasında yoxsulluq həddi son 13 ildə 75 faizdən
12 faizədək azalıb, 2016-cı ildə hər məcburi köçkünə 750 manat vəsait sərf olunub.
Bütün bu irimiqyaslı layihələr əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan uğurlu strategiyanın
real və konkret nəticələridir.
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Heydər Əliyev Fondu istər ictimai, istərsə də siyasi fəaliyyətində daim Heydər Əliyev amallarını yaşadır,
doğruldur, təbliğ edir.
Heydər Əliyev Fondu ötən 13 il ərzində dünyanın ən nüfuzlu ictimai təşkilatlarından biri kimi inkişaf
etməklə ümummilli liderin ideyalarının Azərbaycanda layiqincə yaşadılmasını təmin edir, həm də onun
beynəlxalq miqyasda təşviqatını böyük peşəkarlıqla həyata keçirir. Dövlət quruculuğu prosesində müxtəlif
layihələri, təklifləri, təşəbbüsləri ilə ümumi işin gedişinə böyük təkan verir.
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə Heydər
Əliyev Fondu Azərbaycandan Avropaya, Asiyadan Afrikaya, Məkkədən Vatikana qədər böyük xeyriyyəçilik,
humanist aksiyalar həyata keçirib. Mehriban xanım Bakıda dünyaca məşhur “Eurovision” musiqi yarışmasının
təşkilatçısı olmaqla bərabər, həm də dünyada ilk dəfə keçirilən I Avropa Oyunlarının hazırlığına rəhbərlik edib.
Hər iki tədbir qısa müddətdə hazırlanıb, həmçinin öz möhtəşəmliyi ilə fərqlənib və öz yönümündə nümunəyə
çevrilib.
2017-ci ildə keçiriləcək IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının hazırlıq prosesinə də rəhbərlik Mehriban xanıma
həvalə edildiyindən bu mühüm beynəlxalq tədbirin ən yüksək səviyyədə baş tutacağı da indidən məlumdur.
Azərbaycanı xaricdə layiqincə təmsil etməyi artıq uzun illərdir ki, Mehriban xanım Əliyeva uğurla həyata
keçirir. Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri kimi 30-dan artıq ölkədə “Azərbaycan günləri”nin təşkilatçısı olaraq
dövlətimizin haqq səsinin beynəlxalq birlikdə yayılmasına böyük töhfə verir. UNESCO və ISESCO-nun üzvü
kimi
bu
mötəbər
qurumlar
vasitəsilə
Azərbaycanın
layiqli
təbliğatını
aparır.
Heydər Əliyev Fondu və onun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə Azərbaycanda və dünyada
çox mühüm humanitar layihələr reallaşdırılmaqla yanaşı, ölkəmizdəki qaçqın və məcburi köçkünlərin üzləşdikləri
problemlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına və onların həllinə də daim diqqətlə yanaşılır. 2015-ci ildə
Xırdalan şəhərində 126 məcburi köçkün ailəsi Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə inşa edilmiş yeni mənzillərə
köçürülüb.
Çevik idarəetmə mexanizminin tətbiqi və təkmilləşdirilməsi baxımından Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti möhtərəm cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın
Birinci
vitse-prezident
vəzifəsinə
təyin
olunması
ən
uğurlu
təyinatdır.
Bu təyinatı bütün Azərbaycan xalqı və dünya ictimaiyyəti ilə bərabər, ölkəmizdə olan bir milyon nəfərdən çox
qaçqın və məcburi köçkün də çox böyük sevinclə, hörmət və ehtiramla qarşıladı.
Ulu öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan orden ən layiqli namizədinə qismət olmuşdu. Ölkə Prezidenti
cənab İlham Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində Birinci vitse-prezident vəzifəsi də ən uğurlu namizədinə
nəsib oldu.
Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin və Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın Azərbaycan
xalqına
birlikdə
göstərdikləri
xidmətlərin
dünyada
analoqu
yoxdur!
Azərbaycan xalqı kimi bütün qaçqın və məcburi köçkünlər də tam əmindirlər ki, Mehriban xanım Əliyeva digər
sahələrdə dünyəvi uğurlara nail olduğu kimi, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə də öz
layiqli töhfəsini verəcəkdir.
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci ildə irəli sürülmüş
“Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində görülən işlərin nəticəsində Meksika, Pakistan, Kolumbiya, Çexiya,
Bosniya və Herseqovina, Peru, Panama, İordaniya, Sudan, Sloveniya, Honduras, Qvatemala, Cibuti parlamentləri
Xocalı soyqırımını pisləyən rəsmi sənədlər qəbul etmişlər. ABŞ-ın Arizona, Arkanzas, Corciya, İndiana,
Pensilvaniya, Missisipi, Nyu Cersi ştatlarının qanunverici orqanlarında qətnamələr, eləcə də Konnektikut,
Massaçusets, Meyn, Nyu Meksika, Oklahoma, Tennessi, Texas, Minnesota və Vest Virciniya ştatlarında
bəyannamələr qəbul edilmişdir. ABŞ-ın Havay, Montana, Yuta, Nebraska, Aydaho ştatlarının qubernatorları,
Florida ştatının Hallandale Beach şəhərinin meri və Viskonsin ştatının Miluoki dairəsinin icra hakimiyyətinin
başçısı Xocalı faciəsi ilə bağlı bəyannamə imzalamışdır.
Qaçqın və məcburi köçkün soydaşlarımızın problemlərinin həllində, xüsusən 1990-cı illərin əvvəllərində,
ölkəmizin iqtisadi vəziyyətinin çətin olduğu dövrdə, ulu öndər donor ölkələrin, beynəlxalq humanitar təşkilatların
ölkəmizə kömək göstərməsinə nail olmuşdu. Təqdirəlayiq haldır ki, bu gün 21 beynəlxalq, 22 yerli humanitar
təşkilat öz fəaliyyətini davam etdirir və onların xətti ilə qaçqın, məcburi köçkün və aztəminatlı əhalinin sosial
problemlərinin həlli ilə əlaqədar müxtəlif layihələr həyata keçirilir. İndiyədək beynəlxalq maliyyə qurumları və
ölkəmizdə fəaliyyət göstərən beynəlxalq humanitar təşkilatlar tərəfindən bu layihələrə 1,4 milyard manat vəsait
sərf olunub.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin tam həlli onların öz əzəli ata-baba torpaqlarına
təhlükəsiz və ləyaqətli şəkildə qayıtması ilə bilavasitə bağlıdır. Ermənistanın tutduğu qeyri-konstruktiv mövqe
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səbəbindən münaqişənin həlli uzanır. Lakin məcburi köçkünlər gələcəyə inamla baxır, ümidlə yaşayırlar. 2016-cı
ilin aprel ayında Azərbaycan Ordusunun düşmənin növbəti təxribatına layiqli cavab verməsi, mühüm Lələtəpə
yüksəkliyini qaytarması, torpaqlarımızı azad etməyə qadir olması bu inamı daha da artırıb.
Aprel döyüşləri həm də 1994-cü ildə erməni silahlı qüvvələri tərəfindən 1993-cü ilin oktyabr ayında işğal
olunmuş, ulu öndər Heydər Əliyevin döyüş bölgəsinə şəxsən gedərək orduda güclü ruh yüksəkliyi yaratması
nəticəsində 1993-cü ilin dekabrında başlamış və 1994-cü il yanvarın 6-na kimi davam etmiş uğurlu Horadiz
əməliyyatı nəticəsində Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olunmuş yeganə Cocuq Mərcanlı kəndində təhlükəsiz
yaşayışın bərpa edilməsi, məcburi köçkünlərin öz ata-baba yurdlarına qaytarılmasına əlverişli şərait yaratdı.
Azərbaycanın bu qələbəsi çoxdan gözlənilən böyük qayıdışın başlanğıcıdır. Azərbaycan Prezidenti cənab
İlham Əliyev Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olunmuş Cocuq Mərcanlı kəndinin bərpası ilə bağlı tarixi
sərəncam imzalayıb. Həmin sərəncama əsasən, birinci mərhələdə 50 fərdi yaşayış evinin, məktəb binasının və
müvafiq infrastrukturun tikintisi üçün 4 milyon manat vəsait ayrılıb. Həmin kənddə minalardan, partlamamış
döyüş sursatlarından təmizləmə, həmçinin kəndin bərpası ilə bağlı layihələndirmə işləri başa çatıb. Paralel olaraq
kəndə yollar çəkilib. Yaşayış evlərinin, orta məktəb binasının tikintisi davam edir.
Cocuq Mərcanlı kəndində hazırda 400 ev təsərrüfatı, 1428 sakin qeydiyyatdadır. Respublikanın 17 şəhər
və rayonunda müvəqqəti məskunlaşmış həmin ailələrdən 200-dən çoxu müraciət edərək geriyə -öz evlərinə
qayıtmaq arzusunda olduqlarıını bildiriblər.
Tam əminliklə demək olar ki, Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin həyata keçirdiyi tədbirlər
nəticəsində Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə son qoyulacağı, məcburi köçkünlərin doğma torpaqlarına
qayıdacağı gün çox da uzaqda deyildir.
Yaşadığımız müasir dövr, müstəqil Azərbaycan, parlaq səhifələri yazılan və yazılmaqda olan ən yeni
tariximiz yeni Azərbaycanın və Yeni Azərbaycan Partiyasının qurucusu ulu öndər Heydər Əliyev ideyalarının
bəhrəsidir. Azərbaycana daim uğur, xoşbəxtlik gətirən bu müdrik siyasi kurs, dövrə uyğun yeni çalarlarla
zənginləşdirilən islahatlar strategiyası gələcəkdə də dəyişməz olaraq qalacaq. Çünki bu siyasətin və strategiyanın
alternativi yoxdur.
Bu gün bütün xalqımız ümummilli liderin siyasi xəttini uğurla davam etdirən Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevi ölkədəki intibahın, siyasi sabitliyin, əmin-amanlığın və sülhün qarantı hesab edir, ona tam güvənirlər.
Dövləti xalqa, xalqı dövlətə bağlayan bu qarşılıqlı inam və etibar daha böyük uğurlardan soraq verir.
Azərbaycan.-2017.-4 may.-№94.-S.1,3.
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Azərbaycan elminin böyük himayədarı
İsa HƏBİBBƏYLİ,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, akademik,
Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin sədri
Tarixin bütün inkişaf mərhələlərində elmin cəmiyyətin inkişafında mühüm faktorlardan biri olduğu həmişə
etiraf olunmuşdur. Xalqımızın ümummilli lideri, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin Azərbaycan
rəhbərliyinin ölkəmizin inkişafında xüsusi tarixi mərhələlərə çevrilmiş hər iki mərhələsində (1969-1982 və 19932003-cü illər) cəmiyyətin bütün yönləri ilə yeniləşdirilməsi, daha da möhkəmləndirilməsi yollarında elm
faktoruna böyük diqqət göstərməsi bu zərurətin obyektiv reallıqların isbat olunmuş ifadəsi olduğunu sübut
etmişdir. Bu mənada Heydər Əliyevin müasir cəmiyyətin inkişaf etdirilməsində və elm amilinin hərəkətverici
qüvvəyə çevrilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi məqsədyönlü dövlət siyasəti ölkənin ümummilli dirçəlişi və
inkişafının mükəmməl modelidir. Heydər Əliyevin ölkəmizdə dövlət hakimiyyətinə rəhbərlik etdiyi illərin
məsuliyyətli və şərəfli tarixi təcrübəsi bu gerçəkliyin obyektiv reallıq olduğunu isbat etmişdir.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev Azərbaycanda çoxəsrlik ənənəsi olan elmin yenidən inkişaf
etdirilməsinin əsas istiqamətlərini müəyyən etmiş, möhkəm təməllərini yaratmışdır. Hakimiyyətinin birinci
mərhələsində o, ilk növbədə Azərbaycan elminin inkişaf etdirilməsinin xalqın milli-mənəvi özünüdərketməsinin
əsas faktorlarından biri olduğunu diqqət mərkəzinə çəkmişdir. Bu siyasət yalnız elm tarixinin öyrənilməsi, yaxud
ayrı-ayrı görkəmli alimlərin xidmətlərinin qiymətləndirilməsi ilə məhdudlaşmayıb, geniş mənada çoxəsrlik
tariximizin və müasir cəmiyyətin elmi əsaslarla araşdırılaraq xalqa obyektiv şəkildə çatdırılması konsepsiyasını
özündə cəmləşdirmişdir. Heydər Əliyevin həmin tarixi mərhələdə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının inkişafına
göstərdiyi diqqət bütün elm sahələrinin tarixi ənənələr əsasında inkişaf etdirilərək ölkəmizin inkişafına
istiqamətləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. XX əsrin 70-80-ci illərində özünün
inkişafının “qızıl dövr”ünü yaşayan Azərbaycan Elmlər Akademiyası respublikanın inkişafına xidmət edən elmi
ideyaların, ixtiraların və kəşflərin əsas mərkəzinə çevrilmişdir. Bu illərdə Azərbaycanda yeni elmi məktəblər
yaranmış, adlı-sanlı böyük elmi simalar meydana çıxmışdır. Azərbaycan Respublikasının rəhbəri Heydər Əliyevin
təşəbbüsü ilə 1975-ci ildə Elmlər Akademiyasının 30 illik yubileyinin keçirilməsi və elmimizin baş qərargahı olan
bu mötəbər qurumun “Xalqlar dostluğu” ordeni ilə təltif olunması elm tariximizin parlaq hadisələrindən biridir.
Eyni zamanda, ölkəmizin görkəmli ədəbiyyat və incəsənət xadimləri ilə - xalq yazıçıları Mirzə İbrahimov və
Süleyman Rəhimov, xalq şairləri Rəsul Rza və Süleyman Rüstəm, böyük bəstəkar Qara Qarayev, məşhur müğənni
Rəşid Behbudov, xalq rəssamı Tahir Salayevlə birlikdə görkəmli elm xadimlərindən Mustafa Topçubaşova və
İsmayıl İbrahimova dövrünün ən yüksək fəxri adı olan Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adının verilməsi Azərbaycanda
milli ziyalılığın daha da inkişaf etdirilməsi ilə bərabər, həm də elm amilinə marağı və diqqəti daha da
qüvvətləndirmək məqsədi daşımışdır. SSRİ Ali Sovetinə Azərbaycandan seçilmiş deputatların sıralarında “fəhləkəndli hökuməti”nin nümayəndələrindən çox ölkəmizin yaradıcı ziyalılarının, o cümlədən tanınmış alimlərin
təmsil olunmasının təmin edilməsi respublikamızın rəhbərinin elmə və alimə münasibətini aydın surətdə ifadə
edirdi.
Təəssüf ki, Azərbaycanda keçid dövründə yüksəkixtisaslı peşəkar kadrlar, elita əvəzinə, bolşevik
hakimiyyətinin ilk dövründə olduğu kimi, “sıravilər”in ali hakimiyyət orqanlarında təmsil olunması halları
yenidən üstünlük təşkil etmişdi. Buna görə də 1989-1992-ci illərin həm şərəfli, həm də xaosla dolu olan
məsuliyyətli vaxtlarında sosializm quruluşunun dağılması fonunda Azərbaycan cəmiyyətində yeni hakimiyyətə
gəlmiş qüvvələr Elmlər Akademiyasını dağıtmaq, Yazıçılar İttifaqını ləğv etmək şüarları ilə çıxış etməklə
kütlələrin gözündə ucalmaq yolunu tutmuşdular. Lakin Mirzə Ələkbər Sabir demikşən, “çalxalandıqca,
bulandıqca zaman nehrə kimi”, yağı yağ üstə tökmüş, ayranı ayranlıq olmuşdu. Görkəmli dövlət xadimi Heydər
Əliyevin xalqın tələbi ilə yenidən Azərbaycanda dövlət rəhbərliyinə qayıdışı ilə cəmiyyət həyatının bütün
sahələrində, o cümlədən ümumi inkişaf üçün xüsusi əhəmiyyətə malik olan elm və təhsil istiqamətində də hər şey
özünün əsl məcrasını tapmışdır.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin Azərbaycana ikinci dəfə rəhbərlik etdiyi dövrdən etibarən elmi
mühitdə və təhsil sferasında müstəqil Azərbaycan dövlətinin yeni tarixi epoxadakı inkişaf prinsiplərinə uyğun
olaraq yenidən dirçəlişə başlamışdır. Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
vəzifəsində işləyərkən 12 noyabr 1992-ci il tarixdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin 25 illik yubileyi
mərasimindəki nitqində dediyi uzaqgörən fikirlər hələ dövlət müstəqilliyinin bir ilinin yenicə tamam olduğu
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dövrdə sovet sosialist prinsiplərindən təzəcə qopmağa başlamış gənc Azərbaycan Respublikasında elm və təhsilin
sonrakı inkişaf yoluna istiqamət vermək baxımından mühüm əhəmiyyətə malik idi: “İndi Azərbaycan bir müstəqil
dövlət kimi dünyanın hər bir dövləti ilə, hər bir ölkəsi ilə müstəqil əlaqə yaratmağa və bu əlaqələrdən öz ölkəsinin,
öz dövlətinin gələcək inkişafı üçün istifadə etməyə malik olan bir ölkədir. Bu baxımdan Naxçıvan Dövlət
Universiteti indi sərbəst bir ali məktəbdir. Onun ...əlaqələrini inkişaf etdirməyə daha da əlverişli şərait var və eyni
zamanda dünyanın bütün ölkələri ilə, orada olan ali məktəblərlə, elm mərkəzləri ilə, elm ocaqları ilə əlaqə
saxlamağa imkanları çoxdur... İndi artıq siz keçmiş Sovet İttifaqının çərçivəsində olan təcrübəni yox, bütün dünya
təcrübəsini gərək mənimsəyəsiniz, ondan səmərəli istifadə edəsiniz və ali təhsil işinin təşkilini daha müasir
səviyyədə təşkil edəsiniz”.
Böyük dövlət xadimi Heydər Əliyevin 21 sentyabr 1993-cü ildə Bakı şəhərində respublika ziyalıları ilə
tarixi görüşündə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının əhəmiyyəti və xidmətləri haqqında söylədiyi aşağıdakı
fikirlər cəmiyyətin inkişafında elmin roluna dair obyektiv qənaətləri ifadə edir: “Elmlər Akademiyası Azərbaycan
xalqının tarixi nailiyyətidir. 1945-ci ildə bu akademiyanı yaradan adamlar, Azərbaycanın böyük alimləri çox
böyük şücaət göstərmişlər. Ötən dövrlərdə bu akademiyanın çərçivəsində Azərbaycan elmi çox inkişaf etmişdir.
Akademiyanın fəaliyyətini tənqid etmək də olar, ...ancaq ümumən götürdükdə, şübhəsiz ki, elmin keçdiyi inkişaf
yoluna yüksək qiymət verməli, onu əldə saxlamalı, itirməməliyik. Dağıtmaq çox asandır, qurmaq, yaratmaq
çətindir. 1945-ci ildə Elmlər Akademiyasını yaratmaq, sonra isə onu inkişaf etdirmək, yeni-yeni institutlar təşkil
etmək asan iş idimi? Əlbəttə yox! ...Tarix, insanlar isə həmişə quranları, yaradanları qiymətləndirir... Əmin ola
bilərsiniz ki, Elmlər Akademiyası da, institutlar da fəaliyyət göstərəcəklər. Azərbaycan elmi inkişaf etməlidir...
Biz bu sahəyə hər cür kömək edəcəyik və mədəniyyətimiz, elmimiz, təhsilimiz, o cümlədən də ali təhsilimiz...
inkişaf edəcəkdir”.
Böyük uzaqgörənliklə bəyan edilmiş bu müdrik və qətiyyətli fikirlər bu gün də müasir Azərbaycan
Respublikasında elmin müstəqil dövlətçilik dövrünün prinsipləri əsasında inkişaf etdirilməsinin əsas tezislərini
özündə əks etdirir. Müstəqilliyin sonrakı illərindən bugünə qədər Azərbaycan elminin, Elmlər Akademiyasının
keçdiyi çətin və şərəfli yol ulu öndərin ideyalarının böyük uğurla həyata keçirildiyini və ölkəmizdə elmin
inkişafına böyük töhfələr verdiyini bütün aydınlığı ilə təsdiq edir.
Yeni quruluşun xarakterini, özünəməxsusluğunu nəzərə alan Heydər Əliyev Elmlər Akademiyasının
müstəqil dövlətin prinsiplərinə uyğun statusda fəaliyyət göstərməsi üçün əhəmiyyətli addımlar atmışdır. Hər
şeydən əvvəl, ölkə rəhbəri Heydər Əliyevin 15 may 2001-ci il tarixli fərmanı ilə Elmlər Akademiyasına
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası statusu verilmişdir. Bu, akademiyanın fəaliyyətinin keçmiş sovet ideoloji
prinsiplərindən tam uzaqlaşaraq, ölkənin və bütünlükdə təmsil etdiyi xalqın milli mənafelərinə və dövlətçilik
maraqlarına xidmət etməsinin təmin olunmasına geniş imkanlar açmışdır. Ölkəmizin əsas elmi qurumuna Milli
Elmlər Akademiyası adının verilməsi Azərbaycanın fundamental elmin inkişafında əldə etdiyi nailiyyətləri,
Azərbaycan xalqının mədəni və mənəvi təşəkkülündə oynadığı rolu, respublika ictimaiyyəti arasında olan
nüfuzunu və akademik elmin ölkənin inkişafının əsas təminatçısı olduğunu bir daha təsdiqləmişdir. Eyni zamanda,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 4 ynavar 2003-cü il tarixli fərmanı əsasında Milli Elmlər
Akademiyasının statusu və əhatə edəcəyi fəaliyyət sahələri müəyyənləşdirilmiş, ölkə üzrə bütün elmi
müəssisələrin və ali məktəblərin elmi-tədqiqat işlərinin əlaqələndirilməsi işi akademiyaya həvalə olunmuşdur.
Mühüm tarixi əhəmiyyətə malik olan həmin fərmanla Milli Elmlər Akademiyasının çoxillik fəaliyyəti dövründə
ilk dəfə olaraq bu quruma geniş səlahiyyətlərin verilməsi təmin edilmişdir. Qeyd edilən fərmanda deyilirdi:
“Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Azərbaycan Respubilkasında elmin inkişafını təşkil və təmin edən,
dövlətin elmi və elmi-texniki siyasətini həyata keçirən, Azərbaycan Respublikasındakı bütün elmi müəssisələrin
və ali məktəblərin fəaliyyətini əlaqələndirən və istiqamətləndirən, Azərbaycan Respublikasını xarici ölkələrdə
elmi və elmi-texniki fəaliyyət sahəsində təmsil edən ali dövlət elmi təşkilatıdır”.
Məhz bu fərmandan sonra ölkədə Azərbaycan Respublikası üzrə Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi
Şurası təsis edilmiş və bu quruma bağlı olan problem şuralarında yalnız Milli Elmlər Akademiyasının elmitədqiqat institutlarının deyil, bütövlükdə ali məktəblərdə və sahə elmi müəssisələrində aparılan tədqiqat işlərinin,
xüsusən də fəlsəfə doktorluğu və elmlər doktorluğu üzrə mövzuların müəyyənləşdirilməsi məsələləri müzakirə
olunmuş və təsdiq edilmişdir. Bu, ölkə miqyasında aparılan elmi tədqiqatların vahid qaydada əlaqələndirilməsinə,
təkrarçılığın, paralel mövzuların işlənməsinin qarşısının alınmasına, aparıcı elmi istiqamətlərin müəyyən
olunmasına və həyata keçirilməsinə şərait yaratmışdır.
Əhəmiyyəti nəzərə alınmaqla Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Milli Məclisdə 14
iyun 2016-cı ildə geniş müzakirələrdən sonra qəbul edilmiş “Elm haqqında” qanunun tətbiq edilməsi barədəki 9
avqust 2016-cı il tarixli fərmanında Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurasına daha geniş səlahiyyətlər
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verilməsi respublikamızda həmin siyasətin uğurla davam etdirildiyini göstərir. “Elm haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunundakı “Elmi-tədqiqat fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi” adlandırılan 22-ci maddədə bu
qurumun fəaliyyət dairəsinin aşağıdakı redaksiyada verilməsi həmin davamlı prosesin yeni tarixi mərhələdəki
ifadəsidir: “Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirməsi Şurasının əsas vəzifəsi ölkədə aparılan elmi-tədqiqat işlərinin
əlaqələndirilməsi və təkrarçılığın aradan qaldırılması, müxtəlif elmi strukturların birgə elmi tədqiqatlara cəlb
edilməsi, fundamental və tətbiqi tədqiqatların, sahələrarası elmi-texniki proqramların həyata keçirilməsinə
nəzarətin təmin edilməsi, onların nəticəliliyinin və səmərəliliyinin yüksəldilməsindən ibarətdir”.
Funksiyalarının genişliyi və aparacağı işlərin məsuliyyəti nəzərə alınmaqla Prezident İlham Əliyevin “Elm
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun tətbiq edilməsinə dair 9 avqust 2016-cı il tarixli 271-VQ
nömrəli fərmanının 1.1.5-ci bəndində müəyyən edilmiş səlahiyyətlər Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirməsi
Şurasının və ona bağlı olan ayrı-ayrı elm sahələri üzrə problem şuralarının daha yüksək statusla elmi fəaliyyətin
istiqamətləndirilməsinə, təhlil edilməsinə və proqnozlaşdırılmasına cavabdehlik daşımasına təminat verir. Milli
Elmlər Akademiyasının bütün tarixi ərzində ilk dəfə olaraq 2015-2016-cı illərdə ümumi yığıncaqda akademik
elmi qurumlarla yanaşı, ölkəmizin, demək olar ki, bütün ali təhsil ocaqlarının və sahə elmi-tədqiqat institutlarının
hamısının hesabatlarının tam halda təqdim olunması ölkədə uğurla davam etdirilən elm siyasətinin mühüm
nəticələrini meydana qoyur.
Müstəqillik illərində Azərbaycan elmi struktur-təşkilati cəhətdən də yeniləşir, təkmilləşdirilir və inkişaf
edir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının yeni bölmələrinin, elmi-tədqiqat institutlarının, beynəlxalq statusa
malik laboratoriyaların yaradılması və inkişaf etdirilməsi müstəqil dövlətimizin elm siyasətinin inkişafında elm
faktorunun daha da güclənməsinə təkan verir. Naxçıvan Bölməsinin və Gəncə Bölməsinin təşkili, Lənkəran
Regional Elmi Mərkəzinin fəaliyyətə başlaması, Humanitar və İctimai Elmlər bölmələrinin müstəqil bölmələrə
çevrilməsi müasir elmin ölkə miqyasında inkişaf etdirilməsinə, yeni ziyalı mərkəzlərinin formalaşdırılmasına
meydan açır. Elmi potensialına və əldə etdiyi mühüm elmi nəticələrə görə ölkə rəhbəri Heydər Əliyevin 7 avqust
2002-ci il tarixli sərəncamı əsasında yaradılmış AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi ölkəmizin əsas elmi
mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir. Naxçıvan Bölməsinin əhatə etdiyi elmi-tədqiqat institutlarında hazırlanan
çoxcildlik nəşrlər, monoqrafik tədqiqatlar, sanballı ensiklopedik ədəbiyyatlar, antologiyalar və lüğətlər vətən
elminin daha da inkişaf etdirilməsinə və zənginləşdirilməsinə xidmət edir. Prezident İlham Əliyevin 14 mart 2014cü il tarixli sərəncamı ilə təsis edilmiş Gəncə Bölməsi elmin müxtəlif sahələri üzrə əldə etdiyi nəticələrlə yanaşı,
nizamişünaslığın əsas mərkəzlərindən biri kimi də diqqəti cəlb edir. Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin birinci
dövründən - 1972-ci ildən fəaliyyət göstərən Şəki Regional Elmi Mərkəzində diyarşünaslıq və ipəkçilik üzrə
aparılan tədqiqatlar regionun inkişafına kömək edir.
Bundan başqa, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında 2015-2016-cı illərdə yeni yaradılmış elmitədqiqat institutları ölkə elminin ən mühüm istiqamətlər üzrə inkişafında mühüm rol oynayır. Bu elmi-tədqiqat
ocaqları: Molekulyar Biologiya və Biotexnologiya, Biofizika, Qafqazşünaslıq və Elm Tarixi institutlarında
aparılan tədqiqatlar həm ölkə elminin inkişafına yeni töhfələr verir, həm də dünya elmi ilə inteqrasiya şəraitində
beynəlxalq elmi proseslərdə alimlərimizin fəal iştirakına yol açır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında
fəaliyyət göstərən elmi-tədqiqat institutlarının, demək olar ki, mütləq əksəriyyətində yeni şöbələr, sektorlar təşkil
olunmuş, elmi jurnallar təsis edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərində də müstəqillik dövrünün tələblərinə uyğun olaraq yeni
açılmış ixtisaslar, öz növbəsində, təzə fakültələrin və kafedraların təşkil edilməsi ilə yüksəkixtisaslı mütəxəssis
hazırlığı ilə birlikdə həm də elm sahələrinin genişləndirilməsinə, müasirləşdirilməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təkan
verir. Bu gün müstəqil Azərbaycanda çevik və universal ali məktəb elmi inkişaf etməkdədir. Respublika
səviyyəsində ayrı-ayrı nazirliklərin nəzdində fəaliyyət göstərən elmi-tədqiqat institutları da məzmunca olduğu
kimi, struktur və forma etibarilə də dəyişir, yeniləşir və modernləşdirilir.
Hələ sovet hakimiyyətinin ən çətin dövrlərində görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin böyük dəstəyi ilə
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında təsərrüfathesablı tədqiqatların aparılmasına başlanılmışdı. Həmin
dövrdə Elmlər Akademiyasında səmərəli şəkildə fəaliyyət göstərmiş təcrübə konstruktor büroları bu qurumda
elmyönlü sahibkarlıq fəaliyyətləri ilə məşğul olmağa imkan yaratmışdı. Ölkə rəhbərliyinin yaratdığı bu yeni elmistehsalat mühiti iqtisadi səmərə gətirməklə yanaşı, həm də əldə olunmuş mühüm elmi nəticələrin tətbiq
olunmasına, sınaqdan çıxarılmasına imkan yaratmışdı. Təəssüf ki, bu proses akademiyada sovet hakimiyyətinin
süqutundan sonra dağıdılmışdır.
Lakin Elmlər Akademiyasında həmin ideyalar yaşadılmış, yenidən bərpa edilməsi təşkil olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin ölkəmizin alimləri qarşısında qoyduğu elmin yeni
cəmiyyət quruculuğunda və iqtisadi inkişaf proseslərində fəal iştirak etməsi tələbi müasir mərhələdə Milli Elmlər
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Akademiyasında həmin ənənənin təsərrüfathesablı konstruktor bürosundan Təcrübə-Sənaye Zavodu səviyyəsinə
yüksəldilməsinə gətirib çıxarmışdır. Dövlət rəhbərimizin 8 noyabr 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə Milli Elmlər
Akademiyasının tərkibində elmyönlü texnoparkın yaradılması bu istiqamətdə böyük dönüşə və inkişafa ciddi
təkan verir. Bütün bunlar akademiya elminin ölkənin iqtisadi-təsərrüfat həyatına yaxınlaşmasında mühüm rol
oynayır. Hazırda akademiyanın texnoparkında beynəlxalq təcrübə və ölkə resursları əsasında elminnovasiyayönlü istehsalat proseslərinin təşkili və inkişaf etdirilməsi istiqamətində aparılan genişmiqyaslı işlər
akademik elmin geniş tətbiq imkanlarını meydana qoyur.
Artıq Milli Elmlər Akademiyası Dövlət Neft Şirkəti ilə bağlanmış müqavilələr əsasında müvafiq elmitədqiqat institutlarının qurudakı neft yataqlarının yenidən qurulmasına və istehsalın səmərəliliyinin artırılmasına
dair elmi layihələrini və təkliflərini tətbiq etmək imkanı qazanmışdır. Bunun ardınca Daşkəsən filiz yataqlarının
yenidən istismarında Milli Elmlər Akademiyası alimlərinin iştirakına yol açan daha bir kompleks müqavilə
imzalanmış, axtarış-kəşfiyyat və texnoloji proseslərin müasir elmi üsullarla yenidən qurulması işlərinə start
verilmişdir. Naftalan məhlulundan kimyəvi maddələrin və tibbi dərmanların alınmasına dair elmi ideyalar və
layihələr də istehsalatda öz yerini tapmağa başlamışdır. Hazırda Milli Elmlər Akademiyasının ayrı-ayrı elmitədqiqat institutlarının alimləri Sumqayıtda yeni kimya kompleksinin yaradılmasında, respublika kənd
təsərrüfatının inkişafına, aqrar sahədə nailiyyətlər qazanılmasına xidmət edən təbii gübrə istehsalının təşkil
edilməsində elmi layihələrlə iştirak edirlər. Respublika üzrə yerli təbii xammal əsasında dərman bitkilərindən tibbi
məqsədlər üçün istifadəyə aid elmi layihələr və təkliflər Səhiyyə Nazirliyinin ali təhsil və elmi-tədqiqat
müəssisələri ilə birlikdə hazırlanıb həyata keçirilməkdədir.
Bundan başqa, ölkəmizdə yüksək informasiya texnologiyalarının tətbiqi vasitəsilə avtomatik elektron
idarəetmə sistemlərinin təşkili, istehsalın ayrı-ayrı sahələrinin proqram təminatı və təchizatı üzrə elmi layihələr
də respublikamızın ayrı-ayrı dövlət qurumlarında və sənaye sahələrində, özəl şirkətlərində həyata keçirilir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası respublikamızda həyata keçirilməsi davam etdirilən “Elektron hökumət”
proqramının əsas icraçılarından biridir. Bundan başqa, Milli Elmlər Akademiyasında fəaliyyət göstərən TəcrübəSənaye Zavodunda elmi işçilərin konkret olaraq ölkədə rəqabətədavamlı məhsul istehsalı ilə məşğul olmaları
elmdə yeni innovasiya və sahibkarlıq mühitinin formalaşmasına kömək edir. Artıq Təcrübə-Sənaye Zavodunun
30-dan çox adda məhsul istehsal etməsi, daxili bazara çıxarması, xaricə çıxmaq üçün müqavilələr bağlayıb
razılaşdırmalar əldə etməsi akademiyada əsası vaxtilə ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qurulmuş təsərrüfat
müqavilələri işlərin inkişaf etdirilərək hansı səviyyəyə gəlib çatdığını aydın surətdə göstərir.
Zamanın və müasir inkişafın tələbi kimi meydana çıxan bu ideyalar və real addımlar ümummilli lider
Heydər Əliyev ideallarının işığında Azərbaycan elminin yeni cəmiyyətin daha da inkişaf etdirilməsi və
modernləşdirilməsində daha yaxından və fəal surətdə iştirakına yol açır. Buna görədir ki, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Milli Elmlər Akademiyasının 70 illik yubileyi mərasimindəki nitqində
müasir cəmiyyətin yüksək inkişafında elm faktorunun roluna və əhəmiyyətinə xüsusi diqqət yetirərək demişdir:
“Mən çox istəyirəm ki, Azərbaycan alimləri gələcəkdə də ölkəmizin hərtərəfli inkişafında daha fəal rol oynasınlar.
Çünki ölkəmizin gələcəyi elmi potensialın səviyyəsi ilə bilavasitə bağlıdır. Hər bir ölkədə, o cümlədən
Azərbaycanda inkişaf elmi səviyyəsi ilə bağlıdır. Bu gün yeni texnologiyalar əsridir. O ölkələr ki bu
texnologiyaların sahibidir, əlbəttə, onlar dünya miqyasında öz maraqlarını daha böyük dərəcədə ifadə edə bilirlər.
Azərbaycan da o ölkələrin sırasında olmalıdır.
...Bu gün biz iqtisadiyyatın yeni modeli haqqında düşünürük... Çox istərdim ki, alimlərimiz də bu işlərdə
fəal iştirak etsinlər”.
Milli Elmlər Akademiyasının yenidən qurulması, burada genişmiqyaslı islahatların həyata keçirilməsi və
mühüm nəticələrin əldə olunması Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin adı və yorulmaz
fəaliyyəti ilə üzvi surətdə bağlıdır. Prezident İlham Əliyevin qayğısı ilə Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası yenidən
qurularaq maddi-texniki təchizat cəhətdən möhkəmləndirilmiş və müasirləşdirilmişdir. Ölkə rəhbərinin 2011 və
2013-cü illərdə iki dəfə Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasında olması, burada keçirdiyi görüşlər, verdiyi tapşırıq və
tövsiyələr, göstərdiyi qayğı nəticəsində hazırda Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası dünya miqyaslı elmi
mərkəzlərdən birinə çevrilmişdir.
Milli Elmlər Akademiyasında Elektron Kitabxananın yaradılıb istifadəyə verilməsi alimlərin, xüsusən gənc
doktorantların dünya kitabxanalarına çıxışının təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Rəsmi açılışı Prezident
İlham Əliyev tərəfindən 5 may 2013-cü il tarixdə keçirilmiş Mərkəzi Elmi Kitabxananın - ən müasir elektron
resurslara malik kitabxananın fəaliyyəti akademik elmin dünya elminə intqrasiyasının genişlənməsinə böyük yol
açır. Prezident İlham Əliyevin 2013-cü ildə Milli Elmlər Akademiyasında Milli Ensiklopediya Mərkəzi üçün yeni
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binanı açaraq xidmət üçün istifadəyə verməsi elmin inkişafına böyük təkandır. Bütün bunlar Azərbaycan elminin
dünya elminə inteqrasiyasını uğurlu hərəkat səviyyəsinə çatdıran böyük amillərdir.
“Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 2016-cı ildə qəbul edilməsi ölkəmizdə müstəqil
olaraq elm siyasətinin aparılmasına tam hüquqi-siyasi təminat verir. Bütövlükdə 7 fəsil və 40 maddədən ibarət
olan “Elm haqqında” qanunda elmi fəaliyyət sahəsində dövlət siyasətinin prinsipləri, məqsədləri və prioritetləri,
elmi işçilərin hüquqları, vəzifələri və sosial müdafiəsi, elmi müəssisələrin və təşkilatların funksiyaları, ali məktəb
və sahə elminin fəaliyyət istiqamətləri, yüksəkixtisaslı kadr hazırlığı sahəsində dövlət siyasətinin əsasları, elmi
fəaliyyətin idarə olunması, elmdə sahibkarlıq və innovasiya fəaliyyətinin imkanları, beynəlxalq elmi əməkdaşlığın
yolları və sair kimi məsələlər öz əksini tapmışdır. Bu, müstəqillik dövrü Azərbaycan elminin mükəmməl
nizamnaməsidir. “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu vətən elminin milli dövlətçilik maraqları
və bəşəri meyarlar əsasında inkişaf etdirilməsinə geniş üfüqlər açır.
Ən son statistikaya əsasən, Azərbaycan Respublikasında elmin ən müxtəlif sahələri üzrə 2495 nəfər elmlər
doktoru, 11874 nəfər isə elmlər namizədi çalışmaqdadır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına keçirilmiş
seçkilər ölkəmizdə akademiklərin və müxbir üzvlərin də yeni nəslinin formalaşmasına təminat verir. İndi
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi və müxbir üzvləri müxtəlif elm sahələrində uğurla fəaliyyətlərini
davam etdirirlər. Son illərdə elmin ən yeni və müasir istiqamətləri üzrə elmi dərəcələrə malik yüksəkixtisaslı
mütəxəssislərin hazırlanması Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin mühüm nailiyyətidir.
Ölkəmizin alimləri beynəlxalq miqyasda keçirilmiş elmi konfranslarda, simpoziumlarda, qurultaylarda
Azərbaycan elmini layiqincə təmsil edirlər. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasında davamlı olaraq
beynəlxalq səviyyəli forumlar və simpoziumlar keçirilir, müasir dünyanın və respublikamızın, xalqımızın,
regionun ən aktual problemləri dünya elmi ictimaiyyəti ilə birlikdə geniş müzakirə olunur. Azərbaycan alimlərinin
elmin ən mühüm nəticələrini və nailiyyətlərini əks etdirən əsərləri dünyanın ən nüfuzlu nəşriyyatlarında və impakt
faktoru jurnallarında çap edilir. Artıq Azərbaycanda da beynəlxalq standartlara cavab verən bir neşə impakt
faktorlu elmi jurnalın nəşrinə nail olunması son illərin mühüm elmi nailiyyətlərindən biri sayılmağa layiqdir. Bakı
Dövlət Universitetində, Milli Elmlər Akademiyasının Mexanika və Riyaziyyat İnstitutunda və Xəzər
Universitetində çap olunan impakt faktorlu elmi jurnallar ölkə elminin mühüm göstəriciləri sırasında dayanır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Milli Elmlər Akademiyasının bütün sahələrinə
göstərdiyi böyük qayğı hazırda akademiyada gənc alimlərin və mütəxəssislərin daha da inkişaf etmələrinə böyük
şərait yaradır. Bundan başqa, akademiyanın inkişaf tarixində ilk dəfə olaraq 2014-cü və 2016-cı illərdə böyük
uğurla Bakı elm festivallarının keçirilməsi elmin nailiyyətlərinin geniş ictimaiyyətə çatdırılmasında mühüm rol
oynayır. Azərbaycan alimlərinin Birinci Qurultayının keçirilməsi elm tariximizin mühüm hadisəsi olmaqla
bərabər, həm də müasir dövrdə elmin inkişafının yeni üfüqlərinə işıq salır. Müstəqil Dövlətlər Birliyi Elmlər
akademiyalarının ictimai və humanitar elmlər bölmələrinin rəhbərlərinin iştirakı ilə 19-21 dekabr 2016-cı il
tarixdə Azərbaycanda keçirilmiş “Müasir şəraitdə elmi əlaqələrin inkişaf etdirilməsi: Dialoq və əməkdaşlıq”
beynəlxalq simpoziumu Milli Elmlər Akademiyasının beynəlxalq nüfuzunu və istiqamətverici funksiyaya malik
olmasını nümayiş etdirir. Həmçinin 17-18 aprel 2017-ci ildə Qafqazşünasların Birinci Beynəlxalq Elmi
Forumunun keçirilməsi Azərbaycan akademik elminin regionun böyük elmi mərkəzinə çevrilməsindən xəbər
verir. Prezident İlham Əliyevin Qafqazşünasların Birinci Beynəlxalq Elmi Forumu iştirakçılarına ünvanladığı
müraciət Milli Elmlər Akademiyasının və ümumən Azərbaycan alimlərinin müasir şəraitdəki vəzifələrini diqqət
mərkəzinə çəkir.
Əsası görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş müstəqil Azərbaycan dövlətinin ideoloji
əsaslarını təşkil edən azərbaycançılıq məfkurəsi yeni tarixi mərhələdə ölkəmizdə elmi fəaliyyətin də
istiqamətlərini və hədəflərini müəyyən edir. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının daha da inkişaf etdirilib
möhkəmləndirilməsinə, müasir elmi məktəblərin və yeni elmi nəsillərin formalaşdırılmasına, dünya birliyində
xalqımızın və ölkəmizin tanıdılmasına, milli və dövlətçilik maraqlarımızın müdafiə olunmasına xidmət etmək
müasir Azərbaycan elminin şərəf işi və vəzifəsidir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin məqsədyönlü şəkildə həyata keçirdiyi siyasət ölkə
elmini və Milli Elmlər Akademiyasını yeni və daha müasir inkişafa, böyük uğurlara doğru aparır. Ölkəmizdə
qazanılan mühüm elmi nailiyyətlər müstəqil dövlətimizin inkişafına, xalqımızın daha işıqlı gələcəyinin təmin
edilməsinə xidmət edir.
Azərbaycan.-2017.-3 may.-№93.-S.5.
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Heydər Əliyev siyasəti: İslahatlarla tərəqqiyə aparan yol
Mübariz Qurbanlı,
Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri,
YAP İcra katibinin müavini
İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir.
Heydər Əliyev
Ümummilli lider
Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdışı sayəsində islahatlar yolu ilə
cəmiyyətin yeni bir mərhələyə transformasiya prosesi başladı. Azərbaycanda aparılan islahatların konseptual
əsasları və başlıca hədəfləri Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən edilərək böyük işlər həyata keçirildi. Əlbəttə,
SSRİ-nin dağılması ilə müstəqillik əldə edən digər respublikalar kimi, ölkəmizdə də bütün istiqamətlərdə,
xüsusilə, dövlət quruculuğu sahəsində islahatların aparılmasına mane olan amillər var idi. Ermənistanın
Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti nəticəsində Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonların işğal olunması, məcburi
köçkünlərin problemləri, iqtisadi tənəzzül, daxildəki dağıdıcı qrupların antimilli fəaliyyəti və digər bu kimi
faktorlar ölkədə islahatların keçirilməsinə imkan vermirdi. Bütün maneə və çətinliklərə baxmayaraq, ulu
öndərin qətiyyətli addımları sayəsində qısa müddətdə Azərbaycanda geniş islahatlar proqramının həyata
keçirilməsinə başlanıldı.
İslahat - qanun çərçivəsində, doğru zamanda həyata keçirilən dəyişiklikdir və zərurətdən yaranır. Onun
vaxtında aparılmaması isə cəmiyyəti durğunluğa sürükləyir, bütün sahələrini ətalətdə saxlayır. Ulu öndərin
islahatlar strategiyası bir neçə istiqaməti əhatə edirdi. Buraya iqtisadi-siyasi sahədə islahatlar, milli-mənəvi
dəyərlərin qorunması, xalqı vahid ideya ətrafında birləşdirəcək azərbaycançılıq ideologiyasının formalaşdırılması
daxil idi.
Müstəqilliyin bərpasının ilk illərində digər postsovet ölkələri kimi Azərbaycan da ciddi iqtisadi
problemlərlə üz-üzə qalmışdı. Belə ki, sovet sistemindən bazar iqtisadiyyatına keçidin qeyri-peşəkar şəkildə
aparılması sosial-iqtisadi vəziyyəti, maliyyə problemlərini daha da dərinləşdirirdi. İnzibati amirlik prinsipinə
söykənən sovet sisteminin iflasından sonra yeni bir mərhələ - keçid dövrü mərhələsi başlanmışdı və bu mərhələdə
bir sıra vəzifələri yerinə yetirmək mütləq idi. Bunun üçün əvvəlcə dağılmaqda olan iqtisadi sistemin əsasını təşkil
edən mülkiyyət tipi dəyişdirilməli, mülkiyyət çоxnövlüyü əsasında yeni təsərrüfat formaları yaradılmalı,
idarəetmə mexanizmi və strukturları yenidən qurulmalı, bölgü münasibətləri, maliyyə və bank sistemi yeni əsaslar
üzərində formalaşdırılmalı, xarici iqtisadi əlaqələr qurulmalı, ən başlıcası isə yaradılmaqda olan sistem üçün yeni
təfəkkürlü kadrlar hazırlanmalı idi.
İqtisadiyyatın sürətli çöküşü isə davam etməkdə idi - 1991-ci ildə istehlak mallarının qiyməti 1990-cı ilə
nisbətən 2 dəfədən çox artdığı halda, növbəti illərdə bu artım bir neçə dəfə sürətlənmişdi. 1992-ci ildə istehlak
qiymətləri 1991-ci ilə nisbətən 10 dəfə, 1993-cü ildə 1992-ci ilə nisbətən 12 dəfə artmış, 1991-ci ildən başlayaraq
4 il ərzində əhalinin əməkhaqqı üzrə real gəlirlərinin səviyyəsi 8 dəfə azalmışdı. Bu hal iqtisadi tənəzzülü xeyli
sürətləndirmiş və inflyasiya özünün ən yüksək səviyyəsinə - hiperinflyasiya həddinə çatmışdı. İstehsalın kəskin
şəkildə azalması, siyasi qeyri-sabitlik, müharibə, bazar elementlərinin kortəbii fəaliyyəti kimi neqativ amillər və
dövlət xərclərinin, əməkhaqqı səviyyəsinin bir neçə dəfə artırılması, düşünülməmiş pul-kredit, vergi-büdcə,
maliyyə-bank və xarici ticarət siyasəti tədbirləri dövlətin real iqtisadi imkanları ilə uzlaşmadığından, inflyasiyanı
daha da sürətləndirirdi.
Ümumiyyətlə, iqtisadi tənəzzül dövrü kimi xarakterizə edilən bu dövrdə aparılmış sistemsiz iqtisadi
islahatlar nəticəsində maliyyə-bank sistemi iflic vəziyyətə düşdü, büdcə kəsirinin ÜDM-ə nisbəti 13 faizə çatdı.
O dövrdə büdcə kəsiri Milli Bank tərəfindən maliyyələşdirilirdi ki, bu da pul kütləsinin həddindən çox artması ilə
nəticələndi. Milli valyuta - manat tezliklə qiymətdən düşməyə başladı, əhalinin real pul gəlirləri kəskin şəkildə
azaldı.
Ölkənin 1993-cü ilin iyununda vətəndaş qarşıdurması ilə üz-üzə qaldığı bir vaxtda xalqımız öz taleyini
yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevə etibar etdi. Xalqın tələbi və təkidi ilə hakimiyyətə qayıdan ulu öndər siyasi
təcrübəsi, uzaqgörənliyi və sarsılmaz iradəsi sayəsində ölkəni vətəndaş müharibəsi təhlükəsindən və ictimai-siyasi
pərakəndəlikdən qurtarmaqla adını tarixdə əbədiləşdirdi. Zəngin dövlətçilik təcrübəsi olan böyük strateq Heydər
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Əliyev hüquqi dövlətin Azərbaycan modelini ilk milli Konstitusiyanı yaratmaqla gerçəkləşdirdi. Qarşıya qoyduğu
məqsədlərə öz dönməz qətiyyəti ilə nail olan ulu öndər xəyalındakı Azərbaycanın portretini hələ 1997-ci ildə
çəkmişdi: “Biz istəyirik ki, dövlətimiz tam demokratik, tam hüquqi, tam dünyəvi bir dövlət olsun. Bunun üçün
də Azərbaycanda demokratiyanın bərqərar olması, inkişaf etdirilməsi, hüququn aliliyinin təmin olunması əsas
vəzifəmizdir”.
Qısa müddətdə “Konstitusiya Məhkəməsi haqqında”, “Məhkəmələr və hakimlər haqqında”, “Prokurorluq
haqqında”, “Polis haqqında”, “Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında” və hüquq sisteminin mahiyyətini müəyyən
edən digər qanun və məcəllələrin layihələri hazırlandı, nüfuzlu beynəlxalq qurumlarda ciddi ekspertizadan sonra
qəbul edildi. İnsan hüquqlarının qorunmasına müstəsna əhəmiyyət verən ümummilli liderin 1998-ci ildə
imzaladığı “İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi sahəsində tədbirlər haqqında”
Fərmanında bu sahədə həyata keçirilən tədbirlərin istiqaməti və konsepsiyası dəqiqliklə müəyyən edildi, insan
hüquqları məsələsi dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrildi.
Məhz Heydər Əliyev dühası Azərbaycan xalqını, Azərbaycan dövlətçiliyini, o cümlədən Azərbaycanın
iqtisadiyyatını dağılmaq, məhv olmaq təhlükəsindən xilas etdi. Onun uzaqgörən siyasəti və gərgin fəaliyyəti
sayəsində ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafı istiqamətində mühüm addımlar atıldı. Həyata keçirilən islahatlar
nəticəsində sərbəst bazar münasibətlərinə əsaslanan və sosialyönümlü iqtisadi sistemin formalaşdırılması, ölkədə
mövcud olan təbii iqtisadi, texniki-istehsal və elmi-texniki potensialın təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb olunması, milli
iqtisadiyyatın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası təmin edildi. Ölkə iqtisadiyyatında davamlı və dinamik inkişaf
məntiqinə əsaslanan bu islahatlar mahiyyət etibarı ilə inkişafın yeni - Azərbaycan modelini yaratdı.
Müdrik dövlət xadimi olan ulu öndər Heydər Əliyev ölkəmizin gələcək inkişaf kursunu böyük
uzaqgörənliklə ifadə edərkən deyirdi: “Bir Prezident kimi mən Azərbaycanın iqtisadiyyatında dövlət siyasətini
artıq müəyyən etmişəm. Bu, islahatlar yoludur, islahatlar vasitəsilə istehsalın artırılması, inkişaf etdirilməsi,
mülkiyyətin özəlləşdirilməsi, özəl bölmənin inkişafına geniş yer verilməsi, bazar iqtisadiyyatı, insanlara
sərbəstlik verilməsi, sahibkarlığa, təşəbbüskarlığa şərait yaradılmasıdır. Bu, dövlət siyasətimizin əsas
prinsipləridir”.
Azərbaycanda özəlləşdirmənin ilk addımları 1992-ci ilə - Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin sədri olduğu dövrə təsadüf edir. Həmin il Muxtar Respublikada kolxoz və sovxozların çox hissəsi
ləğv edilərək onların əmlakı təsərrüfat üzvləri arasında paylandı. Bu proses qısa müddətdə öz müsbət nəticəsini
verərək, xüsusilə heyvandarlıqda məhsuldarlığın artmasına şərait yaratdı. Ölkədə kütləvi özəlləşdirməyə isə
“Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi haqqında” Qanun qəbul edildikdən sonra start verildi. Lakin o dövrdə
ölkədə gedən proseslər, bir tərəfdən Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və torpaqlarımızın işğalı, digər tərəfdən
hakimiyyət uğrunda silahlı münaqişələr özəlləşdirmənin başlanmasına imkan vermirdi. Özəlləşdirmənin
gecikməsinin əsas səbəblərindən biri də müvafiq Qanunun olmasına baxmayaraq, bu prosesi tənzimləyən dövlət
proqramının, vacib normativ-hüquqi sənədlərin vaxtında hazırlanmaması, özəlləşdirmədə prioritet istiqamətlərin
və ardıcıllığın müəyyən edilməməsi idi. Yalnız 1995-ci ilin martında ölkədə ictimai-siyasi sabitlik təmin
edildikdən sonra ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən imzalanan “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi sahəsində
əməli tədbirlər haqqında” Fərman bu prosesə təkan verdi.
Qısa müddətdə - 1995-1998-ci illərdə dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin dövlət proqramı və çoxsaylı
normativ-hüquqi sənədlər hazırlanıb qəbul edildi. Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşlarına
özəlləşdirmənin başlanğıcında bərabər start şəraiti yaratmaq və əhalinin özəlləşdirmə prosesində iştirakını
həvəsləndirmək məqsədilə onlara dörd çekdən ibarət olan 7,5 milyona yaxın özəlləşdirmə payı verildi. Bununla
da, ölkə əhalisi özəlləşdirmədə pulsuz iştirak etmək hüququ qazanmışdı. Əsasən kiçik özəlləşdirməni əhatə edən
birinci mərhələdə ticarət, xidmət, iaşə obyektləri, sənayenin müxtəlif sahələrində, tikintidə, nəqliyyatda fəaliyyət
göstərən yüzlərlə kiçik müəssisə hərraclarda satıldı. Eyni zamanda yeyinti, taxıl məhsulları, quşçuluq, mebel,
tikinti, ticarət sahələrində, sanatoriya-kurort və mehmanxana təsərrüfatında minə yaxın orta və iri müəssisə
səhmdar cəmiyyətlərə çevrildi.
Proqrama uyğun olaraq, yanacaq-energetika, metallurgiya, maşınqayırma, kimya və neft-kimya
sənayesində, nəqliyyat və rabitə sahəsində iri müəssisələr özəlləşdirməyə açıq elan edildi. Özəlləşdirmənin ikinci
mərhələsində dövlətin siyasəti özəlləşdirmənin bütün üsullarından geniş istifadə etməklə, o cümlədən iri
müəssisələrin əsasən investisiya müsabiqələri və fərdi layihələr üzrə özəlləşdirilməsi yolu ilə ölkəyə daha çox
sərmayə cəlb olunmasına, Azərbaycanın iqtisadi potensialının daha da güclənməsini təmin etməyə yönəlmişdi.
Beləliklə, 1995-ci ildən başlayaraq bazar iqtisadiyyatına keçid istiqamətində aparılan tədbirlər, o cümlədən kütləvi
özəlləşdirmə prosesi ölkədə sahibkarlığın inkişafına böyük təkan verdi.
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İqtisadiyyatın inkişafı üçün azad sahibkarlığın bərqərar olması vacib şərtlərdən biri idi. Bu sahədə 1993-cü
ildə təsdiq edilmiş “Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı (1993-1995)’’ Dövlət Proqramını xüsusi qeyd etmək
lazımdır. Belə ki, Azərbaycan xalqının xarakterinə və istedadına yaxşı bələd olan ümummilli lider ölkədə
sahibkarlığa geniş imkanlar veriləcəyi təqdirdə meydana çıxacaq sahibkarların qısa müddətdə iqtisadiyyatın əsas
hərəkətverici qüvvəsinə çevriləcəyini böyük uzaqgörənliklə müəyyənləşdirmişdi. Əlbəttə, Qərbin təcrübəsini
olduğu kimi ölkəyə gətirmək, bazarın inkişafı naminə olsa belə, yaxşı bir şey vəd etmirdi. Bazar strukturlarının
özü də, institutları da Azərbaycanın özünəməxsus şəraitinə uyğunlaşdırılmalı idi.
Bununla yanaşı, həmin dövrdə ölkə daxilində və xaricdə bu islahatların həyata keçirilməsini istəməyən
qüvvələr xalqı çaşdırmağa çalışırdılar. Ulu öndər Heydər Əliyev ilk növbədə xalqın itmiş inamını özünə qaytara
bildi. O bu yolda gördüyü hər bir işdə xalqa arxalandığını dönə-dönə bildirərək deyirdi: “Mənim yaratdığım hər
bir şey mənim üçün əzizdir. Amma mənim üçün hər şeydən əziz mənim xalqımdır, mənim Vətənimdir, mənim
torpağımdır”.
Ulu öndər Heydər Əliyev ölkənin gələcək iqtisadi inkişafının məhz özəl sektorla bağlı olduğunu
vurğulayırdı: “Sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, sərbəst iqtisadiyyata yol verilməsi, bazar iqtisadiyyatının
yaradılması bizim strateji yolumuzdur” .
Ümummilli liderin müəyyən etdiyi və onun rəhbərliyi ilə uğurla həyata keçirilən sahibkarlığın inkişafı
strategiyası özəl sektorun inkişafına yönəlmiş tədbirlərin sistemliliyi, dövlət tənzimlənməsinin liberallaşdırılması,
dövlət-sahibkar münasibətlərinin institusionallaşdırılması ilə xarakterizə edilir. Ölkədə sahibkarlığın inkişafına
təkan verən mühüm məqamlardan biri 1994-cü ilin sentyabr ayında ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü və
bilavasitə iştirakı ilə Bakıda “Sahibkarlıq strategiyası və iqtisadi yenidənqurma” mövzusunda keçirilən
beynəlxalq konfrans oldu. Konfransın açılış mərasimində dərin məzmunlu nitq söyləyən ulu öndər ölkədə
sahibkarlığın inkişafı üçün müvafiq şərait yaradıldığını və bunun artıq konkret əməli nəticələr verdiyini bildirərək,
Azərbaycanda bu sahənin inkişafında xarici investorları fəal iştiraka dəvət etdi. Xarici investorların həm
hüquqlarının, həm də yatırdıqları sərmayələrin təhlükəsizliyinin qanunvericiliklə qorunduğunu bəyan edən
ümummilli lider sahibkarlığın inkişafında Qərb təcrübəsindən istifadə olunacağını da diqqətə çatdıraraq bildirirdi
ki, sahibkarlıq bizim üçün ən mühüm amildir, sahibkarlığın inkişafı üçün dövlət bütün vasitələrdən istifadə
edəcəkdir.
Ulu öndərin rəhbərliyi altında sahibkarlığın inkişafına dövlət nəzarəti sisteminin təkmilləşdirilməsinin də
bu sahənin inkişafında özünəməxsus rolu oldu. Bu yöndə atılan ilk addım isə ölkə Prezidentinin 17 iyun 1996-cı
il tarixli “İstehsal, xidmət, maliyyə-kredit fəaliyyətinə dövlət nəzarətinin qaydaya salınması və əsassız
yoxlamaların qadağan edilməsi barədə” Fərmanı oldu. Məqsəd iqtisadi münasibətlərin səviyyəsinə uyğun müvafiq
dövlət nəzarət mexanizmini tətbiq etmək, həmin nəzarətin daha məqbul vasitələrini seçmək, bazar
münasibətlərinin inkişafına mənfi təsir göstərəcək halların qarşısını almaq, vətəndaşların və hüquqi şəxslərin
qanuni mənafelərini qorumaq idi.
Ulu öndərin sahibkarlara birbaşa qayğısı nəticəsində vergi dərəcələrinin mütəmadi şəkildə azaldılması özəl
sektorun ümumi iqtisadiyyatda çəkisinin artmasına müsbət təsir göstərdi. Lakin qeyd edilənlərlə yanaşı, hələ də
bəzi sahələrdə mövcud olan çatışmazlıqların tam aradan qaldırılmaması dövlət nəzarəti sahəsində həyata keçirilən
islahatların davamlı olmasını zərurətə çevirir. Ulu öndərin 1999-cu il yanvarın 7-də “Dövlət nəzarəti sisteminin
təkmilləşdirilməsi və sahibkarlığın inkişafı sahəsində süni maneələrin aradan qaldırılması haqqında” və 2002-ci
il sentyabrın 28-də “Sahibkarlığın inkişafına mane olan müdaxilələrin qarşısının alınması haqqında” fərmanları
özəl sektorun inkişafında mühüm rol oynadı.
Həmin dövrdə sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə bağlı qanunvericilik aktlarında da təkmilləşmələr
aparıldı. Belə ki, “Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq verilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2 sentyabr 2002-ci il tarixli Fərmanı ilə ölkədə mövcud olan
lisenziyalaşdırma sistemi köklü surətdə təkmilləşdirildi, lisenziyalaşdırılan fəaliyyət növlərinin sayı azaldıldı,
sahibkarların lisenziya almaq mexanizmi xeyli sadələşdirildi, lisenziyaların müddəti uzadıldı.
Ulu öndər Heydər Əliyev 2002-ci il aprelin 25-də yerli sahibkarlarla görüşündə artıq öz ayaqları üstündə
durmağa nail olan ölkə iqtisadiyyatının bundan sonrakı inkişaf konturlarını detallı şəkildə
göstərmişdi: “Azərbaycan dövlətinin iqtisadi siyasəti Azərbaycanın iqtisadiyyatını bazar iqtisadiyyatı yolu ilə
inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Bunun üçün biz 1995-ci ildən başlayaraq ardıcıl surətdə lazım olan iqtisadi
islahatları həyata keçiririk. Biz bu gün məmnuniyyət hissi ilə deyə bilərik ki, artıq bizim iqtisadi siyasətimiz,
həyata keçirdiyimiz tədbirlər öz müsbət nəticəsini verir və verməkdədir”.
Azərbaycanın ovaxtkı məhdud imkanlarını nəzərə alan ümummilli lider Heydər Əliyev iqtisadiyyatda ciddi
dönüşə nail olmaq üçün respublikanın malik olduğu zəngin karbohidrogen ehtiyatlarından səmərəli istifadəni
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vacib hesab edirdi. Böyük siyasət korifeyinin ölkə iqtisadiyyatının hərtərəfli inkişafı üçün neft amilindən
məharətlə istifadə etməsi, 1994-cü ilin sentyabrın 20-də böyük təzyiqlərə baxmayaraq, “Əsrin müqaviləsi”nin
imzalanmasına nail olması yüksək siyasi iradənin və qətiyyətin təntənəsi idi. Bu saziş, həmçinin Azərbaycanın
qapılarını bütün dünyanın üzünə açdı, bu sahədə yeni müqavilələrin imzalanmasına və ölkəyə investisiya
qoyuluşuna münbit şərait yaratdı. Bu müqavilənin imzalanması və onun gerçəkləşdirilməsi müstəqil
Azərbaycanın iqtisadi inkişaf konsepsiyasını təşkil edən və böyük siyasətçi Heydər Əliyev tərəfindən işlənib
hazırlanmış neft strategiyasının təntənəsi idi.
Respublikamız bu sahədə müstəqil siyasət yürüdərək təbii sərvətlərini dünya bazarına çıxarmaq üçün
şaxələndirilmiş ixrac neft və qaz kəmərləri sisteminin yaradılmasına nail olmuşdu ki, bu da ölkəmizin enerji
təhlükəsizliyini təmin etmiş, Avropa və digər uzaq ölkələrin enerji təminatı istiqamətində yeni perspektivlər
açmışdı. Xam neftin şimal istiqaməti üzrə ixracını nəzərdə tutan Bakı-Novorossiysk kəməri ilə yanaşı, 1999-cu
ildə Bakı-Supsa, 2006-cı ilin mayında isə Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərləri istifadəyə
verildi. XXI əsrin ən nəhəng neft ixracı marşrutlarından sayılan Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri artıq neçə ildir
ki, dünyada enerji təhlükəsizliyinin təminatı sahəsində uğurla fəaliyyət göstərir.
Neftdən əldə edilən gəlirlər hesabına ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi və bir sıra infrastruktur
layihələrinin reallaşdırılması istiqamətində genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirildi. Bütün bunlar isə ölkəmizin
iqtisadi qüdrətinin daha da artmasına və xalqımızın həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına geniş imkanlar yaratdı.
1995-1996-cı illərdə “Aqrar islahatların əsasları”, “Sovxoz və kolxozların islahatı”, “Torpaq islahatı”,
“Torpaq bazarı” haqqında qanunların, digər vacib normativ hüquqi aktların qəbulu aqrar-sənaye kompleksində
köklü dəyişikliklər aparmaq üçün imkanlar açdı. Belə ki, “Torpaq islahatı haqqında” Qanunda Müstəqil Dövlətlər
Birliyi məkanında ilk dəfə olaraq torpağın xüsusi mülkiyyətə verilməsi, onun alqı-satqı obyekti olması kimi
amillər öz əksini tapmışdır. Bu da aparılan islahatların dərinliyindən, onların dönməzliyi ilə bağlı ölkə
rəhbərliyinin əzmindən xəbər verirdi. Qısa müddətdə torpağın özəlləşdirilməsi, onun mülkiyyətçinin adına
rəsmiləşdirilməsi mexanizminin hazırlanıb qəbul edilməsi iki milyon hektara yaxın torpağın əvəzsiz olaraq
Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına verilməsini, 870 minə yaxın ailənin torpaq sahibi olmasını təmin etdi.
Kənddə yeni mülkiyyətçilərin - kəndli-fermerlərin formalaşmasının sürətləndirilməsi kənd təsərrüfatında işlərin
daha yaxşı təşkili və aqrar bölmənin inkişafı üçün möhkəm zəmin yaratdı. “Torpaq islahatı haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 1996-cı ildə qəbul edilməsinə baxmayaraq, bu məsələnin təməli, əslində, ulu öndər
Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə rəhbərlik etdiyi dövrdə 1992-ci ildə Culfa
rayonunun Şurut və Gal kəndlərindəki torpaqların kəndlilərə verilməsi ilə qoyulmuşdu.
1996-cı ildən başlayan dayanıqlı iqtisadi inkişaf və maliyyə sabitliyi əhalinin həyat səviyyəsinin
yüksəlməsinə şərait yaratmış, dövlətin sosial yönümlü siyasət aparmaq imkanlarını genişləndirmişdir. Ardıcıl
həyata keçirilən islahatlar iqtisadi artımla yanaşı, əhalinin gəlirlərinin artmasına da kömək etdi.
Torpaqlarımızın erməni qəsbkarları tərəfindən işğalı, bir milyona yaxın soydaşımızın ev-eşiyindən didərgin
düşərək qaçqın həyatı yaşamağa məhkum edilməsi zəbt olunmuş torpaqları iqtisadi dövriyyədən çıxarmaqla
yanaşı, işsizlərin sayını da artırmışdı ki, bu da əhalinin maddi vəziyyətini ağırlaşdırmışdı. Bütün bunlara rəğmən,
qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayışı daim dövlətin diqqət mərkəzində olmuşdur. Onların minimum həyat
səviyyəsini təmin etmək və ehtiyaclarını ödəmək üçün dövlət lazımi maliyyə vəsaiti ayıraraq köməklik göstərdi.
Ölkəmizin müxtəlif bölgələrində, çadır şəhərciklərində ağır sosial durumda yaşamağa məhkum olan bu insanlar
tezliklə dövlətimizin hərtərəfli qayğısı ilə əhatə edildilər. Azərbaycan dövləti öz vətəndaşlarını bu ağır
vəziyyətdən çıxarmaq üçün davamlı tədbirlər həyata keçirməyə başladı. Qaçqınlara hər zaman xüsusi
qayğı göstərən, dəfələrlə onların məskunlaşdığı çadır şəhərciklərində olan ümummilli lider onların problemlərini
özünün bir nömrəli problemi adlandırırdı.
Xalqımızın həmin taleyüklü dönəmdəki problemlərindən danışan ümummilli lider Heydər Əliyev
deyirdi: “Əhalinin bir hissəsinin maddi sıxıntılar içərisində, ağır vəziyyətdə yaşaması hamımızı narahat edir,
incidir. Onu bilməliyik ki, bütün bu problemlər, sıxıntılar, çətinliklər yalnız müvəqqəti xarakter daşıyır.
Xalqımız əmin olmalıdır ki, respublika rəhbərliyi bu sahədə yaranmış vəziyyətin ağırlığını dərk edir və onun
aradan qaldırılması üçün bütün mövcud imkanlardan lazımınca istifadə edir və bundan sonra da edəcəkdir.
Son illərdə ölkə həyatının müxtəlif sahələrində əldə edilmiş nailiyyətlərimiz onu qətiyyətlə deməyə əsas verir
ki, qarşıdakı yaxın illərdə bizi narahat edən problemlərin həlli yolunda mühüm addımlar atılacaq, xalqımızın
üzləşdiyi bir çox sosial-iqtisadi çətinliklər aradan qaldırılacaq, vətəndaşlarımızın rifah halı yaxşılaşacaq və
onlar layiq olduqları firavan həyata qovuşacaqlar”.
Ulu öndərin siyasi kursunu uğurla davam etdirən ölkə Prezidenti İlham Əliyevin 2004-cü il 1 iyul tarixli
sərəncamı ilə təsdiqlənən “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və
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məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı” məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması
istiqamətində çox əhəmiyyətli sənəd idi. Proqramın uğurla həyata keçirilməsi nəticəsində məcburi köçkün
ailələrinin əksər problemləri öz həllini tapdı. Dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlər, ilk növbədə, yurd-yuvalarından
didərgin düşmüş soydaşlarımızın başlıca problemi olan mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmişdi.
Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin məcburi köçkün ailələri ilə keçirdiyi görüşlərin birində vurğuladığı kimi,
hazırda ölkədə bütün çadır şəhərcikləri ləğv olunub: “Dövlət Proqramı qəbul edilib və ilk mərhələdə ən ağır
vəziyyətdə yaşayan soydaşlarımızın problemləri həll olunub. Artıq Azərbaycanda bir dənə də olsun çadır
şəhərciyi yoxdur. İndiki mərhələdə digər yerlərdə yararsız binalarda yaşayan soydaşlarımızın problemləri həll
olunmalıdır. Bakıda, digər rayon mərkəzlərində məcburi köçkünlər üçün çoxmərtəbəli evlər tikilir”.
Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi sahəsindəki misilsiz
xidmətlərindən biri də özündən sonra dövlətçilik irsinin daimiliyini təmin edəcək, qüdrətli varis və lider
yetişdirməsidir. Ötən 14 ildə ulu öndərin müəyyənləşdirdiyi strategiyanı uğurla davam etdirən Prezident cənab
İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərlik fəaliyyətini diqqətlə nəzərdən keçirdikdə onun xalqına və dövlətinə qəlbən bağlı
lider olduğu bir daha aydın görünür. Ölkə başçısı özünün dövlətçilik konsepsiyasını məhz ulu öndər Heydər
Əliyevin müəllifi olduğu strateji kurs, o cümlədən xalqı vahid ideya ətrafında birləşdirəcək Azərbaycançılıq
ideologiyasının üzərində formalaşdırır və onu yeni dövrün tələblərinə uyğun zənginləşdirməyə çalışır. Yeni tipli
siyasətçi və dövlət rəhbəri kimi dünyada diqqət mərkəzində olan İlham Əliyev inamla xalqı Heydər Əliyevin
ideyaları ətrafında birləşdirir, soydaşlarımızı ulu öndərin yarımçıq qalmış arzularının, ideyalarının həyata
keçirilməsi istiqamətində səfərbər edir.
Azərbaycanda müstəqilliyin vacib şərti olan ictimai-siyasi sabitliyin, vətəndaş sülhü və həmrəyliyinin
qorunub saxlanılması naminə ilk gündən nümayiş etdirdiyi yüksək prinsipiallıq, qətiyyət və əzmkarlıq da dövlət
başçısının istənilən ekstremal situasiyada çevik və optimal qərar qəbul edən qətiyyətli lider olduğunu göstərib və
göstərməkdədir.
Ölkəmizdə davamlı sosial-iqtisadi inkişafın təmin edilməsi Azərbaycan hökumətinin qarşıya qoyduğu və
çox böyük müvəffəqiyyətlə həyata keçirdiyi mühüm prioritetlərdən biridir. Bəlli olduğu kimi, bu ölkə
iqtisadiyyatının hərtərəfli, şaxələndirilmiş şəkildə inkişafını nəzərdə tutur. Burada neft sektorundan əldə edilən
gəlirlər hesabına qeyri-neft sektoruna böyük sərmayələrin yatırılması, beləliklə də, ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif
sahələrinin davamlı şəkildə inkişaf etdirilməsi başlıca hədəf kimi götürülür.
Bu baxımdan, bilavasitə, Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə regionların davamlı sosialiqtisadi inkişafının təmin edilməsi ilə bağlı hazırlanan və müvəffəqiyyətlə həyata keçirilən dövlət proqramları
olduqca təqdirəlayiqdir. Xüsusi həssaslıq və dəqiqliklə işlənib hazırlanan, məntiqi ardıcıllıqla biri digərini
tamamlayan bu proqramlar əhalinin yüksək iqtisadi fəallığını stimullaşdırır, bölgələrdə yaşayış səviyyəsinin
əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmasına, Azərbaycanın regionlarının hərtərəfli tərəqqisinə yol açır.
Prinsip etibarı ilə ölkə regionlarının davamlı, sürətli inkişafının reallaşması təkcə iqtisadi deyil, həm də
mənəvi məsələdir. Daha dəqiq desək, burada insan amili həlledici təsirə malikdir, insanların sosial-iqtisadi fəallığı
və təşəbbüskarlığı mühüm rol oynayır. Onu da vurğulamaq lazımdır ki, müəyyən məqamlar regionların sosialiqtisadi inkişafı ilə bağlı qəbul edilən hər iki Dövlət Proqramında ciddi nəzərə alınıb. Belə ki, burada bölgələrdə
işgüzar sahibkarlıq təşəbbüslərinin yüksək səviyyədə dəstəklənməsi, regionlarda ən yeni texnologiyalara
söykənən aqrar-sənaye komplekslərinin yaradılması, yüngül sənayenin, qida sənayesinin inkişaf etdirilməsi,
yoxsulluğun, işsizliyin tam aradan qaldırılması, əhalinin yüksək məşğulluğunun təmin edilməsi nəzərdə tutulub.
Bu baxımdan, “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının (20042008-ci illər)” icrasında hər bir bölgənin özünəməxsusluğuna, regionların sosial-iqtisadi inkişaf potensialını
şərtləndirən mühüm meyar kimi insan amilinə xüsusi diqqət yetirilib. “Azərbaycan Respublikası regionlarının
2009–2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın gerçəkləşməsində də insan amili xüsusi olaraq
önə çəkilmişdi. Burada insanların iqtisadi təşəbbüslərinin–insan kapitalı amilinin adekvat şəkildə
qiymətləndirilməsinə böyük diqqət yetirilmişdir. Belə ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafını şərtləndirən mühüm
meyarlardan biri insan kapitalının əhəmiyyətinin lazımi şəkildə dəyərləndirilməsidir.
Daha bir maraqlı məqam isə günümüzdə qeyri-neft sektoruna qoyulan investisiyaların neft
sektorundakından çox olmasıdır. Bu, onu göstərir ki, ölkə iqtisadiyyatının neft sektorundan asılılığını azaltmaq
üçün əməli-praktik tədbirlər görülür.
2017-ci il yanvar ayının 30-da “Azərbaycan Respublikasının regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosialiqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrasının ikinci ilinin yekunlarına həsr olunmuş konfransda çıxış edən
Prezident İlham Əliyev bütün obyektiv çətinliklərə baxmayaraq, 2016-cı ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf
etdiyini və bütün əsas vəzifələrin icra olunduğunu diqqətə çatdırdı. Qeyd etdi ki, iqtisadiyyatın əsas göstəriciləri
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müsbətdir. Kənd təsərrüfatı 2,6 faiz, ölkəmizin qeyri-neft sənayesi isə 5 faiz artıb. Dünyada neftin qiymətinin üçdörd dəfə aşağı düşməsinə baxmayaraq, əvvəlki illərdə görülmüş işlər və keçən il apardığımız dərin islahatlar
nəticəsində biz bu inkişafı təmin edə bilmişik. Göründüyü kimi, dövlət başçısı İlham Əliyevin yürütdüyü siyasət
ölkə iqtisadiyyatını dinamik mərhələyə gətirib çıxarıb. Qeyri-neft sektorunun sürətli yüksəlişi həm də daxili
investisiyaların həcminin artımında özünü göstərir. Bir sıra dövlətlərin təcrübəsində uğurla sınaqdan çıxmış,
özünü doğrultmuş bu iqtisadi strategiya neftdən əldə olunan gəlirlərin qeyri-neft sektoruna, istehsal
sahibkarlığının inkişafına yönəldilməsini, özəl sektorun ümumi daxili məhsulda xüsusi çəkisinin artırılmasını
nəzərdə tutur. İqtisadiyyatın bütün sahələrinin inkişafı həm də makroiqtisadi sabitliyin qorunub saxlanılması və
maliyyə təhlükəsizliyinin təmini baxımından vacib əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycanın yeni inkişaf mərhələsinə uyğun olaraq, sənayenin təşkilinin ən müasir formalarının tətbiqinin
genişləndirilməsi də sənayeləşmə siyasətinin prioritetlərindəndir. Bu baxımdan dövlət başçımızın tapşırığına
əsasən, ölkəmizdə müasir sənaye komplekslərinin və texnoparkların, o cümlədən Sumqayıt kimya sənaye və
Balaxanı sənaye parklarının yaradılması qeyri-neft sektorunun və xüsusilə də qeyri-neft sənayesinin inkişafını
sürətləndirəcək, yerli və xarici investisiyaları stimullaşdıracaq, müasir texnoloji sahələrin inkişafına, yeni
rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalına təkan verəcək və iqtisadiyyatın modernləşməsinə və innovativ
iqtisadiyyatın formalaşmasına, qeyri-neft ixracının artırılmasına öz müsbət töhfəsini verəcəkdir.
Məhz cənab İlham Əliyevin balanslaşdırılmış və düşünülmüş siyasi-iqtisadi strategiyası sayəsində son illər
bütün dünyada gedən mürəkkəb siyasi proseslərə, qlobal iqtisadi böhranlara baxmayaraq, Azərbaycanda hərtərəfli
sosial-iqtisadi inkişaf davam edib, ölkənin dinamik inkişafı, əhalinin rifah halının daha da yaxşılaşdırılması,
habelə, ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlməsi, milli dövlətçilik maraqları təmin
olunub. Ötən dövr ərzində bazar iqtisadiyyatı üçün səciyyəvi qanunvericilik bazasının yaradılması istiqamətində
islahatlar davam etdirilib, dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi minimuma endirilib, özəl bölmənin fəaliyyəti üçün
daha əlverişli imkan yaradılıb, bazar institutlarının formalaşması ilə bağlı mühüm tədbirlər həyata keçirilib.
Azərbaycan milli inkişaf siyasətinin uğurla davam etdirilməsinin nəticəsində iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi,
qeyri-neft sektorunun və regionların daha da inkişafı, o cümlədən milli mənafelərə və sosial rifaha xidmət edən
özünəməxsus milli iqtisadi inkişaf modeli ilə bir sıra mühüm uğurlara imza ataraq Cənubi Qafqazda lider ölkə
statusunu qoruyub saxlayır.
Bəşər tarixində daha çox siyasi gərginlik, iqtisadi böhran və sosial təlatümlər ili kimi yadda qalan 2016-cı
ildə istər regionda, istərsə də qlobal iqtisadiyyatda gedən proseslər, neft gəlirlərinin azalması, dünya
iqtisadiyyatında mövcud olan qeyri-müəyyənlik, mürəkkəb xarici iqtisadi mühit ölkəmizin makroiqtisadi və
maliyyə sabitliyinə təsirsiz ötüşmədi. Lakin dövlət başçısının fərmanı ilə təsdiqlənmiş milli iqtisadiyyat və
iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrində qlobal iqtisadiyyat və maliyyə bazarlarında müşahidə
edilən proseslərə çevik adaptasiya, postneft iqtisadi inkişaf modelinin dəstəklənməsinə yönəlmiş yeni strateji
hədəflər və prioritetlər öz əksini tapdı. Prezidentimizin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən iqtisadiyyatın
şaxələndirilməsi, rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi, real sektora, sahibkarlığa dövlət dəstəyinin artırılması,
biznes və investisiya mühitinin davamlı olaraq yaxşılaşdırılması tədbirləri, təmin edilmiş siyasi və makroiqtisadi
sabitlik Azərbaycan iqtisadiyyatının xarici təsirlərə və qeyd olunan risklərə dayanıqlılığını şərtləndirən başlıca
amillərdir.
Dünya bazarlarında neftin ucuzlaşması ilə bağlı yaranmış durum neft gəlirlərindən asılı olan digər ölkələr
kimi Azərbaycanın iqtisadiyyatı üçün də böyük sınaq oldu. Ötən ilin yekunları göstərir ki, Azərbaycan bu
sınaqdan çıxmağı bacardı, yanacaq-enerji sektorunda gəlirlər azalsa belə, ölkə öz dinamik inkişafını
dayandırmadı. Əlbəttə, burada mühüm amil kimi iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və qeyri-neft sektorunun inkişaf
etdirilməsi nəzərə alınmalıdır. Vaxtilə belə qərar qəbul olunmasaydı, enerji resurslarından əldə olunan gəlirlər
iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəldilməsəydi, vəziyyət, həqiqətən də, acınacaqlı ola bilərdi.
Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla aparılan davamlı islahatlar nəticəsində Azərbaycan dünya
iqtisadiyyatında yeni çağırışlara cavab verir. Dünyada cərəyan edən proseslərin yaratdığı yeni çağırışlara
uyğunlaşmaq və mövcud qlobal iqtisadi böhranın ölkəmizə təsirini minimuma endirmək məqsədilə iqtisadi
islahatların əsas strateji hədəflərinə uyğun olaraq, sistem xarakterli bir sıra tədbirlərin həyata keçirilməsi, sosialiqtisadi inkişafın cari, orta və uzunmüddətli dövrləri arasında üzvi bağlılıq və qarşılıqlı uzlaşma yaratmaqla,
iqtisadi inkişafın keyfiyyətcə yeni modelinin formalaşdırılması qarşıda duran əsas prioritet vəzifələrdəndir.
İqtisadi islahatlara sistemli yanaşmanı təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2016-cı il 16 mart tarixli sərəncamı ilə “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol
xəritəsinin başlıca istiqamətləri” təsdiq edildi, habelə həmin istiqamətlərə müvafiq olaraq inkişaf planlarının
işlənilməsini təmin etmək üçün müvafiq İşçi qrupu yaradıldı. Həmin sərəncama əsasən, İşçi qrupu yerli və xarici
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ekspertlərin, təcrübəli mütəxəssislərin, məsləhətçi şirkətlərin və elmi təşkilatların iştirakı ilə, ölkədə fəaliyyət
göstərən beynəlxalq təşkilatlarla səmərəli əməkdaşlıq şəraitində milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın on bir əsas
sektoru üzrə strateji yol xəritələrinin layihələrini hazırladı. Strateji yol xəritəsinin hazırlanmasında Nobel
mükafatçılarından tutmuş, sadə vətəndaşlara qədər müxtəlif sferalardan olan insanlarla müzakirələr aparıldı. Hətta
“on-line” qaydada təkliflər verilməsi üçün də imkanlar yaradılmışdı. Aparılan inklüziv müzakirələr isə strateji yol
xəritəsinin, həqiqətən də, mükəmməl sənəd olduğunu sübut etdi.
Prezident İlham Əliyevin 6 dekabr 2016-cı il tarixli fərmanı ilə 2016 – 2020-ci illər üçün iqtisadi inkişaf
strategiyası və tədbirlər planı, 2025-ci ilədək olan dövr üçün isə uzunmüddətli baxış və 2025-ci ildən sonrakı
dövrə hədəf baxış müəyyənləşdi, bu istiqamətlər üzrə strateji yol xəritələri təsdiqləndi: milli iqtisadiyyat
perspektivi, neft və qaz sənayesinin (kimya məhsulları daxil olmaqla) inkişafı, kənd təsərrüfatı məhsullarının
istehsalı və emalı, kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalı, ağır sənaye və
maşınqayırmanın inkişafı, ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafı, logistika və ticarətin inkişafı, uyğun qiymətə
mənzil təminatının inkişafı, peşə təhsili və təliminin inkişafı, maliyyə xidmətlərinin inkişafı, telekommunikasiya
və informasiya texnologiyalarının inkişafı və kommunal xidmətlərin (elektrik və istilik enerjisi, su və qaz)
inkişafı.
Strateji yol xəritəsi Azərbaycanda davamlı iqtisadi inkişaf əsasında iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyini,
inklüzivliyin və sosial rifahın daha da artırılmasını təmin edəcəkdir. Qlobal çağırışlara cavab verərək,
investisiyaların cəlbi, azad rəqabət mühiti, bazarlara çıxış və insan kapitalının inkişafı nəticəsində Azərbaycanın
dünya iqtisadiyyatında mövqeyi gücləndiriləcək və o, yüksək gəlirli ölkələr qrupuna daxil olacaqdır. Bütün bunlar
Azərbaycan Prezidentinin uzaqgörənliyini, dünyada gedən prosesləri düzgün qiymətləndirdiyini və ölkəni,
cəmiyyətimizi qlobal təhdidlərdən etibarlı şəkildə qorumaq üçün vaxtında lazımi tədbirlər həyata keçirdiyini əyani
şəkildə sübut edir.
Xalq qəzeti.-2017.-3 may.-№93.-S.4-5.
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Heydər Əliyev fenomenində şəxsi xarizma, diplomatik ustalıq, varislik
Xeyrəddin QOCA,
Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü
Ulu öndər Heydər Əliyev dahi vətənpərvər idi. O, heç vaxt xalqı çağırışlarla, şüarlarla yükləmirdi. Böyük
dövlət adamı, sadəcə olaraq, Azərbaycanı təmənnasız bir istəklə sevir və hər addımında bu sevgi uğrunda
istənilən fədakarlığa hazır olduğunu sübut edirdi.
Dərin zəkası və xalq sevgisi ilə əksər yaşıdlarından seçilən Heydər Əliyev gənc yaşlarından Kommunist
Partiyasının sıralarına qoşulmuşdu. O zamanlar, təbii ki, dövrün xarakterinə uyğun olaraq tapşırıqlar, göstərişlər
və ideoloji tezislər yuxarıdan gəlirdi və qeyd-şərtsiz yerinə yetirilməli idi. Ulu öndərimiz belə məqamlarda heç
vaxt ədalət hissini itirmir, həmişə öz vicdanının səsinə qulaq asırdı. Etiraf edək ki, yuxarıların göstərişinə “yaradıcı
yanaşmaq” çox təhlükəli idi. Böyük siyasi xadim bu cür “yaradıcı yanaşma”larını yuxarıların və bədxahlarının
nəzər-diqqətindən məharətlə yayındırmağı da bacarırdı. Təsadüfi deyil ki, o, Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti olarkən deyirdi ki, mən Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsində rəhbər vəzifələrdə, eyni
zamanda, ondan əvvəl dövlət təhlükəsizlik orqanlarında çalışdığım zaman Azərbaycan xalqının əleyhinə heç bir
hərəkətə yol verməmişəm. “Biz o dövrdə heç bir dissidenti həbs etmədik. Antisovet təbliğatına görə heç kimi
cəzalandırmadıq. Baxmayaraq ki, yuxarıdan belə göstərişlər və təzyiqlər olurdu”.
O vaxt Azərbaycan DTK-ya məlumat daxil olmuşdu ki, Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix
fakültəsində özbaşınalıqdır. Universitetin Elmi Şurasında görünməmiş hadisə baş verib. Bir neçə alim iddia edib
ki, Azərbaycan Rusiyaya heç də rəsmi təbliğatın diktə etdiyi kimi könüllü olaraq birləşməmişdir. Yurdumuz silah
gücünə, qanlı çarpışmalarla zəbt edilmişdir. DTK-nın sədri olan Heydər Əliyev həmin məlumatı araşdırır və görür
ki, bu “iddianı” irəli sürənlər tanınmış tarixçilər Mahmud İsmayılov və Süleyman Əliyarovdir. Onlarla bir sırada
tarixçi-alim, eyni zamanda, Böyük Vətən müharibəsinin iştirakçısı və Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Ziya Bünyadovun
da adı çəkilirdi. Həmin fakültədə baş verən hadisə universitetin hüdudlarından kənara çıxmışdı. Mərkəzi
Komitəyə və DTK-ya məlumat çatdıran danosçular tələb edirdilər ki, Mahmud İsmayılov, Süleyman Əliyarov və
Ziya Bünyadov sərt formada cəzalandırılsınlar. Onlar hesab edirdilər ki, bu, ideoloji təxribatdır və buna laqeyd
qalmaq olmaz. Çünki bu hadisədən beş il əvvəl Azərbaycanın Rusiyanın tərkibinə könüllü daxil olması haqqında
geniş tədbirlər keçirilmiş, Azərbaycan Respublikası Lenin ordeni ilə tətlif edilmişdi. İndi isə azərbaycanlı alimlər
belə bir iddia ilə çıxış edirlər...
Heydər Əliyev həmin alimləri görüşə dəvət edir, onlarla söhbət aparır. Alimlər DTK sədrinə tarixi
mənbələr, o cümlədən, arxivlərdən götürülmüş sənədlər göstərirlər. Vətəninə, xalqına qəlbən bağlı olan Heydər
Əliyev görür ki, alimlər haqlı danışırlar. Ziya Bünyadov əlavə edir ki, siz ağıllı adamsınız, bilirsiniz ki, tarix
siyasətdən nə ilə və necə fərqlənir. Biz tarixi öyrənirik və tədqiq edirik. Müzakirə aparmadan elmi nailiyyətlər
əldə etmək mümkün deyil.
Heydər Əliyev fakt qarşısında qalmışdı və nə etməli idi? Onun öz karyerası təhlükə qarşısında qala bilərdi.
Bircə yanlış hərəkət bəs edərdi ki, bədxahları onun bu addımını öz bildikləri kimi yozsunlar. Ancaq həmişə olduğu
kimi, yenə də ədalət hissi, öz xalqına məhəbbət üstün gəldi. Heydər Əliyev göstəriş verdi ki, tarix fakültəsində
baş verən həmin hadisəni elmi mübahisə kimi qiymətləndirərək arxivə göndərsinlər.
Sonralar ulu öndər Bəxtiyar Vahabzadənin o dövrdəki fəaliyyətindən danışaraq böyük şairi hansı
təhlükələrdən (bir çox hallarda şairin özünün xəbəri olmadan) qoruyurmuş. Bəxtiyar Vahabzadə özü deyirdi ki,
DTK-nın sədri Heydər Əliyev məni dəvət edib Lenin haqqında əsər yazmağımı təklif etdi. “Leninlə söhbət”
poemam belə yarandı və Dövlət mükafatına layiq görüldü. Başa düşdüm ki, bütün bunlar mənim müdafiəm üçün
düşünülmüşdür.
Belə hadisələr çox olmuşdu və ümummilli lider xalqın xeyri üçün bütün riskləri göz önünə almışdı.
Təsadüfi deyil ki, Heydər Əliyev ziyalılarla söhbətində “o dövrdə bir nömrəli dissident mən özüm idim” deyəndə
çox səmimi və haqlı idi.
Heydər Əliyevin Kommunist Partiyasının sıralarını tərk edərkən qeydiyyatda olduğu SSRİ Nazirlər
Sovetinin partiya təşkilatına yazdığı məktub-bəyanat unikal tarixi bir sənəddir. Mən düşünürəm ki, bu məktubbəyanatın mətni orta məktəb dərsliklərinə salınmalı, öyrənilməlidir. YAP-ın bütün təşkilatlarında görkəmli
yerlərdən asılmalıdır. Heydər Əliyev həmin dövrdə heç kimin bacarmadığı, hamının başa düşdüyü, amma dilinə
1083

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

gətirməyə cəsarət etmədiyini çox açıq şəkildə bəyan etdi: “Bizim ölkədə kommunizm eksperimenti, sosializm
yolu özünü doğrultmadı. Zorakılıqla yaranan və saxlanılan respublikaların ittifaqı süquta uğramaqdadır”.
Bunları partiya təşkilatına ünvanlamaq üçün böyük mərdlik, vətəndaş cəsarəti tələb olunurdu. Heydər
Əliyev bu bəyanatdan sonra qarşısına çıxa biləcək çətinlikləri təsəvvür edirdi. Çünki o, DTK generalı idi.
Cürbəcür hücumları, iftiraları, təqibləri əvvəlcədən görməmiş deyildi. Ancaq Kommunist Partiyasının keçdiyi
yolu düzgün təhlil etməsi onu bu mövqeyə gətirmişdi. Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, Heydər Əliyevin bu
addımı, sadəcə olaraq, Sov.İKP sıralarından adi bir istefa deyildi, bu, üç yüz səksən illik dövlətçilik tarixi olan
nəhəng bir imperiyaya meydan oxumaq idi.
Mən məktub-bəyanatın mətnindəki bəzi məqamlar üzərində dayanmaq istəyirəm. Heydər Əliyev
partiyadan gedişinin üç səbəbini göstərirdi. Birinci səbəb olaraq yazırdı: “Hələ 1990-cı il yanvarın 20-də
Azərbaycan KP MK-nın siyasi rəhbərliyi altında Azərbaycan xalqına qarşı edilmiş hərbi təcavüzdən sonra məndə
Sov.İKP sıralarından çıxmaq fikri yarandı. Yanvar hadisələrində günahsız dinc əhali öldürüldü və şikəst edildi.
Bu antihumanist, hüquqazidd hərəkəti ittiham edərkən Sov.İKP və Azərbaycan KP MK-nın bu cinayəti açacağına
ümid bəsləyirdim. Özümü ələ alıb səbirlə gözlədim. Çıxışlarıma cavab əvəzinə, çox çəkmədi ki, “Pravda”dan
başlayaraq partiyanın mətbu orqanlarında mənə qarşı hücumlar təşkil edildi. Mənə yönəlmiş unudulmaz faktları
əsaslandırılmış şəkildə elə həmin kütləvi informasiya vasitələrinin özündə təkzib etmək cəhdlərim boşa çıxdı.
Yenidənqurmanın əsas hədəfi olan aşkarlıq özünü birtərəfli göstərdi. Artıq il yarım keçib, nəinki bu dəhşətli
cinayətlərin hamıya məlum olan günahkarları üzə çıxarılmayıb, əksinə, bunları ört-basdır etmək üçün əllərindən
gələni edirlər. Ümid edirlər ki, zaman keçdikcə bu faciə unudulacaq. Ancaq tarix sübut etmişdir ki, doğma xalqa
qarşı yönəldilmiş qanlı cinayətləri on illər keçsə də, unutmaq və bağışlamaq mümkün deyil”.
Heydər Əliyev ikinci səbəb olaraq qeyd edir: “Üç ildən artıqdır ki, mərkəzin ikiüzlü siyasəti nəticəsində
Sov.İKP MK-nın havadarlıq etdiyi erməni millətçilərinin səyi ilə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ Vilayətində
yaranmış kəskin münaqişəli vəziyyət saxlanmaqdadır. Vilayət, əslində, Azərbaycanın dövlət idarəçiliyindən
çıxıbdır. Azərbaycanın dövlət suverenliyi, ərazi bütövlüyü kobud şəkildə pozulubdur. Ermənistan və Azərbaycan
arasında elan olunmamış müharibə gedir. Demək olar, hər gün iki tərəfdən də adamlar ölür. Bütün bunlar
“humanist ideologiyalı” sovet dövləti üçün adi haldır. Əminəm ki, partiya rəhbərliyi istəsəydi, 1987–1988-ci
illərdə Qarabağ problemi ətrafında milli münaqişə başlayanda onun qarşısını ala bilərdi. Getdikcə güclənən
qarşıdurmaya, həm Azərbaycan, həm də erməni xalqına ağır fəlakət və müsibətlər gətirmiş bu qırğına imkan
verməzdi. Deməli, siyasi mərkəzə bu münaqişə lazımdır”.
Heydər Əliyev üçüncü səbəb olaraq göstərir: “Cəmiyyətin demokratikləşməsi Sov.İKP MK-nın
rəhbərliyi altında Azərbaycan KP MK-nın səyi ilə boğulur. İl yarımdır ki, Azərbaycanın iki milyonluq paytaxtı
fövqəladə vəziyyət rejimində yaşayır”.
Daha sonra məktub-bəyanatda deyilir ki, mən öz çıxışlarımda təklif etdim ki, xalq arasında nüfuzunu
tamamilə itirmiş Azərbaycan Kommunist Partiyası təkhakimiyyətlilikdən imtina etsin. Bütün siyasi qüvvələrin
bərabərhüquqlu fəaliyyətini təmin etsin. Ancaq bu çıxış və təkliflərimə Azərbaycanın kommunist rəhbərliyi nəinki
baxmır, əksinə, mənim ünvanıma təşkil edilmiş və hazırlanmış hücumlar şəklində cavab verir. Azərbaycanda
mənim çıxışlarımı dərc edən qəzet redaktorları, jurnalistlər işdən çıxarılır və təqiblərə məruz qalır”.
Yeri gəlmişkən, qeyd edim ki, ulu öndər “redaktor” deyəndə məni nəzərdə tuturdu. Çünki o zaman məndən
başqa heç bir redaktor işdən çıxarılmamışdı, Heydər Əliyev haqqında ölkədə bir sətir yaxşı söz belə yazmırdılar,
əksinə, rəhbərlikdə olduğu on dörd il müddətində onu tərifləyən “qələm adamları” ulu öndər vəzifədən gedəndən
sonra Azərbaycanın və Rusiyanın kommunist mətbuatında görkəmli siyasi xadimə böhtan və iftiralar
yağdırırdılar. Mən isə KİV-dəki məqalələrimlə yazılanları təkzib edirdim, ona görə də işdən tez-tez azad
olunurdum.
Heydər Əliyev Moskvaya məktub-bəyanatı yazmağa gedəndə özü mənə dedi ki, “səni dəfələrlə (4 dəfə)
işdən uzaqlaşdırdıqlarını məktub-bəyanatımda qeyd edəcəyəm”. Bakıya qayıdandan sonra “gördün, dediyimi
etdim” – dedi. Bu barədə yazıçı-publisist, millət vəkili Elmira Axundovanın “Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və zaman”
çoxcildliliyinin beşinci cildində ətraflı bəhs edilmişdir. Məktub-bəyanatında Heydər Əliyevin göstərdiyi səbəblər
onu axırıncı addımı atmağa və partiya sıralarından çıxmağa məcbur etmişdi. Amma Heydər Əliyevin bu qərara
gəlməsi son dərəcə çətin olmuşdu: “Mən kommunist ailəsində böyümüşəm və bütün şüurlu həyatım Kommunist
Partiyası ilə bağlı olub. 1943-cü ildə iyirmi yaşında ikən öz taleyimi bolşevik partiyası ilə bağlamışam.
Kommunist Partiyasının ideallarına bütün varlığımla inanmışam və onun planlarının həyata keçirilməsində fəal
iştirak etmişəm. İndi bütün bu inamlarım məhv olub”.
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Azərbaycan xalqı öz dahi rəhbərini heç vaxt unutmamışdı. Bu barədə Heydər Əliyev 1999-cu ildə Yeni
Azərbaycan Partiyasının qurultayında belə demişdi: “Nə Qorbaçov, nə Vəzirov, nə Mütəllibov, nə də Əbülfəz
Elçibəy hakimiyyətinin heç birisi Heydər Əliyevi Azərbaycan xalqının qəlbindən çıxara bilməyib”.
Həqiqətən də belədir. Heydər Əliyevi köhnə, dağılmaqda olan hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq üçün
göstərilən kobud cəhdlər onu sürətlə yaranmaqda olan yeni hakimiyyətə yaxınlaşdırırdı və bu Qayıdışın məntiqi
nəticəsi olaraq xalq öz liderini 1993-cü ildə təkidli tələblərlə yenidən hakimiyyətə dəvət etdi. Ümummilli lider
eyni səmimiyyət və ardıcıllıqla müstəqil Azərbaycanın qurulmasında xariqələr yaratmağı bacardı.
1969-cu ildə ilk dəfə hakimiyyətə gələndə Azərbaycan imperiyanın unudulmuş, yaddan çıxmış bir əyaləti
idi. Ulu öndər həmin əyaləti 14 illik hakimiyyəti ərzində Sovet İttifaqının və dünyanın diqqət mərkəzinə çevirdi.
1993-cü ildə Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə, demək olar ki, eyni mənzərə ilə qarşılaşmışdı: dövlət,
hakimiyyət adında heç nə yox idi. Əgər dövlət olsaydı, adi şərqşünas Ayaz Mütəllibovu adi yun zavodu direktoru
Əbülfəz Elçibəyi hakimiyyətdən devirə bilməzdi. Heydər Əliyev belə bir şəraitdə dövlət maşınını qurub sazladı,
işə saldı.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin şəxsiyyəti və xarizması hesabına mürəkkəb bir regionda yerləşən kiçik
Azərbaycan böyüdü və möhtəşəm uğurlara imza atdı, hətta nəhəng dövlətlər müstəqil Azərbaycanın mövqeyi ilə
hesablaşmağa başladı.
Şübhəsiz ki, Heydər Əliyevin qeyri-adi dövlətçilik və diplomatik məharəti olmasaydı, “Əsrin müqaviləsi”
imzalanmazdı. “Əsrin müqaviləsi” həm də “əsrin mübarizəsi” kimi şərh edilməlidir. Əsrin bu keşməkeşli
mübarizəsindən qalib çıxan Azərbaycan öz xilaskar liderini həmişə qürurla anacaqdır.
“Əsrin müqaviləsi”, sadəcə olaraq, iqtisadi bir müqavilə deyildi, bu beynəlxalq bağlaşma uzun bir yola
çıxmış gənc, müstəqil dövlətin təhlükəsizlik kəməri funksiyasını yerinə yetirirdi. Baxmayaraq ki, bəzi üzdəniraq
siyasətçilər bu layihəni əfsanə adlandırırdılar, onun baş tutmayacağını iddia edirdilər. Heydər Əliyev xəyalları
gerçəkləşdirməyi bacaran əfsanəvi bir lider idi.
Ulu öndər Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini hər şeydən uca tuturdu. Məlumdur ki, 1992-ci ilin
oktyabrında ABŞ Konqresi “Azadlığa dəstək aktı”nın 907-ci maddəsinə Azərbaycanla bağlı düzəliş tətbiq
etmişdi. Həmin ədalətsiz qərarın mahiyyəti belə idi ki, Azərbaycan Ermənistanı blokadaya məruz qoyub, buna
görə də cəzalandırılır. Azərbaycan tərəfi isə hesab edirdi ki, 1991–1992-ci illərdə məhz Ermənistan Naxçıvan
Muxtar Respublikası ilə əlaqələri kəsib, Azərbaycanın digər regionları, Bakı ilə Naxçıvan arasında
kommunikasiyanı sıradan çıxarıb. Naxçıvan çətin vəziyyətə düşüb. İnsanlar soyuqdan donur, elektrik enerjisiz
qaranlıqda qalırdılar. Lakin həmin maddə Azərbaycana yardım göstərməyi ABŞ-ın bütün dövlət qurumlarına
qadağan etmişdi. Amma Amerika belə yardımları SSRİ-dən sonra müstəqillik qazanmış digər respublikalara
göndərirdi. Məsələn, Ermənistan və Gürcüstan “Azadlığa dəstək aktı”ndan istifadə edə bilirdi.
Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildiyi ilk gündən çalışırdı ki, ABŞ bu qərara
yenidən baxsın və ləğv etsin. O, Amerikanın o vaxtkı prezidenti Bill Klintonla müəyyən razılığa da gələ bilmişdi.
1997-ci ildə Heydər Əliyevin Vaşinqtona səfəri zamanı dövlət başçıları bu barədə bəyanat da imzalamışdılar.
Amma çox təəssüf ki, bu qərarın həyata keçirilməsi baş tutmadı. ABŞ prezidenti Bill Klinton prezidentlik
səlahiyyətlərinin başa çatmasına bir neçə gün qalmış Heydər Əliyevə məktub göndərmişdi. Məktubda deyilirdi
ki, ABŞ Konqresi Azərbaycana yönəlik 907-ci maddəni Azərbaycanın Ermənistana göstərəcəyi hər hansı güzəşt
müqabilində, məsələn, Ermənistan–Azərbaycan sərhədinin Qazax rayonu sahəsində ticarətə imkan yaradılması
müqabilində ləğv edə bilər. Azərbaycanın dövlət maraqlarını hər şeydən üstün tutan Heydər Əliyev rədd cavabı
vermiş və məktubda yazmışdı ki, Azərbaycan indiyə kimi 907-ci maddə ilə yaşamışdır və bundan sonra da
yaşayacaq. Onun ölkəsi Ermənistana güzəşt etməyəcəkdir. Əvvəlcə əsas məsələni həll etmək, münaqişəni aradan
qaldırmaq lazımdır. Bunun üçün Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarını azad etməlidir...
Ulu öndər Heydər Əliyevin xarizmasında dəmir nizam-intizam və humanizm bir-birini tamamlayan iki
mühüm keyfiyyət idi. Mən onun 1993-cü il iyulun 15-də Milli Məclisdəki çıxışını indiyədək xatırlayıram. Bəzi
dairələr şayiə yayırdılar ki, guya, hakimiyyətə gələndən sonra ona vaxtilə pis münasibət bəsləmiş insanlardan
qisas alacaq. Həmin gün Heydər Əliyev bu şayiələri, uydurmaları təkzib etmiş və demişdi: “Bütün Azərbaycan
xalqına elan edirəm ki, mənim təbiətimdə qisasçılıq hissiyyatı yoxdur. Bunu, sadəcə olaraq, ayrı-ayrı adamlar süni
şəkildə yaradıblar və görünür ki, təkcə mənə ləkə vurmaq üçün yox, bizi parçalamaq üçün fikirləşiblər. Sizə söz
verirəm ki, qisasçılıq hissiyyatına qapılmayacağam. Əgər kimsə mənə qarşı düzgün münasibət bəsləməyibsə,
inanın, mən onların hamısını çoxdan bağışlamışam. Mən özümü o hisslər səviyyəsinə salmamışam və
salmayacağam. Ona görə yox ki, siz mənə etimad göstərdiniz, mən belə bir vəzifəyə gəldim. Yox, mən sadəcə bir
vətəndaş kimi heç vaxt, heç kəslə ədavət aparmaq istəməmişəm və istəməyəcəyəm”.
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Ulu öndər dərhal həmin çıxışında anlatmışdı ki, bu, heç də qanunu pozanlara göz yumacağı anlamına
gəlməməlidir: “Ancaq vəzifə çərçivəsində, şübhəsiz ki, biz hamımız nizam-intizama tabe olmalıyıq. Biz hamımız
qanuna tabe olmalıyıq. Qanunun aliliyini təmin etməliyik. Və bu yolda mən öz əqidəmdən dönməyəcəyəm”.
Dövlətçilik marağı dahi rəhbərin əqidəsindən qızıl bir xətt kimi keçirdi. O, öz şəxsi nümunəsi ilə
ətrafındakılara, cəmiyyətə dövlətçilik əxlaqı aşılayırdı.
Ulu öndər 1993-cü ildə hakimiyyətə gələndə Azərbaycan həbsxanalarında ölüm cəzasına məhkum edilmiş
və hökmün icrasını gözləyən 140 nəfər var idi. Heydər Əliyevin göstərişi ilə ölüm hökmünün heç biri icra
edilmədi. 1980-ci ildə isə Şərqdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv edildi. Ancaq özlərini demokrat
adlandıran müxalifətçilər bir il ərzində 8 nəfəri güllələtmişdilər...
Gələcək Heydər Əliyevin ölməz ideyalarınındır. Bu, sadəcə olaraq, ona şəxsi simpatiyası olan bir qələm
adamının bəlağəti deyil, ciddi sosial-siyasi və elmi-politoloji əsasları olan bir qənaətdir. Reallıq bundan ibarətdir
ki, H. Əliyevin siyasi kursundan kənarda Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi təsəvvür olunmur. Müasir dünyada
baş verən hadisələr, ayrı-ayrı ölkələrdəki dağıdıcı proseslər Heydər Əliyev siyasi kursunun Azərbaycanda davam
etməsinin vacibliyini bir daha sübut edir. Biz görürük ki, demokratiya adı altında ayrı-ayrı ölkələrin həyatına rifah
deyil, bədbəxtlik, xaos və acınacaqlı həyat tərzi gəlir. Necə ki, XXI əsrin əvvəllərində dövlət başçısını qətlə
yetirmək, dar ağacından asmaq kimi feodal ənənələri qaytarılır.
Bu gün Azərbaycan xalqı ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursunun davamçısı, möhtərəm
Prezident İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşib. Prezidentimizin rəhbərliyi altında islahatlar geniş miqyas alıb.
Ona xalqın etimadı sonsuz və tükənməzdir. Keçən il keçirilmiş ümumxalq referendumu dediklərimizi bir daha
təsdiqləyir. Xalqın yetmiş faizindən çoxu referendum aktına səs verdi. Şəxsən mən inanıram ki, referendumun
nəticəsi olaraq yaradılmış vitse-prezidentlik institutu özü ilə müstəqil dövlətimizin həyatına yeni ab-hava və
mükəmməl idarəçilik mexanizmi gətirəcək. Əminəm ki, ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi kursu Prezident İlham
Əliyevin dəsti-xətti ilə daha da zənginləşəcək və müstəqilliyimizin təminatçısı statusunu qoruyub saxlayacaqdır.
Xalq qəzeti.-2017.-3 may.-№93.-S.6.
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İnkişaf strategiyasının müəllifi
Abel Məhərrəmov
Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, YAP İdarə Heyətinin üzvü
Cəmiyyəti istiqamətləndirməyə qadir liderlər əsas olaraq cəmiyyətin maraqlarını bilmək, onları həll etmək
və xalqın milli bütövlüyünə nail olmaq xüsusiyyətləri ilə seçilmişlər. Belə xarizmatik şəxsiyyətlər həm də çətin
situasiyalarda qarşıda duran vəzifələrin həlli yollarını düzgün müəyyənləşdirmək, insanları milli ideya ətrafında
səfərbər etmək, irəli sürdükləri mütərəqqi ideyaları, məqsədləri əzmlə gerçəkləşdirmək qüdrətləri sayəsində
Ümummilli liderlik zirvəsinə yüksəlmişlər. Bu gerçəkliklər fonunda XX əsrdə xalqımızın dünya siyasətinə bəxş
etdiyi böyük şəxsiyyət, Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan tarixindəki yeri və rolu daha qabarıq
görünür.
Böyük strateqin milli mənafeləri əsas tutmaqla müəyyənləşdirdiyi mütərəqqi inkişaf strategiyası son 25 ildə
müstəqil Azərbaycanın ictimai həyatın bütün sahələrində əldə etdiyi möhtəşəm nailiyyətlərə zəmin yaratmış, onu
regionun qüdrətli, sayılıb-seçilən dövlətinə çevirmişdir. Bu strategiya Azərbaycanda milli dövlətçiliyin siyasi,
dini və etnik tolerantlığı imperativ kimi qəbul edən müasir modelini, dünyanın mövcud reallıqlarına nəzərən
formalaşmış demokratik idarəetmə fəlsəfəsini, milli-mənəvi dəyərlərin qorunmasını, cəmiyyətin bütün
potensialının milli maraqlar naminə səfərbər edilməsini, ictimai-siyasi sabitlik amilinə istinad edən yeni iqtisadi
inkişaf modelini, bir sözlə, qanunun aliliyini və hakimiyyətlə xalq arasında möhkəm vəhdət yaradılmasının
fundamental əsaslarını özündə təcəssüm etdirir. Respublikamızın ötən 25 ildə demokratik inkişaf, hüquqi dövlət
və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu sahəsində qazandığı böyük nailiyyətlər də məhz Ulu öndər Heydər Əliyev
tərəfindən formalaşdırılmış möhkəm təmələ əsaslanır.
Ötən dövrdə bütün sahələrdə dinamik inkişaf yolu keçmiş Azərbaycan iqtisadi sahədə keçid dövrünü geridə
qoyaraq modernləşmə mərhələsinə gəlib çıxmış, keyfiyyətcə yeni mərhələdə cəmiyyətin normal inkişaf ahəngini
təmin edən çoxşaxəli siyasi və hüquqi islahatları inamla gerçəkləşdirmişdir. Ən əsası, bu müddətdə xalqın qanı,
canı bahasına əldə olunmuş dövlət müstəqilliyi qorunub saxlanılaraq möhkəmləndirilmiş, Azərbaycan xaos və
anarxiyadan davamlı inkişafa doğru böyük yol qət etmişdir. Böyük rəhbərin Azərbaycan xalqı və dövləti
qarşısında misilsiz xidməti isə Azərbaycanda hüquqi, dünyəvi, demokratik dövlət quruculuğu prosesinin ictimai
şüurda qaçılmaz proses və milli inkişafın strateji xətti kimi qəbul olunmasıdır.
Sivilizasiyanın hazırkı yüksək inkişaf mərhələsində ümumbəşəri dəyərlərə - demokratik ideallara, insan
hüquqlarına hörmət bəsləməyən hansısa dövlətin dünya siyasətində özünə layiq yer tutmasından, qlobal miqyasda
cərəyan edən proseslərə nüfuz etməsindən danışmaq qətiyyən mümkün deyildir. Müasir dövrdə inkişaf
səviyyəsinin müxtəlifliyinə, demokratik dəyərlərin mənimsənilməsi göstəricilərinin fərqliliyinə baxmayaraq,
demək olar ki, bütün ölkələr insan hüquqları prinsiplərinə sadiqliklərini bəyan etmişlər.
Qədim dövrlərdən başlayaraq, insanlar demokratiya haqqında düşünmüş, azadlığa can atmış, lakin bu, heç
də həmişə bütün ölkələrə, bütün xalqlara nəsib olmamışdır. Həqiqi demokratiya isə dövlətin hüquqla
bağlılığından, dövlət hakimiyyətinin hüquqla məhdudlaşdırılması və hüquqa tabe etdirilməsindən, vətəndaşların
dövlət və onun orqanlarının hər hansı mümkün özbaşınalıqlarından səmərəli müdafiəsinin təşkili ilə sıx şəkildə
bağlıdır. Bu reallıqları nəzərə alan Ulu öndər Heydər Əliyev daim vurğulayırdı ki, ictimai-siyasi sabitliyin
möhkəm təmələ söykənməsi, insanların iqtisadi azadlığı, yüksək maddi rifah halı, vətəndaş-cəmiyyət
münasibətlərinin ahəngdarlığı, şəxsiyyətin mənafelərinin, hüquq və azadlıqlarının maksimum səviyyədə
qorunması, qanunun aliliyi prinsipinə bütün səviyyələrdə əməl olunması demokratiyanın optimal idarəetmə üsulu
kimi dominantlığını təmin etmişdir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ildə xalqın iradəsi ilə hakimiyyətə gəlişinədək Azərbaycanda hüquqi
dövlət quruculuğu, insan hüquq və azadlıqlarının təminatı sahəsində ciddi problemlər hökm sürürdü. XX əsrin
sonlarına doğru dünyada cərəyan edən qlobal proseslərin və milli azadlıq hərəkatının nəticəsi kimi dövlət
müstəqilliyinə qovuşmuş Azərbaycan 1991-ci il 18 oktyabr tarixli “Azərbaycan Respublikasının dövlət
müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı”nda demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət olduğunu bəyan etsə də,
qarşıya qoyduğu strateji hədəflərə doğru irəliləmək imkanı qazanmamışdı.
Demokratiya və azad bazar iqtisadiyyatı prinsiplərini gələcək inkişaf modeli kimi seçmiş respublikamızda
hakimiyyətin və bütün təbii sərvətlərin xalqa mənsubluğu, mülkiyyətin bütün formalarının bərabərliyi,
vətəndaşların seçki hüququnun, çoxpartiyalı sistemin təminatı, habelə insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının
ümumi prinsipləri elan edilsə də, 1991-1993-cü illərdə rəhbərlikdə xalqın etimad göstərdiyi siyasi qüvvənin
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olmaması zəminində baş qaldırmış xaotik və ziddiyyətli proseslər - qanunçuluğun, hüquq qaydalarının zəifləməsi,
ictimai-siyasi sabitliyin təminatında ciddi problemlərin yaranması, vətəndaşların təhlükəsizliyi üçün real
təhdidlərin meydana çıxması, sosial-iqtisadi tənəzzülün dərinləşməsi bu istəyin reallaşmasında ciddi maneəyə
çevrilmişdi. Bir tərəfdən Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətinin genişlənməsi, digər tərəfdənsə
hakimiyyətdə olan diletant qüvvələrə qarşı ictimai inamsızlığın dərinləşməsi, sosial-iqtisadi tənəzzül, vətəndaş
qarşıdurması, xaos və özbaşınalıq, habelə yeni dövrün tələblərinə cavab verən qanunların yoxluğu xalqın
demokratik və hüquqi dövlətdə yaşamaq istəyini əlçatmaz ideyaya çevirmişdi.
1993-cü ilin iyun ayında - ölkədə ciddi siyasi böhranın, hərc-mərcliyin, xaos və anarxiyanın hökm sürdüyü
bir şəraitdə xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyət sükanı arxasına keçmiş Ulu öndər Heydər Əliyev cəmiyyətdə
demokratiyaya münasibətdə formalaşmış yanlış təsəvvürləri dəyişmək üçün, ilk növbədə, xalqla birlikdə ictimaisiyasi böhranı aradan qaldırmış, cəmiyyətdə yeni mübariz əhval-ruhiyyə yaratmağa nail olmuş, milli birlik yolu
ilə dövləti parçalanmaqdan xilas etmişdir. Xalqın milli-mənəvi sərvətinə çevrilmiş milli birlik sayəsində hazırda
respublikamızda demokratik dəyərlər qanunların və milli dəyərlərin tənzimlədiyi sərhədlərdən kənara çıxmır və
dialektik inkişafa uyğun olaraq ictimai şüur tərəfindən tam şəkildə mənimsənilir. Azərbaycanda həqiqi
demokratiya məhz Heydər Əliyevin milli dövlətçilik irsinin təcəssümü kimi formalaşmışdır və bu irs
demokratiyanın özbaşınalıq kimi başa düşülməsinə, yaxud da ifrat Qərb demokratiyasının neqativ cəhətlərini
özündə ehtiva etməsinə yol vermir.
“Biz Azərbaycanda demokratik respublika quraraq, sivilizasiyalararası cəmiyyət uğrunda mübarizə
apararaq, ümumi dünyəvi, bəşəri dəyərlərin hamısından istifadə etməliyik. Çalışmalıyıq ki, Azərbaycan uzun
illərdən sonra, ilk dəfə müstəqilliyini aldıqdan sonra bütün dünyaya öz tarixi nailiyyətlərini, milli ənənələrini
nümayiş etdirə bilsin. Azərbaycan xalqının bu barədə həm tarixi, həm müasir potensialı olduqca böyükdür.
Bunların hamısından istifadə olunarsa, Azərbaycan həm tam müstəqil dövlət olacaq, həm də bizim cəmiyyətimiz
tam demokratik, hüquqi, ümumbəşəri dəyərlərin əsasında qurulan demokratik bir cəmiyyət olacaq”, - deyən
Ümummilli lider Heydər Əliyev demokratik inkişafa insanların daxili azadlığını, mənəvi ucalığını, qanunçuluğa
riayət etməsini şərtləndirən mühüm siyasi vasitə kimi yanaşmışdır. Azərbaycan xalqının vahidliyinə çalışan
Heydər Əliyev Özünün fitri idarəçilik istedadı sayəsində respublikada ümumbəşəri dəyərlərlə çulğalaşan, milli
xüsusiyyətləri, mental dəyərləri qoruyan ədalətli, sivil və demokratik cəmiyyətin möhkəm əsaslarını yaratmış,
dövlət-vətəndaş münasibətlərində hər birinin mənafeyini prioritet götürmüşdür. Müxtəlif tarixi dövrlərin siyasi
təbəddülatları ümummilli problemlərin həllində cəmiyyətin Heydər Əliyev siyasi kursuna olan inamına qətiyyən
təsir etməmiş, əksinə, bu inam günü-gündən möhkəmlənmişdir.
Böyük rəhbər müdrik və qətiyyətli siyasi gedişləri nəticəsində respublikada qanunçuluğun və hüquq
qaydalarının bərpası istiqamətində kompleks tədbirlər həyata keçirmiş, xaos və anarxiya mühitinə son qoyulmuş,
hüquqi, siyasi və iqtisadi islahatlara start verilmişdir. Beynəlxalq hüququn müstəqil subyekti olan Azərbaycanda
həmin dövrdə demokratik cəmiyyətin atributu olan, vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar edilməsini, xalqın iradəsinin
ifadəsi kimi qanunların aliliyini təmin edən hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğunu, ədalətli iqtisadi və sosial
qaydalara uyğun olaraq hamının layiqli həyat səviyyəsini təmin edən yeni milli Konstitusiyaya ehtiyac duyulurdu.
Bu zərurəti düzgün qiymətləndirən Ümummilli lider Heydər Əliyev dövlətin təməlinin möhkəm siyasi-hüquqi
əsaslar üzərində qurulması üçün, ilk növbədə, müstəqil Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının
hazırlanaraq qəbul edilməsini vacib saymışdır.
Ümummilli liderin rəhbərliyi ilə altı ay müddətində hazırlanan, 1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq
səsverməsi yolu ilə qəbul olunan müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyası ölkənin gələcək inkişaf
prioritetlərini müəyyənləşdirməklə yanaşı, insan hüquq və azadlıqlarının təminatını dövlətin ali məqsədi kimi ön
plana çıxarmışdır. Beş bölmə, 12 fəsil və 158 maddədən ibarət Konstitusiyanın 48 maddəsinin sırf insan və
vətəndaş hüquq və azadlıqlarını özündə əks etdirməsi Ulu öndər Heydər Əliyevin demokratik dəyərlərə sadiqliyini
bir daha təcəssüm etdirmişdir. Konstitusiyada əksini tapmış bu strateji məqsədlər, ilk növbədə, hüquqi islahatları
və insan haqlarının qorunması prinsipinin real həyatda tətbiqini zəruri etmişdir. Azərbaycan Respublikasının ilk
milli Konstitusiyasında BMT-nin 1948-ci il 10 dekabr tarixli “İnsan hüquqları haqqında Ümumi
Bəyannamə”sində və digər beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş insan hüquq və azadlıqları tam, əhatəli
şəkildə təsbit olunmuşdur.
1995-2003-cü illərdə Azərbaycan Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə demokratik dəyərlərin
mənimsənilməsi, sivil Qərb dəyərlərinə inteqrasiya, vətəndaş cəmiyyəti və hüquqi dövlət quruculuğu sahəsində
mühüm uğurlara nail olmuşdur. Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi dövründə həyata keçirilən mütərəqqi
islahatların başlıca qayəsini məhkəmə-hüquq sisteminin, prokurorluq, polis, ədliyyə orqanlarının fəaliyyətinin
müasirləşdirilməsi, bu kontekstdə insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının maksimum müdafiəsi üçün çevik
1088

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

mexanizmlərin yaradılması, qanunların aliliyinin təmin olunması məsələləri təşkil etmişdir. Həmin dövrdə insan
hüquqları üzrə bir sıra mühüm konvensiyalara, sazişlərə qoşulan, Avropa Şurasının tamhüquqlu üzvünə çevrilən
Azərbaycanda Konstitusiya Məhkəməsinin fəaliyyətə başlaması, İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil İnstitutunun
yaradılması, söz, mətbuat, fikir, vicdan azadlıqlarının, çoxpartiyalı sistemin, şəffaf və azad seçki
qanunvericiliyinin təmin edilməsi və s. demokratik inkişaf yolunda qazandığımız mühüm nailiyyətlərdəndir.
Tarixdən məlumdur ki, mütərəqqi ideyalar olmadan insanları konkret məram və məqsədlər ətrafında
səfərbər etmək, birləşdirmək mümkün deyildir. Azərbaycan xalqının milli ideologiyasının vahid sistem halına
gətirilməsi məhz Ulu öndər Heydər Əliyevin müstəqil respublikamıza rəhbərliyi dövrünə təsadüf edir. Bütün ruhu,
qanı, canı ilə Özünü azərbaycanlı sayan Ümummilli lider cəmiyyətin bütövləşməsi, azərbaycançılıq
ideologiyasının milli həmrəyliyin aparıcı amilinə çevrilməsi istiqamətində mühüm işlər görərək ümumxalq
birliyinin dərin politoloji-nəzəri əsaslarını irəli sürmüşdür. Ulu öndər azərbaycançılığın tarixən formalaşmış ayrıayrı komponentlərini vahid konsepsiyada birləşdirərək onu dövlət idarəçiliyinin elmi-nəzəri bazasına çevirmiş,
dünya azərbaycanlılarının milli birliyi, diaspor və lobbi quruculuğu istiqamətində ardıcıl addımlar atmışdır.
Xatırlatmaq lazımdır ki, məhz Ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə ilk dəfə 1991-ci ildə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi “Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik və birlik günü haqqında” qərarında 31
dekabr tarixinin respublikada bayram kimi qeyd olunması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
qarşısında vəsatət qaldırmışdı. Ulu öndərin Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra isə müstəqil
Azərbaycan Respublikası dünya azərbaycanlılarının mənafe və maraqlarının təminatçısı olduğunu rəsmən bəyan
etmiş və xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla sistemli iş aparılmağa başlanmışdır.
Dünya azərbaycanlılarının konkret milli ideya ətrafında sıx birləşdirilməsini irəli sürən Ulu öndər Heydər
Əliyev 1993-2003-cü illərdə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın təşkilatlanması məsələsini daim diqqət mərkəzində
saxlamış, onların tarixi Vətənlə əlaqələrinin genişlənməsinə çalışmışdır. Ümummilli lider dünya
azərbaycanlılarının milli birliyi ilə bağlı demişdir: “Müstəqil Azərbaycan Respublikası dünyada yaşayan bütün
azərbaycanlılar üçün doğma Vətəndir. Hansı ölkədə yaşamasından asılı olmayaraq, azərbaycanlı öz ana dilini,
dinini, milli ənənələrini heç zaman unutmamalıdır. Hər bir azərbaycanlı fəxr etməlidir ki, onun böyük tarixə,
qədim, zəngin mədəniyyətə malik olan Azərbaycan kimi Vətəni vardır. Hər bir azərbaycanlı bilməlidir ki, onun
arxasında Azərbaycan Respublikası kimi müstəqil bir dövlət durur. İnanıram ki, əsrlərdən bəri arzusunda
olduğumuz və uğrunda mübarizə apardığımız müstəqil və azad Azərbaycan ideyalarının həyata keçirildiyi bu
tarixi sınaq anlarında dünyanın hər bir guşəsində yaşayan həmvətənlərimiz bizim ümummilli məqsədlərimizin
tam gerçəkləşməsi üçün daha böyük əzmlə çalışacaqlar”.
Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımızın və həmvətənlərimizin müstəqil Azərbaycan
Respublikası ilə əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi, onların arasında birliyin və həmrəyliyin təmin
olunması ilə bağlı məsələlərin birgə müzakirəsi məqsədilə 2001-ci il noyabrın 9-10-da Bakıda tarixi bir toplantı Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı keçirilmişdir. Qurultay Azərbaycan diasporunun keçdiyi inkişaf
mərhələlərini geniş təhlil etmiş, Azərbaycan icmalarının tarixi Vətənlə əlaqələrinin qurulması və
möhkəmləndirilməsi, xaricdə yaşayan həmvətənlərimizin təşkilatlanması, diaspor quruculuğu sahəsində qarşıda
duran prioritet vəzifələri müəyyənləşdirmişdir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin I Qurultaydakı dərin məzmunlu
nitqində böyük həyəcanla söylədiyi “Fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam!” sözləri sayı 50 milyonu ötmüş dünya
azərbaycanlıları üçün milli qürur simvoluna çevrilmişdir.
Həmin tarixi qurultaydan sonra Azərbaycanda diaspor quruculuğu prosesi sürətlənmiş, 2002-ci ilin
iyulunda Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin (Hazırda Diasporla İş üzrə
Dövlət Komitəsi adlanır) yaradılması bu sahədə dövlət siyasətinin sistemli və mütəşəkkil şəkildə həyata
keçirilməsinə imkan yaratmışdır. Çoxsaylı tədbirlər dünyanın müxtəlif ölkələrinə səpələnmiş soydaşlarımızın
xalqımızın milli maraqlarının təmin olunmasında yaxından iştirakına imkan yaratmışdır. Bundan başqa, 2002-ci
ilin dekabrında “Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun qəbulu diasporumuzun təşkilatlanması, dünya azərbaycanlılarının birliyinin yaranması və dövlətin bu
sahədə apardığı məqsədli siyasətin uğurla həyata keçirilməsinə nail olmaq üçün geniş imkanlar açmışdır.
Ulu öndərin irəli sürdüyü azərbaycançılıq ideologiyası bütün dünyaya səpələnmiş 50 milyondan artıq
azərbaycanlını vahid ideallar naminə səfərbər etmək qüdrəti ilə müəyyən olunur. Milli-mənəvi, islami-əxlaqi,
dünyəvi-humanitar dəyərləri, Şərq və Qərb mədəniyyətlərinin dialoqunu, türkçülük və avropaçılıq meyillərini,
tarixi təkamüldə varislik və tərəqqiçiliyi, ünsiyyət birliyini ahəngdar şəkildə ehtiva edən azərbaycançılıq
ideologiyası məhz buna görə də müxtəlif coğrafi regionlarda, sosial-siyasi sistemlərdə, mədəni mühitlərdə
formalaşmış diasporumuz üçün cəlbedicidir.
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Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, Ümummilli lider Heydər Əliyev idarəçiliyinin bütün
mərhələlərində elm və təhsilin inkişafına xüsusi qayğı ilə yanaşaraq, ilk növbədə, xalqın intellektual gələcəyini
düşünmüşdür. Elmi-intellektual sahədə qazanılan nailiyyətləri dövlət quruculuğu prosesinin vacib şərti, etibarlı
təminatı hesab edən Ulu öndər milli təhsil sisteminin mütərəqqi prinsiplər əsasında inkişafı naminə bütün zəruri
tədbirləri həyata keçirmişdir.
Ötən əsrin sonlarına doğru istiqlaliyyətini əldə edən Azərbaycan məhz Heydər Əliyevin respublikaya
birinci rəhbərliyi dövründə formalaşmış zəngin iqtisadi və elmi potensiala istinad etmişdir. Fəqət, 1991-1993-cü
illərdə respublikamızda hökm sürən ümumi böhranlı vəziyyət - iqtisadi tənəzzül prosesinin dərinləşməsi, ictimaisiyasi sabitliyin kövrək xarakter daşıması elm və təhsil sahəsində də əsaslı problemlərə gətirib çıxarmışdı.
Azərbaycan elmi tənəzzül girdabında çırpınır, nüfuzlu alimlər, bütün həyatını təhsilə həsr etmiş adlı-sanlı
müəllimlər çörək ardınca xaricə üz tutur, mənəvi depressiya elmi mühitə getdikcə daha çox hakim kəsilirdi. Bu
böhranlı vəziyyəti yalnız Ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə respublika rəhbərliyinə
qayıdışından sonra aradan qaldırmaq, elm və təhsil sahəsində dövlət siyasətinin mühüm istiqamətlərini
müəyyənləşdirmək mümkün olmuşdur.
Ümummilli lider Heydər Əliyev 1993-cü ilin 28 sentyabrında ictimaiyyət nümayəndələri ilə ilk görüş yeri
kimi məhz Azərbaycan Elmlər Akademiyasını seçməklə, intellektual potensialın daşıyıcıları olan elm
xadimlərinin, ziyalıların cəmiyyətdəki roluna necə böyük önəm verdiyini bir daha nümayiş etdirmişdir. Ulu öndər
yeni ictimai-iqtisadi formasiyada Azərbaycan elmində, təhsilində yeniləşmənin vacibliyini önə çəkmiş, bu
sahələrdə davamlı islahatlar həyata keçirmişdir. Heydər Əliyev cəmiyyətin mənəvi-ideoloji cəhətdən
yetkinləşməsində, ictimai şüurun yeniləşməsində humanitar elmlərin, iqtisadi sistemin tənəzzüldən
qurtulmasında, milli iqtisadi inkişaf modelinin düzgün müəyyənləşdirilməsində, elmlə istehsalın üzvi vəhdətinin
təmin olunmasında isə fundamental elmlərin rolunu düzgün dəyərləndirmişdir.
Ümummilli lider həmin mərhələdə ictimai həyatın ən müxtəlif sahələrində, o cümlədən elmi-intellektual
sferada hökm sürən tənəzzülün qarşısını almış, təhsilin öz məcrasına düşməsi, inkişafı üçün əlverişli iqtisadi şərait,
hüquqi və mənəvi-əxlaqi mühit formalaşdırmışdır. Elmin inkişafına, bu prosesi həyata keçirən çoxminli ziyalılar
ordusuna diqqət və qayğı gücləndirilmiş, Azərbaycan elminin milli əsaslar üzərində dünyaya inteqrasiyası başlıca
vəzifə kimi aktuallaşdırılmışdır.
Heydər Əliyev milli təhsilin inkişafı və onun qabaqcıl dünya dövlətlərinin təhsil sisteminə inteqrasiyasını
da ciddi vəzifə kimi qarşıya qoymuş, bu sahədə aparılacaq islahatların mahiyyətini açıqlamışdır. Böyük rəhbərin
irəli sürdüyü təhsil konsepsiyasının əsas qayəsini müstəqilliyin daha da möhkəmləndirilməsi, demokratik və
hüquqi cəmiyyət quruculuğu prosesinin sürətlə həyata keçirilməsi, dövlətin iqtisadi potensialının gücləndirilməsi
kimi ümdə prinsiplər təşkil etmişdir. Heydər Əliyev insan hüquq və azadlıqlarının təminatı baxımından
vətəndaşların təhsil hüququnun reallaşdırılmasına böyük önəm verdiyini çıxışlarında hər zaman xüsusi
vurğulamışdır. Təhsil hüququ Azərbaycan Konstitusiyasında hər bir vətəndaşın vacib hüquqlarından biri kimi
elan olunmuşdur. Dövlət vətəndaşların pulsuz icbari, ümumi və orta təhsil almaq hüququnu təmin etmişdir.
Konstitusiyanın bu müddəası Azərbaycan Respublikasında təhsil fəaliyyətinin əsas prinsipi olmuşdur.
Ulu öndər Heydər Əliyev müstəqillik illərində elmin, ali təhsilin əsas mərkəzlərindən olan Bakı Dövlət
Universitetini də qətiyyən unutmamış, ilk gündən bu ali təhsil müəssisəsinin üzləşdiyi problemlərin həllini
diqqətdə saxlamışdır. 1994-cü ildə BDU-nun 75 illik yubileyi təntənəli şəkildə qeyd olunmuşdur. Ümummilli
liderin yubiley mərasiminə gəlişi bu böyük təhsil müəssisəsinə sanki yeni həyat vermiş, çətinliklərə rəğmən onu
yeni dövrün tələbləri səviyyəsində kadr hazırlığına sövq etmişdir. Böyük rəhbərin dəfələrlə qeyd etdiyi kimi,
universitetin başlıca məqsədi gələcəyin vətəndaşını, yüksək səviyyəli mütəxəssisini yetişdirməkdən ibarətdir.
“Mən fəxr edirəm ki, Bakı Dövlət Universitetinin məzunuyam”, - deyən Ulu öndər Heydər Əliyev BDU-ya
rəğbətini daim büruzə verməklə yanaşı, bu ali təhsil ocağının qarşısında bir sıra məsul vəzifələr də
müəyyənləşdirmişdir. BDU daim dünya şöhrətli məzununun xüsusi qayğısını hiss etmiş, Onun qarşıya qoyduğu
ali ideyalar universitetin tələbə və professor-müəllim heyətinin əsas fəaliyyət stimulvericisinə çevrilmişdir.
Ümummilli liderin təşəbbüsü ilə universitetin 80 illik yubileyinin təntənəli şəkildə qeyd olunması da həmin
diqqətin əyani təzahürü olmuşdur.
Ümummilli lider Heydər Əliyev bu gün cismən aramızda olmasa da, Onun müəyyənləşdirdiyi müqəddəs
yol daim xalqımızın yeganə ümid və istinadgah mənbəyi olaraq qalacaqdır. Hazırda yalnız onunla təsəlli tapırıq
ki, bu uğur magistralında bizə Ulu öndərin layiqli siyasi davamçısı - Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev
kimi vətənpərvər, qətiyyətli, peşəkar, yeni dünya siyasətinin incəliklərinə dərindən bələd olan, islahatçı və çevik,
praqmatik lider rəhbərlik edir. 2003-cü ilin 31 oktyabrında “Mən hər bir azərbaycanlının Prezidenti olacağam”
deməklə səlahiyyətlərinin icrasına başlamış dövlət başçısı cənab İlham Əliyev son 14 ildə Heydər Əliyev siyasi
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irsini bütün sahələrdə uğurla davam etdirmişdir. Dövlət başçısı müasir qloballaşma dövrünün yeni geosiyasi
reallıqlarından irəli gələn mənzərənin əsas cizgilərinə cavab verən siyasət yürüdür və bu siyasətin mahiyyətində
insan hüquqları məsələsi prioritet mahiyyət kəsb edir.
Müasir dünyada iqtisadi inkişaf potensialı hər bir dövlətin gücünü müəyyən edən başlıca amil kimi çıxış
edir. Bu reallıqdan çıxış edən cənab İlham Əliyev dəfələrlə bəyan etmişdir ki, ölkənin və xalqın bütün
problemlərinin, - sosial çətinliklərin aradan qaldırılmasından tutmuş, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin ədalətli həllinədək, - hər bir maneənin dəf edilməsinin ən optimal yolu məhz iqtisadi tərəqqidən
keçir. Güclü, mobil və yüksək iş qabiliyyətli komandaya malik olan dövlət başçısı hökumət qarşısında duran
prioritet vəzifələri düzgün müəyyənləşdirməklə, yeni dövrün ən səciyyəvi cəhəti kimi, ilk növbədə, milli
iqtisadiyyatda struktur dəyişikliklərinə nail olmağın, kəmiyyət dəyişikliklərini keyfiyyət müstəvisinə keçirməyin
zəruriliyini önə çəkmişdir. Cənab İlham Əliyev 14 ildə imzaladığı məqsədyönlü Fərman və sərəncamlarla, qəbul
etdiyi praqmatik qərarlarla, habelə obyektiv reallıqdan irəli gələn addımları ilə ölkəmizin dinamik yüksəlişini
təmin etmiş, həyata keçirdiyi islahatlarla inkişaf mexanizminin daha da çevikliyinə, işləkliyinə nail olmuşdur.
Dövlət başçısı seçki ərəfəsində və ondan sonra verdiyi hər bir vədə sadiqlik nümayiş etdirərək ictimai
həyatın müxtəlif sahələrində yeni dövrün tələblərinə uyğun islahatların aparılmasını - qeyri-neft sektorunun
ümumi daxili məhsuldakı çəkisinin artırılması, iqtisadiyyatın tarazlı və davamlı inkişafı, yeni istehsal
müəssisələrinin açılması, işsizlik probleminin aradan qaldırılması, əhalinin sosial rifahının gücləndirilməsi
naminə bir sıra mühüm addımlar atmışdır.
Prezident İlham Əliyev ötən 14 ildə respublikamızda qanunun aliliyinin təmin olunmasını, vətəndaş hüquq
və azadlıqlarının yüksək səviyyədə qorunmasını Özünün başlıca fəaliyyət prinsiplərindən biri elan etmiş, bu ali
məqsədlərin gerçəkləşdirilməsinə yönəlmiş çoxşaxəli tədbirlərin həyata keçirilməsini diqqətdə saxlamışdır. Hər
bir dövlətdə ictimai münasibətlər sisteminin qanunamüvafiq surətdə tənzimlənməsinin ən fundamental şərti
məhkəmələrin müstəqilliyinin təmin edilməsidir və dövlət başçısının həyata keçirdiyi islahatların əsasında da
məhz bu amil dayanır. Beynəlxalq təcrübədən çıxış edən cənab İlham Əliyev məhkəmələrin, ümumilikdə, hüquqmühafizə orqanlarının insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının yüksək səviyyədə qorunduğu dövlət təsisatlarına
çevrilməsinə, cəmiyyətdə yüksək etimad qazanmasına çalışır.
Dövlət başçısının ötən 14 illik fəaliyyəti həm də ölkənin inkişafı baxımından strateji sahə olan elm və təhsilə
qayğı nümunələri ilə zəngindir. Bu müddətdə elmin inkişafına diqqət artırılmış, bu sahənin maddi-texniki
bazasının möhkəmləndirilməsi, maliyyə təminatı, əsas fundamental və tətbiqi elmlərin inkişafı üzrə görüləcək
tədbirlər müəyyənləşdirilmişdir. Elmin, təhsilin inkişafı üçün dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan vəsaitlərin ildənilə artırılması, bu sahədə çalışan müəllimlərin əmək haqlarında, tələbə, magistr və doktorantların təqaüdlərində
özünü göstərən əsaslı artımlar, habelə məktəblərin dərsliklərlə pulsuz təminatı dövlət rəhbərinin bu əhəmiyyətli
sahəyə diqqət və qayğısının bariz ifadəsidir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin irəli sürdüyü ideyalar ötən 25 ildə xalqımızın inkişaf və tərəqqisində lokomotiv
rolunu oynamış, onun firavan gələcəyi üçün uğurlu təməl hazırlamışdır. Bu mənada, müstəqil Azərbaycan
qarşısında duran ümummilli məqsədləri dəqiq müəyyən edərək, onların gerçəkləşdirilməsi istiqamətində ardıcıl,
sistemli fəaliyyət göstərən ölkə kimi dünyanın yeni iqtisadi fenomeninə çevrilmişdir. Ümumi şəkildə ifadə etsək,
bu gün ölkədə həyata keçirilən siyasətin ən başlıca məqsədi modernləşmə mərhələsini də sürətlə başa vuraraq
Azərbaycanı inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsinə yüksəltmək, demokratik idealların cəmiyyətdə tam
möhkəmlənməsinə nail olmaq, yeni düşüncəli vətəndaş yetişdirməkdir. Ölkənin elm və təhsil adamları, o
cümlədən Bakı Dövlət Universitetinin çoxsaylı professor-müəllim heyəti Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasətini
uğurla davam etdirən cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə daha böyük uğurlar qazanacağına, daha qüdrətli ölkəyə
çevriləcəyinə ürəkdən inanırlar.
Yeni Azərbaycan.-2017.-3 may-№ 77.-S.4.
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Heydər Əliyev ideyaları və dərin islahatlar konsepsiyası
Əli ƏHMƏDOV,
Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini,
Yeni Azərbaycan Partiyasının sədrinin müavini-icra katibi
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu ümummilli lider Heydər Əliyevin tarixi missiyaları sırasında
onun ölkəmizdə dərin və hərtərəfli islahatların müəllifi olması ayrıca yer tutur. Bu dahi şəxsiyyətə xas olan
quruculuq xüsusiyyətləri onun islahatçı, yenilikçi xarakteri ilə üzvi surətdə qovuşaraq XXI əsrin birinci
onilliyində yeni iqtisadi möcüzə kimi qəbul edilən fenomenin - Azərbaycan Respublikasının möhtəşəm
yüksəlişinin fundamental əsasını təşkil etmişdir. Tam məsuliyyəti ilə deyə bilirik ki, Heydər Əliyev irsinə məxsus
olan yenilikçilik ruhu ölkəmizdə bu gün davam etdirilən və böyük uğurlara səbəb olan dərin islahatlar
konsepsiyasının nüvəsini təşkil etməkdədir. Bu hər şeydən əvvəl ondan irəli gəlir ki, dahi liderin formalaşdırdığı
siyasi və iqtisadi sistem donmuş, dəyişməz prinsiplərə deyil, həmişəyaşar və deməli təkmilləşməyə açıq dəyərlərə
istinad edir. Hər dəfə cəmiyyətin daxili və ətraf amillərin təsiri altında yeni sıçrayışa ehtiyacı yarandıqda, Heydər
Əliyevin zəngin irsində onu təmin etməyə qadir olan islahatların əsasını təşkil edən ideyalar tapılır və onlar
yüksəlişin istiqamətlərini və ehtiyaclarını dəqiqliklə göstərə bilir.
Cəmiyyətin yeni transformasiya ehtiyacları
İslahatlar hər bir cəmiyyətin inkişafının fundamental əsasını təşkil edir. Bütünlükdə bəşəriyyət nail olduğu
inkişaf və tərəqqiyə görə islahatlara minnətdardır. Ayrı-ayrı tarixi şəraitdə və müxtəlif ölkələrdə reallaşan
yeniliklər və yenidənqurmalar həyatın bütün sahələrinin təkmilləşməsinə təkan vermiş, insanlara daha səmərəli
şəkildə işləmək və yaxşı yaşamaq imkanları yaratmışdır. Bu mənada bütünlükdə dünyanın, o cümlədən ayrı-ayrı
xalqların və dövlətlərin inkişafını fasiləsiz olaraq bir-birini əvəz edən islahatlar zənciri kimi təqdim etmək heç də
yanlışlıq olmazdı. Müəyyən mənada sosioloji qanunauyğunluğa çevrilmiş bu sosial hadisədən kənarda hər hansı
ciddi
inkişafdan
söhbət
açmaq,
düşünürəm
ki,
mümkün
deyil.
Azərbaycanın 25 illiyi bu yaxınlarda qeyd olunan müstəqillik tarixi islahatlar və onun zəruri nəticəsi sayılan
transformasiyalar dövrü kimi səciyyələndirilə bilər. SSRİ-nin süqutundan bu günə qədər ölkəmiz ardıcıl surətdə
həyata keçirilən siyasi, iqtisadi, sosial islahatların bəhrələrindən faydalanmaqdadır. Müasir Azərbaycanı
ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında gerçəkləşən uğurlu islahatların
parlaq nümunəsi hesab etməyə kifayət qədər əsaslar var.
Hazırda ictimai aktuallıq kəsb edən məqam ölkənin yeni transformasiya zolağına daxil olmasıdır.
Azərbaycan yeni islahatlar mərhələsinə qədəm qoymuşdur və Prezident İlham Əliyev onu dərin islahatlar kimi
səciyyələndirmişdir.
Yeni islahatların zərurəti hər şeydən əvvəl inkişafın tədrici xarakterindən və islahatların sosial hadisə kimi
təbiətindən qaynaqlanır. Hər bir islahat müəyyən tarixi çərçivəni əhatə edir və mütləq şəkildə onu yeni islahat
əvəzləyir. Yeni islahatın başlaması əvvəlkinin başa çatması deməkdir və tərəqqinin davamlı təbiəti yeni islahat
dalğasını qaçılmaz edir. Bu mənada yeni islahat, əslində, inkişafın yeni mərhələsinə hədəflənmiş ictimai
davranışın başlanması kimi qavranılır.
Azərbaycanda dərin islahatlar konsepsiyasının elan edilməsi yeni, daha qətiyyətli ictimai tərəqqi naminə
böyük ictimai hərəkatın başlanması qismində qəbul edilməlidir. Başqa sözlə ifadə etsək, ölkə daha qətiyyətli və
yüksək sıçrayışa hazırlaşır və dərin islahatlar konsepsiyası məhz bu amala xidmət göstərir.
Növbəti islahatların aparılmasına səbəb olan digər ictimai ehtiyac qlobal iqtisadi və sosial dəyişikliklərlə birbaşa
əlaqədardır. Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi və siyasi inteqrasiyası prosesinin dərinləşməsi obyektiv olaraq
onun qlobal dəyişikliklərə həssaslığını ciddi şəkildə artırmışdır. Davamlı beynəlxalq iqtisadi və maliyyə böhranı,
dünyanın siyasi və geopolitik nizamının dəyişməsi meyillərinin güclənməsi Azərbaycanda adekvat davranış
modelinin seçilməsini qaçılmaz edir. Dünya bazarında neftin qiymətinin 2 dəfədən çox ucuzlaşması bütün
karbohidrogen ixrac edən ölkələr kimi, Azərbaycanın da milli gəlirlərinin kəskin şəkildə azalması ilə nəticələndi.
Bunun yan təsiri milli valyutanın məzənnəsinin kəskin dərəcədə aşağı düşməsində və digər sosial-iqtisadi
xarakterli proseslərdə müşahidə olunmaqdadır. Bu şərtləri diqqətə alan və yeni inkişaf imkanlarını aşkara
çıxarmağa hədəflənmiş sosial-iqtisadi modelin yaradılması tarixi zərurətə çevrilmişdir.
Hər bir islahat konkret vəzifələrə xidmət göstərir və müəyyən yüksəliş maksimumuna malikdir. Bütün
dövrlər üçün əbədi inkişaf modeli mövcud deyil. Azərbaycanda iyirminci yüzilliyin sonlarında ümummilli lider
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Heydər Əliyevin və iyirmi birinci yüzilliyin əvvəllərində Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi islahatlar
qarşıya qoyulmuş vəzifələri dolğun şəkildə reallaşdırdı. Ölkə möhtəşəm transformasiya dövrünü yaşadı, iqtisadi
cəhətdən gücləndi, yeniləşdi və müasirləşdi. Həmin dövr üçün tətbiq olunan model özünün inkişaf imkanlarını
bütünlüklə nümayiş etdirdi. Azərbaycan artıq daha yüksək inkişafa hazırdır və bu inkişaf yeni islahat, yeni ictimaiiqtisadi həyat modeli sayəsində reallaşmaqdadır.
Dərin islahat konsepsiyasının işlənib hazırlanması və tətbiqi ölkənin inkişafını daha yüksək pilləyə
çatdırmaq məqsədlərinə xidmət göstərir. Son on ilin yüksək inkişaf dinamikası növbəti mərhələlərin əsas
hədəflərini müəyyənləşdirmişdir. Yeni transformasiya daha yüksək pillədə qərar tutan modernləşmə, daha
cazibədar iqtisadi fəaliyyət və fəallıq mühiti, daha ahəngdar sosial münasibətlər sistemi təmin etmək istiqamətində
səylərin məcmusu formasında təsəvvür edilə bilər. Əsas hədəf Azərbaycanın rəqabət qabiliyyətinin daha da
artırılması, müasir istehsal texnologiyalarının və idarəetmə metodlarının uğurla tətbiq edilməsi, insana daha
əlverişli yaşamaq və işləmək şəraitinin təmin edilməsidir.
Yeni imkanlar axtarışı
İslahatlar öz qarşısına qoyduğu məqsədlərə əksər hallarda yeni imkanların aşkara çıxarılması və ya mövcud
imkanlardan daha səmərəli şəkildə istifadə edilməsi vasitəsilə nail olur. Əvvəlki təxminən on ilin timsalında
resurslardan səmərəli istifadə etməklə iqtisadi fəallığın və inkişafın təmin edilməsi sahəsində zəngin təcrübə
toplandığını qeyd edə bilərik. Eyni zamanda bu da unudulmamalıdır ki, əvvəlki illərin sürətli inkişafı daim
imkanların genişləndirilməsi, bir sıra yeni resursların aşkara çıxarılması ilə müşayiət olunmuşdur.
Ümumi dəyərləndirmə aparmalı olsaq, Azərbaycan iqtisadi resurslar baxımından kifayət qədər zəngin
ölkələr sırasına daxil edilə bilər. Cəmiyyətin demoqrafik vəziyyəti əmək bazarını yetərincə iş qüvvəsi ilə təmin
edir. Ölkənin zəngin təbiəti, böyük təbii ehtiyatları, coğrafi mövqeyi və digər üstünlükləri onun iqtisadi inkişaf
imkanları və ehtiyatlarının əhəmiyyətli qismini təşkil edir. Lakin sadalananlar görünən və islahat nəticəsində aşkar
edilərək hərəkətə gətirilməli olan ehtiyatların heç də hamısı deyil. Bu gün iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilməmiş
xeyli ehtiyat mövcuddur ki, onlardan səmərəli istifadə edilməsi gələcək illərdə yüksək və davamlı iqtisadi
inkişafın
təmin
edilməsində
mühüm
rol
oynamaq
imkanlarına
malikdir.
Azərbaycanın demoqrafik vəziyyəti ölkənin əmək bazarına kifayət qədər böyük ehtiyatların çıxarılmasına imkan
yaradır. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, 2016-cı ildə ölkənin təxminən 10 milyona yaxın
əhalisinin 68,8%-i əməkqabiliyyətli yaşda, 22,5%-i əməkqabiliyyətli yaşadək, 8,7%-i əməkqabiliyyətli yaşdan
yuxarı olmuşdur. Mütləq rəqəmlərlə ifadə edilsə, Azərbaycanda təxminən 6,5 milyon nəfər əməkqabiliyyətli
yaşda insan var. Müqayisə üçün bir neçə nümunəyə diqqət yetirək. Əhalisi Azərbaycan əhalisinə bərabər olan
Çexiyada (10/5,5), İsveçrədə (9,8/5), Belarusda (9,4/5) və bir sıra digər ölkələrdə xeyli fərqli mənzərə müşahidə
olunur.
Beləliklə, əməkqabiliyyətli əhalinin yüksək çəkisi Azərbaycanın iqtisadi inkişaf potensialının kifayət qədər
ciddi ehtiyatlara söykəndiyini söyləməyə əsas verir. Bu, eyni zamanda Azərbaycanın əmək bazarını xarici
sərmayələr və iş adamları üçün cəlbedici edə bilər. Bizim ölkədə əhalinin təhsil səviyyəsinin yüksək olması, zəruri
infrastruktur şəraitinin təmin edilməsi və digər səbəblər də nəzərə alınarsa, sözügedən cazibədarlıq qat-qat arta
bilər. Bütün hesablamalar göstərir ki, Azərbaycanın əmək bazarı istehlakçılara daha ucuz qiymətə keyfiyyətli
məhsul təqdim etməyə qadirdir və bunun sayəsində ölkənin rəqabət qabiliyyətinin xeyli artırılması tamamilə real
görünür. Üstəgəl, bazarlara yaxınlıq, inşa edilməkdə olan logistik mərkəz və daşınma xətləri Azərbaycanın əmək
bazarına
olan
diqqəti
artıran
amillər
sayıla
bilər.
Qeyd olunanlar ölkənin əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunmasının yalnız bir aspektini təşkil edir. Daha
vacib məqam böyük əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi, başqa sözlə ifadə olunsa, əməyin
məhsuldarlığının artırılması ilə əlaqədardır. Əmək şəxsin və ictimai rifahın başlıca mənbəyidir. Bu tezis
aktuallığını itirməmişdir. Lakin müasir şəraitdə əmək məhsuldarlığı amili həmin tezisin məzmununda ciddi
korrektələr aparmağı qaçılmaz etmişdir. Yüksək rəqabət şəraitində yalnız səmərəli təşkil edilmiş, məhsuldarlıq
koofisienti kifayət qədər yuxarı olan əmək həm şəxsi, həm də ictimai rifahın mənbəyi rolunu oynamağa qadirdir.
Bütün inkişaf etmiş ölkələrin nümunəsi sübuta yetirir ki, onların yüksək tərəqqiyə və sərvətlərə nail olmasının
həlledici səbəbləri içərisində əmək məhsuldarlığı amili əsas yerlərdən birini tutur. Bir saat ərzində ABŞ-da 60,2,
Fransada 57,7, Almaniyada 55,8, Cənubi Koreyada 29,7, Türkiyədə 28,1, Polşada 26,2, Estoniyada 25,9, Rusiya
Federasiyasında
21,5
dollarlıq
dəyər
yaradılır.
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarının təhlilindən aydın olur ki, 2016-cı ildə ölkədə 54.352 milyon
manatlıq ÜDM yaradılmasında 4671 min nəfər iştirak etmişdir. Beləliklə, adambaşına yaradılan ÜDM 12 min
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AZN-ə bərabərdir. Azərbaycanın yüksək iqtisadi inkişafı fonunda əmək məhsuldarlığının artırılması inkişafa
təkan verə biləcək çox əhəmiyyətli sayılmalıdır. Məqsəd bundan ibarət olmalıdır:
* Azərbaycanda əmək məhsuldarlığı daha da artırılsın və onun yaradılan dəyərdə iştirak payı çoxaldılsın;
* əmək resurslarından və iş vaxtından səmərəli istifadə olunsun;
* əməyin texniki və enerji tutumu səviyyəsi yüksəldilsin.
Əmək məhsuldarlığında bir sıra amillərlə yanaşı, onun mexanikləşməsi və avtomatlaşması birbaşa rol
oynayır. Müxtəlif ölkələrdə elektrik enerjisindən adambaşına istifadə edilməsi statistikası əmək
məhsuldarlığındakı fərqlərin səbəbini izah etməyə yardımçı ola bilər. Adambaşına elektrik enerjisindən istifadə
ABŞ-da 13933, Cənubi Koreyada 10300, Almaniyada 7700, Fransada 6900, Rusiyada 7700, Çexiyada 6321,
Polşada 3783, Türkiyədə 2477 kvt/saatdır. Azərbaycanda adambaşına 1706 kvt/saat elektrik enerjisi istifadə
olunur.
Yuxarıda şərh edilən təhlillərin yekunu olaraq deyək ki, dərin islahatlar dövrünün yeni imkanlar axtarışı ilk
növbədə əmək məhsuldarlığının artırılması, əmək ehtiyatlarından daha səmərəli istifadə edilməsi problemi
şəklində nəzərdən keçirilməlidir. Azərbaycanın 4,6 milyon iqtisadi fəal əhalisinin əməyin səmərəli və elmi təşkili
şəraitində daha çox milli gəlir yaratmaq iqtidarında olması heç kimdə şübhə yaratmamalıdır.
Dərin islahatların qarşısında duran digər mühüm vəzifə struktur dəyişiklikləri nəticəsində iqtisadi
stimullaşmanı və əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsini təmin etməkdir. Dövlət Statistika Komitəsinin
məlumatına görə, 4671 min iqtisadi fəal əhalinin 1698 mini kənd təsərrüfatında, 39 mini mədənçıxarma
sənayesində, 229 mini emal sənayesində, 26,7 mini elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı sahəsində, qalanları
digər sahələrdə çalışırlar. Başqa sözlə, sənayedə çalışanlar 300 min nəfərdən azdır ki, bu da kənd təsərrüfatında
işləyənlərin 1/6-ni təşkil edir. Eynilə xidmət sahəsində çalışanların sayı (1176 min nəfər) kənd təsərrüfatında və
ya dövlət sektorunda məşğul olanların sayından azdır. İqtisadiyyatın bütün dünya üzrə daha sürətlə genişlənən
sahəsi kimi xidmət sektorunun inkişafı iki fundamental problemin həllinə töhfə verə bilər:
* məşğulluğun təmin edilməsi;
* milli gəlirin artmasına dəstək.
İstehlakçıya xidmət, biznesə xidmət, istehlakçıya və biznesə xidmət kimi 3 sahəyə bölünən xidmət sferası
getdikcə iqtisadiyyatda daha aparıcı mövqe tutur. Son onilliklər ərzində inkişaf etmiş ölkələrdə ən çox iş yeri
xidmət sahəsində yaradılıb. Məsələn, 1995-2008-ci illərdə ABŞ-da iş yerləri sənayedə 21% azalmış, xidmət
sahəsində isə 122% artmışdır. Eyni mənzərə Yaponiyada (-132;+52), Böyük Britaniyada
(-22;+129), Cənubi Koreyada (+47;+84) müşahidə olunmuşdur. ABŞ-da və İngiltərədə iqtisadi fəal əhalinin 62%i xidmət sahəsində məşğul olur.
Xidmət sahəsinin xüsusi çəkisinin artımı eyni zamanda ÜDM-də özünü göstərir. Bu sahə ən çox gəlir
gətirən iqtisadi fəaliyyət seqmentinə çevrilmişdir. Müasir cəmiyyət inkişaf etmiş xidmət sektorundan ayrı
təsəvvür edilmir. Xidmət sferası ABŞ iqtisadiyyatının 59,7, Almaniyanın 69,1, Fransanın 79,1, Cənubi Koreyanın
59,7, Türkiyənin 64,2, Gürcüstanın 68,7, Çexiyanın 59,2, İranın 52,3 faizini təşkil edir. Azərbaycan
iqtisadiyyatında
xidmət
sahəsinin
xüsusi
çəkisi
cəmi
36,1%-ə
bərabərdir.
Düşünürəm ki, dərin islahatlar dövründə xidmət sahəsinin inkişafına xüsusi diqqət verilməsi zərurəti yuxarıda
şərh edilən qısa xülasənin ortaya qoyduğu əsas nəticə hesab edilməlidir.
Yeni imkanlar axtarışında diqqəti çəkən istiqamətlərdən biri kənd təsərrüfatı sahəsi hesab oluna bilər. Son
illər bu sahənin artımında müşahidə olunan dinamika optimizm üçün ciddi əsaslar yaratmışdır. 2015-ci ildə 5,8
milyard manatlıq məhsul istehsal edilən kənd təsərrüfatı 2016-cı ildə 2,6% artmışdır. Ümumi daxili məhsulun
3,1% azalması fonunda kənd təsərrüfatında əldə edilən artım tempi kifayət qədər cəlbedicidir. Eyni zamanda
ÜDM-də iqtisadiyyatın bu sahəsinin xüsusi çəkisi artım nümayiş etdirir. Statistik rəqəmlərdən görünür ki, 2015ci ildə istehsal olunan 54,352 milyon ÜDM-dəki kənd təsərrüfatı məhsulunun xüsusi çəkisi 10% civarındadır.
Kənd təsərrüfatının istehsalına üstün diqqət verilməsi iqtisadi amillərlə yanaşı, həm də sosial amillərlə
şərtlənir. İqtisadiyyatın bu sahəsi çoxsaylı iş yerlərinin yaradılması üçün əlverişli imkanlara malikdir.
Azərbaycanda əhalinin 17%-i (1698 min nəfər) kənd təsərrüfatında çalışır. Bu göstərici ABŞ-da 0,7, Almaniyada
1, Polşada 1,5, Rusiya Federasiyasında 4%-dir. Əhalinin məskunlaşması, iqtisadiyyatın strukturu, əmək
məhsuldarlığı və bir sıra digər sosial-iqtisadi təbiətli sahələr Azərbaycanda kənd təsərrüfatını həm iqtisadi, həm
də sosial faktor kimi daha əhəmiyyətli etmişdir. Lakin onu da qeyd etmək vacibdir ki, kənd təsərrüfatı sahəsinin
məşğulluq baxımından imkanları qeyri-məhdud deyil və gələcəkdə ehtiyatların qıtlığı üzündən həm
məskunlaşmada, həm də məşğulluqda struktur dəyişiklikləri qaçılmaz olacaq. Bu, inkişaf etmiş bütün ölkələrin
keçdiyi tarixi yoldur. Əyani təsəvvür naminə yuxarıda adı çəkilən ölkələrə istinad edilə bilər. Kənd təsərrüfatı
sahəsində çalışan hər bir işçiyə orta hesabla düşən kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsi ABŞ-da 186,5 ha,
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Almaniyada 19,5 ha, Polşada 27,9 ha, Rusiyada 35,9 hadır. Azərbaycanda bu göstəricinin 2,8 ha olması artım
imkanlarının çox da geniş olmamasını göstərir. Deməli, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafı və yeni
iş yerlərinin açılması paralel olaraq zəruri struktur islahatlarının aparılmasını şərtləndirir.
İqtisadiyyatın sürətli inkişafını təmin etməyə hədəflənmiş yeni imkanların axtarışı elm və təhsilin birbaşa
iqtisadi faktora çevrilməsi kimi fundamental problemdən kənarda qala bilməz. Bu amilin iqtisadi inkişafda rolunu
daha aydın təsəvvür etmək naminə elmi tədqiqatlara ÜDM-dən ən çox və ən az vəsait ayıran ölkələrin iqtisadi
inkişaf səviyyələrinə diqqət yetirmək kifayətdir. Dünya Bankının araşdırmalarına görə, ÜDM-dən elmi
tədqiqatlara ən çox pay ayıran 10 ölkə - İsrail, Finlandiya, Cənubi Koreya, İsveç, Yaponiya, Danimarka, İsveçrə,
ABŞ, Almaniya və Avstriya (bu ölkələr elmi tədqiqatlara ÜDM-in 4.4%-dən 2,75%-nə qədər vəsait xərcləyir)
adambaşına ən çox milli məhsul istehsal edən dünya dövlətlərindəndir. Onların bu göstəriciləri 2015-ci ildə 34054
ABŞ dolları ilə, 58647 ABŞ dolları arasında olmuşdur. Elmi tədqiqatlara ən az vəsait xərcləyən (ÜDM-in 0.150.02%-i civarında) Şri-Lanka, Qvatemala, Qambiya kimi ölkələrdə isə adambaşına ÜDM 2500-1650 ABŞ dolları
arasında olub, dünyanın ən kasıb dövlətləri siyahısında yer tutmuşlar.
Yuxarıda göstərilən nümunələr belə bir qənaətə gəlməyə əsas verir ki, Azərbaycanın gələcəyini, onun
iqtisadiyyatının növbəti sıçrayışlı inkişafını elm və təhsilin rolunu artırmadan təsəvvür etmək mümkün deyil.
Elmin və təhsilin daha ciddi, əhəmiyyətli məhsuldar qüvvəyə çevrilməsi sahəsində çalışmalar yeni iqtisadi
imkanlar axtarışının əsas istiqamətlərindən biri olmalıdır. Heç də təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyev insan amilinin rolunun artırılmasının ölkənin iqtisadi siyasətinin əsas hədəflərindən
biri olduğunu dəfələrlə vurğulamışdır.
Böyük iqtisadi imkanlar kiçik və orta sahibkarlıq sahəsində qərar tutur desək, yanılmarıq. Dünyanın əksər
inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrinin təcrübəsi təkzibedilməz şəkildə sübuta yetirir ki, iqtisadiyyatı
durğunluqdan çıxarmaqdan başlayıb yüksək iqtisadi göstəricilərin əldə olunmasınadək iqtisadi inkişafa təkan
verən ən səmərəli və sadə iqtisadi fəaliyyət forması kiçik və orta biznesdir. Bir neçə fakta diqqət yetirək: ABŞ-da
7 mln. kiçik və orta müəssisə, 13 mln. fərdi qeyri-kənd təsərrüfatı müəssisəsi (toplum 20 mln.) fəaliyyət göstərir.
ABŞ-da bu müəssisələrdə işçilərin 2/3 hissəsi cəmlənmişdir. Almaniyada 3,5 mln., İspaniyada 3,4 mln., Fransada
3 mln., Polşada 3,8 mln. kiçik və orta müəssisə var. Bu ölkələrin hər birində bütün işçilərin 65-70%-i həmin
müəssisələrdə çalışır.
Əhalisi Azərbaycanla müqayisə oluna bilən Çexiyada 1 mln., İsraildə 450 min belə müəssisə mövcuddur.
Bu ölkələrdə də işləyənlərin təxminən 2/3-si iqtisadiyyatın bu sektorunun payına düşür.
Ümumiyyətlə, iqtisadçıların hesablamalarına görə, inkişaf etmiş ölkələrdə əhalinin hər 1000 nəfərinə 40-72 kiçik
və orta müəssisə düşür. Kiçik və orta müəssisələr milli gəlirlərin formalaşmasında aparıcı rol oynayır. Məsələn,
Almaniya ÜDM-nin 46,7%, Çinin 55%, İspaniyanın 72%, Polşanın 48%-i (bəzi hesablamalara görə 70%) kiçik
və orta müəssisələrdə istehsal olunur.
Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlıq iqtisadiyyatda daha sürətlə inkişaf etdirilməyə ehtiyac duyan ən
güclü amildir və ya ehtiyatdır desək, yəqin ki, səhv olmaz. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, 2016cı ildə ölkədə 83017 kiçik və orta müəssisə qeydə alınmışdır. Əhalinin hər 1000 nəfərinə 40-72 kiçik və orta
müəssisə hesabı ilə ölçsək, Azərbaycanda bu göstərici xeyli azdır. Bu müəssisələr ölkə ÜDM-nin
formalaşmasında cəmi 4%-lik, məşğulluğun təmin edilməsində isə 6,3%-lik xüsusi çəkiyə malikdir. Deyə bilərik
ki, statistika Azərbaycanda yeni imkanlar axtarışının istiqamətini çox düzgün və aydın göstərir. Ölkə
iqtisadiyyatını inkişaf etdirməyin, ÜDM-i tezliklə və ciddi şəkildə artırmağın və məşğulluq səviyyəsini
yüksəltməyin ən etibarlı yolu kiçik və orta sahibkarlığa geniş meydan verməkdir. Bunu eyni zamanda düzgün
seçilmiş hədəfə çatmağın ən asan yolu adlandıra bilərik. İqtisadiyyatın bu sahəsinə aydın strategiya əsasında
siyasi, maliyyə, texniki və s. dəstək verməklə ən az xərclə və mümkün olan ən az vaxtla ölkədə iqtisadi fəallığı
əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq mümkündür. Bütün bürokratik əngəlləri aradan qaldırmaq, qeydiyyat və fəaliyyət
üçün texniki normativ sənədləşməni ciddi şəkildə sadələşdirmək və yüngülləşdirmək, etibarlı dövlət dəstəyi təmin
etməklə 2-3 il ərzində 10 minlərlə kiçik və orta müəssisənin yaradılması gerçəkləşdirilə bilər. Çoxlarına ifrat
optimist proqnoz kimi görünəcək bu hədəfin mümkünlüyünü aşağıdakı amillərlə əsaslandırmaq istərdim:
* kifayət qədər gənc və sərbəst işçi qüvvəsinin mövcudluğu;
* əhalinin təhsil səviyyəsinin yüksəkliyi;
* sahibkarlığa meylin nisbətən yüksək olması;
* Azərbaycandan kənarda fəaliyyət göstərib biznes təcrübəsi və sərbəst kapital toplayan çoxsaylı
vətəndaşların öz vətənində biznes qurmaq marağının güclü olması.
Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf perspektivlərini göstərən qeyd olunan dörd amilin
sonuncusunun üzərində ayrıca dayanmağa dəyər. Həm göstərilən kateqoriyaya aid insanların, həm də
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Azərbaycanda bir sıra səbəblə əlaqədar olaraq biznes fəaliyyəti göstərmək istəyən əcnəbi vətəndaşların
iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək məqsədilə yeni imkanlar axtarışı baxımından cəlbedici və ümidverici olduğunu
düşünmək üçün ciddi əsaslar mövcuddur. “Açıq qapı” siyasəti ölkə iqtisadiyyatının inkişafına ciddi təkan verə
bilər. Bunun üçün o qədər də böyük riskləri olmayan bir sıra qərarların qəbul edilməsi, üstəgəl yenilənmiş
infrastruktur, yəqin ki, kifayət edər. Bu gün iqtisadiyyatın ehtiyac hiss etdiyi maliyyə problemi, sərmayə yatırımı
ehtiyacları özünün həllini “açıq qapı” siyasəti sayəsində tapmaq imkanı qazanardı.
İdarəetmədə optimallaşma: xərclərin azaldılması, faydalılıq əmsalının artırılması
Prezident İlham Əliyevin dərin islahatlar konsepsiyasının əhatə dairəsi kifayət qədər genişdir və bu dairədə
idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi haqlı olaraq əsas yerlərdən birini tutur. İqtisadiyyatın getdikcə daha artıq
dərəcədə liberallaşması, bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinin və təfəkkürünün möhkəmləndirilməsi insanların
fəaliyyətinin stimullaşdırılması ilə bağlı şərtlər sistemini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirir. İnsan fəaliyyətinin
motivasiya əsaslarına yeni baxışın formalaşması aydın şəkildə müşahidə olunmaqdadır. Bu mənzərə bütün
fəaliyyət sahələrində, o cümlədən dövlət idarəçiliyinə aid olan fəaliyyət sahələrində özünü büruzə verir. Xüsusilə
də yüksək təhsilli gənclər arasında vəzifə perspektivləri və inkişafı daha çox sağlam praqmatik yanaşmalara
istinad edir. Vaxtilə yaxşı universitet təhsilli gənc üçün dövlət idarəçiliyi sistemində işləmək təklifi ən uğurlu
başlanğıc hesab olunurdusa, indi belə təklif onun əmək fəaliyyəti prioritetləri sırasında heç də həmişə ilk sıralarda
dayanmır. Prioritetlərin dəyişməsi əsasən maddi təminat mülahizələri ilə izah oluna bilər. Hesab edirik ki,
idarəetmə sahəsində islahatlar bu reallığı nəzərə almaqla həyata keçirilərsə, o, fəaliyyət növü kimi cazibədarlığını
qoruyub
saxlaya
bilər.
İdarəetmə sahəsində islahatların qaçılmaz, eyni zamanda həssas cəhəti optimallaşma ilə əlaqədardır. Beynəlxalq
praktikada bu sahədə nümunə sayıla biləcək konkret yanaşma mövcud deyil. Ölkələrin siyasi sistemləri, tarixi
ənənələri, ərazi və əhali parametrləri və s. amillər çoxsaylı milli idarəetmə formalarının yaranmasına səbəb
olmuşdur. Bununla yanaşı, dövlət idarəçiliyi sahəsində ağlabatan optimal yanaşmanın aktuallığı, demək olar ki,
əksər ölkələr tərəfindən qiymətləndirilir.
Bürokratik aparatın əsassız olaraq şişməsi dövlətlərin əksəriyyətində müşahidə olunan hadisə sayıla bilər.
Bu isə, öz növbəsində, büdcə xərclərinin artması ilə yanaşı, idarəçiliyin keyfiyyət parametrlərinin azalması ilə
müşahidə olunur. Statistik məlumatlar Azərbaycanda bu sahədə ciddi tədbirlərin görülməsinə ehtiyac olduğunu
göstərir.
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, 2015-ci ildə dövlət idarəetməsi, müdafiə və sosial təminat
sahəsində 287,3 min nəfər çalışmışdır. Eyni zamanda, bu sahədə çalışanların sayında artım hiss olunmaqdadır.
2010-cu
ildə
dövlət
idarəçiliyində
çalışanların
sayı
279
min
nəfər
olmuşdur.
Ayrı-ayrı ölkələrdə dövlət idarəçiliyində çalışan işçilərin müqayisəsi onların əhalinin hər 10 min nəfərinə düşən
sayı əsasında həyata keçirilir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatından aydın olur ki, Azərbaycanda əhalinin
hər 10 min nəfərinə 287 nəfər dövlət idarəçiliyi sahəsində çalışan işçi düşür (ordu və təhlükəsizlik xidmətlərində
çalışanlar da buraya daxildir). Həmin göstərici ABŞ, Almaniya, Yaponiya və Rusiya Federasiyasında 100-110
nəfər arasındadır. Fərqin təxminən 2,5 dəfə olduğu bu müqayisənin ortaya çıxardığı ən diqqətçəkən məqamdır.
Təhlilin ortaya qoyduğu digər reallıq idarəetmə sahəsində optimallaşma addımlarının atılmasının qaçılmaz
olması ilə əlaqədardır. Söhbət həm şaquli, həm də üfüqi idarəetmə istiqamətlərində əhəmiyyətli dəyişikliklərin
həyata keçirilməsindən gedir. Zəruri, optimal həddə ixtisarların aparılması ilə yanaşı yeni idarəetmə, o cümlədən
inzibati-ərazi idarəetmə formalarının tətbiq edilməsi günün aktual probleminə çevrilmişdir.
İdarəçilik metodlarının təkmilləşdirilməsi, daha müasir formaların sınaqdan keçirilməsi bu sahədə
arzuolunan islahatların digər istiqamətini təşkil edir. Dövlət idarəçiliyi aparatı nəinki sayca optimal olmalı, habelə
çevikliyi, qərarların qəbulu müddətinin minimuma endirilməsi kimi keyfiyyətləri ilə seçilməlidir. İnkişafın və
dəyişikliklərin yüksək dinamikasının müşahidə olunduğu indiki dövrdə qərarların qəbulunun gecikməsi və ya
lazımi idarəçilik çevikliyinin olmaması idarəetmə sisteminin fəaliyyətinin faydalılıq əmsalını ciddi şəkildə aşağı
salır.
Nəhayət, aşkarlığın, şəffaflığın təmin edilməsi, idarəetmə sisteminin bütün pillələrinin müxtəlif növdən
olan neqativlərdən təmizlənməsi dövlət idarəçiliyi sahəsində islahatların ən vacib sahəsi kimi qeyd edilməlidir.
Neqativlərə qarşı mübarizə bütün dövrlərdə və ölkələrdə dövlət idarəçiliyi sahəsində, müəyyən mənada, ənənəvi
hal almış fəaliyyət növünə çevrilib. Müasir idarəetmənın bu mübarizəni daha da gücləndirməyə həm ehtiyacı
artıb, həm də imkanları. Qanun və qaydaların təkmilləşməsindən başlayaraq ən müasir texnologiyalardan istifadə
etmək əsasında fəaliyyət göstərən “Elektron hökumət” ideyasının reallaşmasınadək çox geniş imkanlar dəsti
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mövcuddur ki, dövlət idarəçiliyi sahəsində zəruri şəffaflığı təmin etməklə neqativlərə qarşı mübarizənin
səmərəsini qat-qat artıra bilər.
Azərbaycan yeni idarəetmə məfkurəsinə və metodlarına keçid mərhələsini yaşamaqdadır. 2016-cı ilin
sentyabr ayında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına bəzi dəyişikliklərlə əlaqədar keçirilən
referendumun nəticələri bu sahədə əlavə hüquqi imkanlar yaratmışdır. Çox qısa vaxtda idarəetmədə ən
əhəmiyyətli və faydalı islahatların uğurla həyata keçirilməsi üçün bütün əsaslar mövcuddur və ölkə iqtisadiyyatı
tezliklə onların müsbət təsirini hiss edə biləcəkdir. Cəmiyyətimiz, həmişə olduğu kimi, yenə də Heydər Əliyev
ideyalarından faydalanaraq onun həmişəyaşar ruhundan daim ilham alacaqdır.
Azərbaycan.-2017.-3 may.-№93.-S.1,4.
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Azərbaycan zirvəsi
Hüseynbala MİRƏLƏMOV,
Milli Məclisin deputatı, yazıçı-publisist
Hər bir tarixi mərhələ öz liderinə möhtacdır. O lider öz dövrünün varisidir, onun cağırışına Tanrının bir
cavabıdır. Makedoniyalı İsgəndər, Şah İsmayıl Xətai, Çingizxan, Birinci Pyotr, Napoleon, A.Linkoln və bir çox
başqaları zamanın, dövrün ehtiyacından doğulmuş lider şəxsiyyətlərdir. Liderliyə iddialılar da çox olur, ancaq
tarix öz tələblərinə cavab verənləri seçir və bu seçim əksər hallarda bir millətin, bir xalqın və bəzən bütün
bəşəriyyətin tarixində bir dönüşə səbəb olur.
Bizlər Azərabycan xalqının lideri, zəmanəsinin siyasət fenomeni Heydər Əiyev kimi dahinin müasiri olmuş,
onun xalqı və dövləti qarşısında misilsiz xidmətlərinin uğurlu nəticələrini görmüşük.
Dünyanın bir çox xalqlarının tarixi kimi, müstəqil Azərbaycanın 25 illik tarixi də sübut etdi ki, siyasi
hakimiyyəti reallaşdırma mexanizmi başlıca hərəkətverici şəxs - hakimiyyət münasibətlərində mərkəzi yer tutan
siyasi lider olmadan fəaliyyət göstərə bilməz. 25 il xalqın tarixində elə də böyük zaman deyil. Ancaq bu illər
Azərbaycan üçün ciddi sınaqlar dövrü oldu. Zaman göstərdi ki, Azərbaycan xalqı bütün çətinlikləri dəf etmək
iqtidarındadır, əlbəttə, əgər dəyanətli milli lideri, böyük miqyaslı dövlət xadimi varsa.
Müstəqilliyimizin bərpa edildiyi erkən dövrdə baş verənlər hamımızın yadındadır. Proses o qədər sürətlə
getdi ki, siyasi liderliyi qaragüruhçular ələ alıb hakimiyyətə gəldilər. Bu, Azərbaycanın müstəqilliyə və azadlığa
qovuşmaq mərhələsinin elə məqamları idi ki, ictimai-siyasi proseslər nə məntiqə, nə də əxlaq qanunlarına sığırdı.
Sovetlər Birliyinin parçalandığı, xalqların və respublikaların müstəqilliyə qovuşduğu həmin illəri təhlil
edən sovetoloqlar yazırdı ki, siyasi və iqtisadi böhran əksər ölkələrdə kəskin, qeyri-sabit şərait yaradır və bu da
siyasi düşüncədə bütün problemləri çözəcək bir möcüzənin baş verəcəyi ümidini oyadırdı. Bilik və əsaslandırılmış
istiqamətlər ümidlərlə əvəzlənirdi.
Biz şahidiyik ki, ötən əsrin səksəninci illərində sosializmin inzibati-amirlik modelinin böhranı bu tip
liderlərin bütöv bir nəslini həyata gətirdi. Bu proses Azərbaycandan da yan keçmədi və kütlənin qaynar
vətənpərvərlik oyanışından faydalanaraq təşəbbüsü ələ alan bu tip Azərbaycan “liderləri” çox cidd-cəhdlə peşəkar,
fenomenal, özünü dövlət idarəçiliyinin ən yüksək postunda təsdiqləyən xarizmatik bir lideri - Heydər Əliyevi
bütün vasitələrlə siyasi proseslərdən kənarlaşdırmağa çalışdılar.
Dünyada baş verən prosesləri dərk etmək iqtidarında olmayan bu insanlar nəticədə müstəqillik ideyası
ətrafında birləşən cəmiyyəti parçaladılar və qarşı-qarşıya qoydular, ölkəni vətəndaş müharibəsi sindromuna
yoluxdurdular. Yalniz bu məqamda öz acizliklərini dərk edib, Heydər Əliyevə çağırış edən xalqın qəzəbindən
qorxub hakimiyyəti biabırcasına tərk etdilər. Bu məqamdan başlayaraq Heydər Əliyev həqiqi lider kimi hiddət və
qəzəb doğuran bu gerçəkliyə özünəməxsus təmkini, məntiqi, siyasi dünyagörüşü, uzaqgörənliyi ilə yanaşdı və az
bir zamanda məhv olmaq təhlükəsiylə üz-üzə qalan, mürəkkəb, ziddiyyətli, psixoloji cəhətdən son dərəcə gərgin
problemləri çox ustalıqla həll etdi.
Məhz həmin məqamlarda bu nadir siyasi istedad sahibi olan dövlət adamı bütün dünya azərbaycanlılarının
ümummilli liderinə çevrildi, onun səsinə dünyanın hər yerindən səs verdilər. Heydər Əliyev qeyd-şərtsiz xalqın
mənəvi dünyasında belə möcüzələr yaratmaq iqtidarında olan siyasi lider obrazında canlanmağa başladı və bu ona
sonsuz ümumxalq inamını və etimadını yaratdı.
Zaman göstərdi ki, xalq heç də yanılmayıb. Siyasi lider kimi Heydər Əliyev hakimiyyətdə qərarların qəbul
edilməsində və reallaşdırılmasında müstəsna rol oynayırdı və bu qərarlar siyasi proseslərdə, eyni zamanda
dövlətin idarə edilməsində əsas oriyentirlər idi. Heydər Əliyevin siyasi lider kimi gücü onda idi ki, hadisələrə
həlledici təsir göstərir və siyasi prosesləri ustalıqla yönəldirdi. Məhz onun müstəsna bacarığı sayəsində ictimai
həyat transformasiya olunur və siyasi şərait sürətlə sabitliyə yönəldilirdi.
Siyasi lider kimi o, insanları bəyan etdiyi bəşəri məqsəd və dəyərlər ətrafında birləşdirdi, onların
maraqlarını qoruya bildi, xalqın, həm də gənc dövlətin qarşılaşdığı çox ciddi problemlərdən çıxış yollarını
göstərdi, bu yolda onlarla birgə addımladı, ictimai həyatı canlandırdı və inkişaf etdirdi. Dövlət başçısı olaraq qəbul
etdiyi qərarların reallaşacağına görə məsuliyyəti öz üzərinə götürdü. Son illər təkcə Azərbaycanda deyil, xarici
ölkələrdə belə diqqətlə öyrənilən Heydər Əliyev idarəçiliyinin möcüzəsi isə onda idi ki, o, parçalanmaq həddində
olan, vətəndaş müharibəsi ilə üz-üzə qalan Azərbaycanda xalqının minillər arzusunda olduğu müstəqil milli
dövlətçiliyin əsasını qoydu, onu möhkəmləndirərək əzəmət verdi, ölkəni təhdid edən vətəndaş müharibəsinin,
qardaş qırğınının qarşısını aldı, qarşılıqlı ittihamlara, hakimiyyət uğrunda gedən çəkişmələrə birdəfəlik son qoydu.
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Dünya şöhrətli bu dahinin tam bitkin obrazını yaratmaq hələ illərlə vaxt istəyəcək. Amma yazıçı həmkarım,
dostum, Nobel mükafatı laureatı olmuş dünya şöhrətli qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun Heydər Əliyev
fenomeninin siyasi-fəlsəfi portretinə çevrilmiş aşağıdakı fikirləri indiki məqamda, elə bilirəm ki, tam yerinə düşür:
“Heydər Əliyev həqiqətən də tarixi, hətta əfsanəvi bir şəxsdir. Bu, sövet dövründə də belə idi, bugünkü MDB
məkanında, xeyli çətinləşmiş müasir dünya şəraitində də belədir. Heydər Əliyev hər zaman xalqının xidmətində
olmuşdur. Heydər Əliyev onun yaşıdlarının və hətta ondan cavan olan bir çox siyasi xadimlərin bacarmadığı
xüsusiyyəti - müasir dövrün ən aktual çağırışlarına hazır olmağı nümayiş etdirə bilmişdir... Bütün bu həqiqətlər
qloballaşan bazar iqtisadiyyatı şəraitində, dünyanın gözü qarşısında cərəyan edir. Müstəqillik dövründə
qarşılaşdığı çox böyük çətinliklərə, problemlərə baxmayaraq, Azərbaycan həm bölgədə, həm də dünyada layiqli,
demokratik yerini tutmuşdur.
Bu məsələdə isə həlledici rol, tarixi missiya Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
öhdəsinə düşür. Çünki o, müasir dövrün siyasi liderləri arasında böyük ehtiyac duyulan bir şəxsiyyətdir.
Heydər Əlirza oğlu XX əsrin ən böyük liderlərindəndir. O, müasir demokratik Avrasiyanın yeni tarixinin
bugünkü qurucularından biridir”.
Bu gün isə vəziyyət bir qədər fərqlidir. İndi insanlar və cəmiyyət üçün vacib olan ən ümdə məsələ fərdi və
ictimai rifahı, sabitliyi təmin edən dövlətin sosial-iqtisadi inkişafında siyasi liderin roludur. Əlbəttə, siyasi lider
strukturunda onun xarakterini müəyyənləşdirən çox mühüm komponentlər vardır:
İlk növbədə liderin fərdi cizgiləri: xarakterinin gücü, qətiyyəti, iradəsi, intuisiyası, şəxsiyyətinin cazibəsi
və s.
Peşəkarlıq keyfiyyətləri: analitik bacarığı, şəraitdən tez və dəqiq baş açması, inandırmaq və başqasının
rəyinə qarşı çıxmaq cəsarəti, natiqlik məharəti, təşkilatçılıq bacarığı, qərarların qəbul edilməsində kompetentlik,
kompromisə hazır olmaq, diplomatiya və s.
Mənəvi keyfiyyətlər: xeyirxahlıq, ictimai borca sədaqət, insanlara, cəmiyyətin rifahına qayğı və ədalətli
yanaşma.
Bu gün tam qətiyyətlə deyə bilərik ki, bu keyfiyyətlərin hər biri XXI əsrin dünya liderləri nəslinin ən parlaq
nümayəndəsi olan cənab Prezident İlham Əliyevin simasında cəmləşib. Ulu öndər 2003-cü ildə uzaq Klivlənddən
xalqa müraciətində qətiyyətlə yazırdı: “İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri,
planları, işləri sizin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm qədər inanıram
və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm”.
Liderlik istedaddır və o, heç də siyasətin hər bir subyektində olmur. Yalnız müstəqil düşüncəsi, parlaq
zəkası olan və kütlənin marağını ifadə edən şəxsiyyət lider ola bilər. İlham Əliyev siyasi və iqtisadi qərarlar qəbul
edərkən onları real şəraitə uyğunlaşdırır.
Azərbaycan Prezidenti eyni zamanda xarizmatik liderdir və bu “liderlik haqqı” ona mənsub olduğu siyasi
elitadan və onun ictimai mənşəyindən gəlir. Xarizmalı lider təkcə öz hərəkətləri ilə deyil, həm də mənəvi gücünün
təsiri ilə, özünün mövcudluğu faktı ilə cəmiyyəti ətrafına toplaya bilir.
Prezident İlham Əliyevin idarəçilik strategiyasında Heydər Əliyev fəlsəfəsini inkişaf etdirmək, cəmiyyətdə
sosial ədalət prinsiplərini genişləndirmək və dünya iqtisadiyyatına uyğun idarəetməni təkmilləşdirmək, eyni
zamanda ölkəni kənar totalitarizmdən və dünyadakı totalitar ekspansiyadan qorumaq başlıca vəzifələr hesab
edilirdi. Müasir sivilizasiya yalnız belə bir dövlətin sayəsində insan şəxsiyyətinin siyasi, sosial, mənəvi və hətta
intellektual və elmi inkişafı üçün zəruri olan hər şeyi edə bilir. Yalnız belə olan bir şəraitdə dövlətin ali
funksiyaları - qanunçuluğun təmin olunması və siyasi cəmiyyətin azad inkişafına yardım bərqərar olunacaqdır.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin qurduğu və Prezident İlham Əliyevin əzmlə inkişaf etdirdiyi Azərbaycan
sosial dövlətdir. Ona görə ki, bütün ictimai həyat və fəaliyyətin potensial subyekti kimi insan bu dövlətin, dövlət
hakimiyyəti institutlarının başlıca vəzifəsinə çevrilmişdir. Bu dövlətdə şəxsiyyətin sosial maraqlarını müdafiə
edən hüquqi sistem yaradılmışdır, iqtisadiyyat, siyasət və cəmiyyətin mənəvi həyatı vətəndaşların sosial
poblemlərinin həllinə istiqamətləndirilmişdir.
Müxtəlif Qərb ölkələrinin təcrübəsi və alimlərin apardıqları sosial tədqiqatlar sübut edir ki, bütün sahələrdə
əsas prinsiplərini reallaşdıran və bərqərar edən demokratiya iqtisadiyyatın dinamik inkişafı və bununla da sosial
rifahın təminatı üçün münbit zəmin yaradır. Prezident İlham Əliyev hakimiyyətinin ilk günündən ulu öndər
Heydər Əliyevin bu istiqamətdə strateji xəttini davam etdirmək üçün yaxından bildiyi və əxz etdiyi dünya
ölkələrinin bu təcrübəsindən çıxış edib demokratiyanı təkmilləşdirməklə Azərbaycan cəmiyyətinin və onun
iqtisadi bazisinin modernləşdirilməsinin əsasına çevirməkdə israrlı oldu və bu gün də bu xətt davam etdirilir.
Azərbaycanda sosial rifaha xidmət edəcək iqtisadiyyatın, demokratik dövlət strukturunun özü də
modernləşmədən keçir və tərəqqiyə yalnız bu yolla çatmaq mümkün idi. İlham Əliyevin dövlətçilik düşüncəsinin
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praqmatizmi onda idi ki, o, tərəqqiyə aparan yolu - modernləşməni seçdi. Bütün sahələrdə islahatlar ölkə boyu
infrastrukturun müasir innovasiyalara uyğun olaraq genişləndirilməsinə yönəldi: genişmiqyaslı məktəb tikintisinə,
yolların modernləşdirilməsinə, şəhər və qəsəbələrin elektrik güclərinin artırılmasına başlanıldı, rabitə və
kommunikasiya sisteminin kəskin yüksəlişi baş verdi.
Bununla paralel olaraq Heydər Əliyevin dəstəyi ilə yaranan sahibkarlıq təbəqəsi Prezidentin bu strateji xətti
də davam etdirməkdə qətiyyətli olduğunu yetərincə hiss etdi. Çox qısa bir müddətdə dövlət başçısı bu mexanizmin
inkişafı və bərqərar olması üçün bir çox tədbirləri gerçəkləşdirdi - inzibati maneələr aradan qaldırıldı, biznesə
vergi təzyiqlərinə son qoydu və bu sahənin kəskin ehtiyac duyduğu dövlət tərəfindən güzəştli kreditlərlə təmin
edilməsinə geniş imkanlar yaratdı.
XXI əsrin ilk onilliyində ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının yeni hədəflərini müəyyənləşdirən dövlət
proqramları işlənib hazırlandı və həyata keçirilməyə başlandı. Gənc müstəqil dövlətin az bir zamanda qazandığı
uğurlar artıq beynəlxalq aləmdə təsdiqləndi və heyrət doğurdu. Azərbaycan böyük bir inkişafa, iqtisadi sıçrayışa
nail oldu. Məram bəlli idi: insan kapitalının keyfiyyətcə yüksək inkişafını təmin etmək, dövlət orqanları ilə özəl
strukturlar arasında qarşılıqlı əlaqələri tənzimləyəcək, cəmiyyəti yüksək sosial rifaha aparacaq rəqabətqabiliyyətli
sosial-iqtisadi model yaratmaq. Dövlət hakimiyyətinin səmərəliliyini daha da artırmaq və yeni, mobil idarəçilik
mərhələsinə keçidin mühüm sosial tələbat olduğunu gözəl bilən Prezident İlham Əliyev bu məsələni də xüsusi
nəzarətdə saxlayır və tədrici islahatlarla reallaşdırır.
İndi bu siyasi xətt çox çevik şəkildə Azərbaycandakı ictimai quruluşu iki əsas üzərinə keçirməkdədir dövlət və vətəndaş institutları və bazar iqtisadiyyatı. Demokratik ideallara sadiqliyi sözdə bəyan etməklə deyil,
onları çox böyük qətiyyətlə və ardıcıllıqla həyata keçirən Azərbaycan hakimiyyəti məhz bu sahədəki nailiyyətləri
sayəsində, cəmiyyətin bütün təbəqələrinin maraqlarının ifadəçisi və müdafiəçisi olduğunu öz vətəndaşlarına
göstərmiş oldu. Bu, dövlətə və onu təmsil edən Prezident İlham Əliyevə öz xalqının yüksək etimadını qazandırdı.
Elə bu etimada görə bəzi Qərb dövlətlərinin ikili standartlarla siyasi oyunlar oynamasına baxmayaraq, 2013-cü
ildə də İlham Əliyev yenidən böyük səs çoxluğu ilə Prezident seçildi.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin dövlətçilik təcrübəsi və nəzəriyyəsi əsasında, qloballaşan dünyanın
qarşıya qoyduğu tələbləri nəzərə almaqla tam yeni bir mərhələnin strateji proqramını işləyib hazırlayan və həyata
keçirən Prezident İlham Əliyev ona göstərilən etimadı sadəcə doğrultmaqla kifayətlənmir, həm də özünün lider
təyinatını təsdiqləyir. Müasir dünyanın üzləşəcəyi problemləri qabaqlamağı bacarır və öz ölkəsinin bu
problemlərdən əziyyət çəkməməsi üçün dövlət aparatının səmərəliliyini artırır, Azərbaycanı beynəlxalq siyasi
təşkilatların fəal və nüfuzlu üzvünə, regionun lider dövlətinə, dünyanın qlobal siyasi məsələlərinin müzakirə
olunduğu mərkəzə çevirir. Bu mənada onun siyasi lider kimi nə qədər dövlətçi olduğu göz önündədir.
Dövlət başçısı olaraq İlham Əliyev həm də ölkəsinin on illər uzağı nizamlayacaq perspektivləri aydın görür.
Onun insan təkcə “inkişaf faktoru”, “modernləşdirmə resursu” yox, həm də ali məqsəd, ali dəyərdir düşüncəsi ilə
apardığı islahatlar millətin rifahını illər uzunu təmin edəcək məramlardan irəli gəlir. O, sadəcə gözəl fikirlər
açıqlamır, bu sahədə etibarlı təminat sistemini qurmaq üçün müəyyən mexanizmlər, onların reallaşması üçün
şərait yaradır. Onun rəhbərlik etdiyi dövlətin aydın və dəqiq işlənmiş sosial-iqtisadi siyasəti var və bu siyasət də
Azərbaycanda öz uğurları ilə xalqın həyatına işıq saçır.
XXI əsrin əvvəllərindən başlayaraq dünyada gedən proseslər göstərir ki, indi milli dövlətlərin suverenliyinə
təsir göstərən qlobal siyasət formalaşmaqdadır. Siyasi qloballaşma müasir dünya düzənini dəyişir, ənənəvi milli
dövlətçilik formalarına öz düzəlişlərini edir və beynəlxalq siyasi münasibətləri yenidən sistemləşdirir.
Qlobal siyasət bu gün təkcə ənənəvi coğrafi maraqlara deyil, həm də bir çox iqtisadi, sosial və başqa
problemlərə istiqamətlənib. Ona görə də dövlət suverenliyinin komponentləri - daxili hakimiyyət, sərhədlərə
nəzarət, siyasi muxtariyyət, qarışmamaq - presedentsiz çağırışlarla qarşılaşmaqdadır. Mahiyyətcə dəyişikliklər
dövlət və milli suverenliyin konsepsiyasının bütün tərkib hissələrinə toxunur. Zəif dövlətlər, məsələn, Ermənistan,
Moldova, hətta Ukrayna kimi dövlətlər kənardan öz daxili işlərinə qarışmağı daha çox hiss edirlər.
Dünya düzəninin belə bir vaxtında siyasi liderin rolu daha çox zəruri hesab edilir. Ümumiyyətlə, kəskin
dönüş mərhələlərində tez və vaxtında qərar qəbul etmək, konkret vəzifələri düzgün dərk etmək bacarığı tələb
olunanda liderin rolu xüsusilə böyük olur. Ona görə də cəmiyyət arasında belə bir ictimai fikir formalaşıb ki,
“güclü lider” bütün problemləri həll edə bilər. Milli liderlər qlobal problemləri nəzərə almaya bilmirlər. Onlar öz
daxili siyasətlərini ümumdünya, qlobal proseslərin bir hissəsi kimi nəzərdən keçirməlidirlər. Prezidentin bu
sahədə beynəlxalq müstəvidə siyasi manevrləri və çevik diplomatiyası deməyə əsas verir ki, Azərbaycan
həqiqətən doğru yoldadır.
XXI əsrdə qloballaşma prosesi ilə yanaşı, sürətli regionlaşma da getməkdədir. Regionlaşma hazırda
beynəlxalq münasibətlər sisteminə daha çox təsir göstərməyə başlayır, dünya siyasətinin qlobal və regional tərkib
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hissələri arasında nisbətlər dəyişməyə başlayır, həmçinin regionun dövlətin daxili işlərinə təsiri güclənir.
Məsələyə bu aspektdən yanaşsaq, o zaman etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycan bütövlükdə Qafqazın mühüm
siyasi aktoruna çevrilmişdir. Bu, Prezident İlham Əliyevin iqtisadi və siyasi strategiyasının ən önəmli
məqamlarından biridir.
Hazırda dünya təsərrüfatı proseslərinin idarə edilməsinin səmərəli sistemini yaratmaq perspektivləri bəzi
şərtlərlə müəyyənləşir. Əvvəla, dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların qərar qəbul etməsinə təsir göstərən siyasi
bazarın subyektlərinin dairəsi genişlənir. Bununla da iqtisadi maraqların reprezentasiyası və aqreqasiyasının
ənənəvi mexanizmi zəifləyir. İkincisi, son onillikdə dünya iqtisadiyyatının açıq dəyərlərinə istiqamətlənmiş
çoxsaylı regional iqtisadi qruplaşmalar yaranır ki, onlar subyektlərin spesifik maraqlarının müdafiəsinin güclü
alətlərinə çevrilərək iqtisadi siyasətin işlənməsinə həlledici təsir göstərirlər.
Bütün bunları nəzərə almadan firtınalar qopan bu dünyada Azərbaycanın müstəqil dövlətçiliyini qorumaq
o qədər də sadə görünməsin gərək. Müharibə şəraitində tərəqqi tapan, torpaqlarının 20 faizi işğal altında qalmış,
dünyanın bir çox dövlətlərinin marağında olan Azərbaycanın uğurları Prezident İlham Əliyevin daha güclü və
daha dərin zəkaya sahib lider olduğunu nümayiş etdirir. Bu gün Azərbaycanın siyasi və iqtisadi müstəqilliyini
qorumaq üçün ona güclü dövlət və bu güclü dövləti idarə etmək üçün güclü lider - İlham Əliyev indi daha çox
lazımdır.
Bu gün Azərbaycan yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur. Keyfiyyətcə yeni mərhələdə elə Azərbaycan
Prezidentinin müəyyənləşdirdiyi başlıca hədəflərdən biri də məhz aktual çağırışlara cavab verə bilən idarəetmə
modelinin formalaşdırılmasıdır. Ona görə aparılan islahatların mühüm bir istiqaməti də məhz struktur
dəyişiklikləri, idarəetmənin təkmilləşdirilməsidir.
Bu mənada son aylar ölkə həyatında baş verən ən əhəmiyyətli hadisələrdən biri də müvafiq konstitusiya
dəyişikliklərindən irəli gələrək dövlət idarəçilik sistemində təsis edilmiş Azərbaycan Respublikasının Birinci
vitse-prezidenti vəzifəsinə görkəmli ictimai xadim Mehriban Əliyevanın təyin edilməsi oldu. Ölkə vətəndaşlarının
böyük sevinc və ümidlə qarşıladıqları bu təyinat respublikamızda aparılan islahatların məntiqi davamı və ölkədə
yeni bir tarixi reallığın başlanğıcıdır. Bu reallığın xarakterini, Azərbaycanın gələcəyi üçün yaratdığı möhtəşəm
perspektivləri ölkənin Birinci vitse-prezidenti vəzifəsinə təyin olunmuş şəxsiyyətin mənəvi keyfiyyətləri,
Azərbaycan xalqına və dövlətinə olan sevgisi, indiyə qədər daşıdığı bütün vəzifələrdə cəmiyyətimizə və ümumən
bəşəriyyətə qazandırdığı nailiyyətlər təyin edir.
Bu, təsadüfi bir təyinat olmayıb uzun illərdən bəri ölkəmizin, eləcə də dünyanın ictimai-siyasi, mədəni
həyatında mühüm rol oynayan Mehriban Əliyevaya ümumxalq rəğbətindən, cəmiyyətin sosial sifarişindən, eyni
zamanda belə həlledici mərhələdə islahatlar prosesinə böyük dəstək ola biləcək bacarıqlı təşkilatçı, yüksək
səriştəli menecer kimi Mehriban xanımın peşəkar imkanlarından dövlət idarəçiliyində də istifadə zərurətindən
irəli gələn bir qərardır.
O, indiyə qədər yerinə yetirdiyi bütün vəzifələrdə öz potensialını, yüksək məsuliyyət hissini, təşkilatiidarəetmə məharətini ortaya qoyduğu parlaq nəticələrlə təsdiqləyib. Mehriban Əliyeva sıralarında 700 minə yaxın
üzvü birləşdirən Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini kimi xeyli müddətdən bəri siyasi proseslərin fəal
iştirakçısıdır. Onun partiyanın ali rəhbərliyində təmsilçiliyi bu qurumun gücünü daha da artırıb, cəmiyyətin
ictimai-siyasi həyatında qadın fəallığı ənənələrinin inkişafına stimul yaradıb. Mehriban xanım Əliyeva ötən əsrin
90-cı illərinin ortalarından bəri genişmiqyaslı, sistemli, ardıcıl layihələrlə milli mədəniyyətimizi bütün dünyada
təbliğ edir. 2004-cü ildən fəaliyyət göstərən və bu gün regionun ən böyük və nüfuzlu ictimai təşkilatlarından
birinə, insanların ümid yerinə çevrilmiş Heydər Əliyev Fondunun prezidenti kimi o, hər biri Azərbaycan və
ümumilikdə bəşəriyyət üçün tarixi əhəmiyyət daşıyan proqramlar, layihələr gerçəkləşdirir. Bu proqram və
layihələrin nəticələrindən milyonlarla adam faydalanıb və bu gün də faydalanmaqdadır.
Təlqin etdiyi xeyirxahlıq, mərhəmət, maarifçilik kimi ali dəyərlər, yer üzündə sülhə, mədəni dəyərlərin
qorunmasına, sivilizasiyalararası dialoqa verdiyi töhfələr beynəlxalq aləmdə Mehriban xanım Əliyevaya böyük
nüfuz qazandırıb. UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri kimi o, bütün dünyada Qərb və Şərq dünyasının
bu iki yüksək statusunu eyni vaxtda daşıyan ilk və yeganə şəxsiyyətdir.
Azərbaycan Gimnastika Fedarasiyasının prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin İcraiyyə Komitəsinin üzvü
kimi Mehriban xanım Əliyevanın milli mədəniyyətimizin, Azərbaycan idmanının inkişafında da böyük rolu var.
2012-ci ildə “Eurovision” mahnı müsabiqəsinin, 2015-ci ildə I Avropa Oyunlarının ölkəmizdə yüksək səviyyədə
keçirilməsi bu mühüm tədbirlərin Təşkilat Komitəsinin rəhbəri kimi Mehriban Əliyevanın gərgin zəhmətinin,
yüksək təşkilatçılıq qabiliyyətinin, ölkə rəhbərinin böyük əminliklə ona həvalə etdiyi mühüm vəzifəni qısa bir
müddətdə layiqincə yerinə yetirməsinin nəticəsi idi.
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Mehriban Əliyeva bu ay ölkəmizdə keçiriləcək IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının təşkilinə hazırlıq işlərini
də eyni məsuliyyətlə yüksək səviyyədə davam etdirməkdədir. Oyunlara hazırlıq işləri artıq başa çatmaq üzrədir.
Azərbaycan yenə dünyanı yaxşı mənada heyrətləndirəcək. İslam Həmrəyliyi Oyunlarının illər sonrakı növbəti
silsilələri üçün yeni meyarlar, daha üstün səviyyələr müəyyənləşdirəcək. Buna əminik. Çünki Azərbaycanın
Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsi İcraiyyə Komitəsinin
üzvü, UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi təşkilati-hazırlıq
işlərinin nəticəsini başqa cür təsəvvür etmək mümkün deyil.
Bugünkü uğurlarımız bir daha göstərir ki, Azərbaycan dövləti müasir dünyamızda nə istədiyini bilir və
qlobal inkişaf proseslərindən milli maraqlar naminə faydalanmaq üçün aydın, əsaslandırılmış və ardıcıl fəaliyyət
kursuna malikdir. Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən edilərək xalqımızı xoşbəxt gələcəyə aparan bu
kurs bundan sonra da uğurla davam etdiriləcək, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan yeni
inkişaf templərini sürətləndirəcək və qabaqcıl dövlətlər arasında layiqli yerini daha da möhkəmləndirəcəkdir.
Azərbaycan.-2017.-2 may.-№92.-S.6.
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İntellektual inkişaf strategiyasının müəllifi
Həsən BAYRAMOV,
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Hər bir xalqın tarixində silinməz iz buraxmış böyük şəxsiyyətlərin elm və təhsilə münasibəti, bu sahələrin
inkişafına verdikləri sanballı töhfələr onların əbədiyaşarlığını təmin edən başlıca amillərdən biridir. Bu günlərdə
anadan olmasının 94-cü ildönümü təntənə ilə qeyd edilən müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu, ümummilli
lider Heydər Əliyev də idarəçiliyinin bütün mərhələlərində elm və təhsilin inkişafına xüsusi qayğı ilə yanaşaraq,
ilk növbədə xalqın intellektual gələcəyini düşünmüşdür.
Mütərəqqi dünya gerçəklikləri ilə uzlaşan fəal maarifçilik kursunun həyata keçirilməsi, dövlət idarəçiliyi
üçün yüksək mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri, intellekti, savadı ilə fərqlənən ixtisaslı kadrların yetişdirilməsi
məsələləri ulu öndər Heydər Əliyevin fəaliyyətinin bütün mərhələlərində prioritet məsələlərdən olmuşdur. Hələ
ötən əsrin 70-80-ci illərində ulu öndərin Azərbaycana rəhbərliyi dövründə təhsil müəssisələrinin zəngin
şəbəkəsinin yaradılması və onların maddi-texniki bazasının formalaşdırılması, respublika hüdudlarından kənarda
yüksəkixtisaslı mütəxəssislərin, o cümlədən hərbi kadrların yetişdirilməsi, Elmlər Akademiyasının elmi-tədqiqat
institutlarında fundamental elmin inkişafının təmin olunması gələcəkdə milli müstəqilliyimiz üçün zəruri
intellektual zəmin yaratmışdır.
Ulu öndərin şəxsi təşəbbüskarlığı, qətiyyəti və iradəsi sayəsində həmin illərdə 700-dən artıq məktəb binası
tikilərək istifadəyə verilmiş, respublikada ali təhsil müəssisələrinin sayı 12-dən 17-yə, ali təhsil alan tələbələrin
sayı isə 70 mindən 100 minə çatmışdı. Respublikaya birinci rəhbərliyi dövründə 10 mindən çox gənci keçmiş
SSRİ respublikalarının ali məktəblərinə təhsil almağa göndərən Heydər Əliyev yüksəkixtisaslı, vicdanlı və
peşəkar kadrların hazırlanması, dövlət idarəçiliyi sisteminin sağlamlaşdırılması məsələlərinə ciddi fikir vermişdir.
Böyük strateq Azərbaycanda informasiya texnologiyaları, beynəlxalq hüquq, beynəlxalq münasibətlər, aviasiya
və digər sahələr üzrə mütəxəssis hazırlayan ali məktəblərin olmadığını nəzərə alaraq minlərlə azərbaycanlı gəncin
Moskva, Kiyev, Minsk və başqa şəhərlərdəki nüfuzlu ali məktəblərə göndərilməsini təmin etmişdir.
Ötən əsrin sonlarında soyuq müharibənin başa çatması zəminində cərəyan edən proseslərin məntiqi nəticəsi
olaraq dövlət müstəqilliyini bərpa etmək şansı qazananda Azərbaycan yenə də məhz ulu öndər Heydər Əliyevin
respublikaya birinci rəhbərliyi dövründə formalaşmış zəngin iqtisadi və elmi potensiala istinad etmişdir. Fəqət
1991-1993-cü illərdə respublikamızda hökm sürən ümumi böhranlı vəziyyət - iqtisadi tənəzzül prosesinin
dərinləşməsi, ictimai-siyasi sabitliyin kövrək xarakter daşıması elm və təhsil sahəsində də əsaslı problemlərə
gətirib çıxarmışdı. Azərbaycan elmi tənəzzül girdabında çırpınır, nüfuzlu alimlər, həyatını təhsilə həsr etmiş adlısanlı müəllimlər dolanışıq üçün xaricə üz tutur, mənəvi depressiya elmi mühitə getdikcə daha çox hakim kəsilirdi.
Bu böhranlı vəziyyəti yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə respublika rəhbərliyinə
qayıdışından sonra aradan qaldırmaq, elm və təhsil sahəsində dövlət siyasətinin mühüm istiqamətlərini
müəyyənləşdirmək mümkün olmuşdur.
Ümummilli lider Heydər Əliyev 1993-cü il sentyabrın 28-də ictimaiyyət nümayəndələri ilə ilk görüş yeri
kimi Azərbaycan Elmlər Akademiyasını seçməklə intellektual potensialın daşıyıcıları olan elm xadimlərinin,
ziyalıların cəmiyyətdəki roluna necə böyük önəm verdiyini bir daha nümayiş etdirmişdir. Təsadüfi deyildir ki,
AMEA-nın 2015-ci ildə keçirilmiş 70 illik yubileyində dərin məzmunlu nitq söyləyən Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev bu elm məbədinin qorunub saxlanılmasında ümummilli liderin tarixi xidmətlərini xüsusi
xatırlatmışdır: “Ümumiyyətlə, ovaxtkı rəhbərlik hesab edirdi ki, Azərbaycanda Milli Elmlər Akademiyasına
ehtiyac yoxdur. Bu, çox səhv bir yanaşma idi. Xoşbəxtlikdən 1993-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyev xalqın tələbi
ilə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra, əlbəttə, bütün bu söhbətlərə son qoyuldu. Ulu öndərin ictimaiyyətlə ilk görüşü
məhz alimlərlə, Milli Elmlər Akademiyasının binasında olmuşdu. O vaxtdan bu günə qədər Azərbaycan elminin
inkişafına çox böyük diqqət göstərilir”.
Ümummilli liderin həmin illərdə irəli sürdüyü elm və təhsil konsepsiyasının əsas qayəsini müstəqilliyin
daha da möhkəmləndirilməsi, demokratik və hüquqi cəmiyyət quruculuğu prosesinin sürətlə həyata keçirilməsi,
dövlətin iqtisadi potensialının gücləndirilməsi kimi ümdə prinsiplər təşkil etmişdir. Təhsil hüququ 1995-ci ilin 12
noyabrında ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul edilmiş Azərbaycan Konstitusiyasında hər bir vətəndaşın vacib
hüquqlarından biri kimi elan olunmuşdur. Ulu öndərin 30 mart 1998-ci il tarixdə imzaladığı “Azərbaycan
Respublikasında təhsil sahəsində islahatlar üzrə Dövlət Komissiyası haqqında” sərəncamında isə müstəqil
Azərbaycanın təhsil sistemində beynəlxalq standartlara uyğun islahatların həyata keçirilməsi, təhsilin inkişafı və
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onun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, Avropa təhsil məkanına inteqrasiyanın təmin edilməsi kimi
mühüm vəzifələr önə çəkilmişdir.
Böyük strateq Heydər Əliyevin 15 iyun 1999-cu il tarixli sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan
Respublikasında Təhsil İslahat Proqramı”nın əsas mahiyyətini isə təhsil sistemində islahatların təkamül yolu ilə,
mərhələlərlə aparılması, tarixən formalaşmış zəngin, mütərəqqi ənənələrin, təcrübənin qorunub saxlanılması,
dünya təhsil sisteminin Azərbaycanın milli xüsusiyyətlərilə çuğlaşan prinsiplərinin tətbiqi məsələləri təşkil
etmişdir.
Həmin dövrdən ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə akademiyanın fəaliyyətində yeni
istiqamətlər müəyyənləşmiş, 1997-ci ilin 31 yanvarında ulu öndərin akademiyanın bir qrup aparıcı alimi ilə
keçirdiyi tarixi görüşdən sonra faktiki olaraq Elmlər Akademiyasının inkişafının yeni mərhələsi başlanmışdır.
Heydər Əliyev Azərbaycan elmi qarşısında duran əsaslı problemlərə toxunmaqla onların aktuallığını
əsaslandırmış, alimlərə Azərbaycan dövləti, xalqı üçün daha gərəkli strateji məsələlərlə məşğul olmağı tövsiyə
etmiş, elmin inkişaf strategiyasının əsas müddəalarını irəli sürmüşdür.
Ulu öndərin elmi-intellektual potensialın gücləndirilməsi sahəsində siyasətini inamla davam etdirən dövlət
başçısı İlham Əliyev bu sahədə ardıcıl islahatlar həyata keçirir. Həyata keçirilən dövlət proqramları çərçivəsində
regionlarda ümumi təhsilin infrastrukturu əhəmiyyətli şəkildə yenilənmiş, bu sahənin müasir tələblərə cavab verən
normativ hüquqi bazası yaradılmışdır. Son 14 ildə ali təhsildə Bolonya Bəyannaməsindən irəli gələn başlıca
prinsiplərin tətbiqi, təhsil müəssisələrinin müasir informasiya və elmi-metodiki təminatı, təhsil infrastrukturunun
yenilənməsi, dərsliklə təminatın yaxşılaşdırılması, ucqar kənd məktəblərinin pedaqoji kadr təminatı
reallaşdırılmış, məktəbəqədər və peşə təhsili xidmətlərinin müasir tələblər səviyyəsində qurulması məqsədilə
dövlət proqramları qəbul edilmişdir.
Son 14 ildə şəhər və rayonlarda 3000-ə yaxın məktəb binası tikilmiş və mövcud təhsil obyektlərində əsaslı
təmir-bərpa işləri uğurla aparılmışdır. Təhsil və elm müəssisələrində informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarının tətbiqi prosesi də əhəmiyyətli dərəcədə genişlənmişdir. Prezident İlham Əliyevin 24 oktyabr
2013-cü il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Strategiyası” respublikada keyfiyyət nəticələri və əhatəliyinə görə dünya ölkələri sırasında aparıcı mövqe tutan,
səriştəli müəllim və təhsil menecerlərinə, qabaqcıl texnologiyalara əsaslanan təhsil sisteminin yaradılması üçün
genişmiqyaslı tədbirləri nəzərdə tutur.
Son illər hər bir ölkənin uğurlu inkişafı ilk növbədə elmin, təhsilin, o cümlədən ali təhsilin inkişaf səviyyəsi
ilə şərtlənir. Bu baxımdan Azərbaycanda gerçəkləşdirilən milli layihələr insana, onun həyatının keyfiyyətinin
yüksəldilməsinə yönəldilmiş sərmayələrdir. Dövlət inkişafın elə istiqamətlərini dəstəkləyir ki, onlar qabaqcıl
texnologiyalardan istifadə və bu texnologiyaların sənayedə tətbiqi ilə bağlıdır.
Təhsillə yanaşı, ötən illərdə elmin də böyük inkişaf yolu keçdiyini əminliklə söyləmək mümkündür.
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Ali təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiq
edilməsi barədə” fərmanı əsasında hazırlanaraq imzalanmış 4 may 2009-cu il tarixli “Azərbaycan Respublikasında
2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı Dövlət Proqramı”nın
təsdiq edilməsi haqqında”, habelə 22 may 2009-cu il tarixli “2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının
ali təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında”, 11 iyun 2011-ci il tarixli
“2011-2013-cü illərdə Azərbaycan təhsilinin inkişafı üzrə Milli Strategiya”nın hazırlanması haqqında sərəncamlar
qarşıdakı illərdə humanitar elmi-tədqiqat institutlarının qarşısında duran vəzifələri dəqiq şəkildə
müəyyənləşdirmişdir.
2016-cı ildə dövlət başçısı tərəfindən imzalanmış bir sıra fərman və sərəncamlar mahiyyətcə iqtisadiyyatın
elmi-innovativ əsaslarla inkişafını stimullaşdırır. Azərbaycan Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli fərmanı ilə
təsdiq edilmiş “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə Strateji Yol Xəritəsi”ndə bir sıra sahələrlə
yanaşı, elmin, insan kapitalının inkişafı ilə bağlı qarşıda duran vəzifələr göstərilir.
2016-cı ilin yaddaqalan hadisələrindən biri də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 iyun 2016-cı il
tarixli sərəncamı ilə “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qəbuludur. Ölkədə elmin inkişafının
hüquqi əsaslarını müəyyən edən bu qanun elmi fəaliyyətin təşkili, idarə edilməsi və inkişafı sahəsində dövlət
siyasətinin əsas prinsiplərini, elmin və elmi-innovasiya fəaliyyətinin məqsədlərini, elmi fəaliyyət subyektlərinin
hüquq və vəzifələrini, elmin maliyyələşdirilməsi mexanizmlərini, elmi nailiyyətlərin stimullaşdırılması və
onlardan istifadənin təşkilati-hüquqi əsaslarını müəyyən edir.
Azərbaycanda əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş mütərəqqi elm və təhsil
strategiyasının uğurla reallaşdırılmasında böyük strateqin ideyalarını yaşadan Heydər Əliyev Fondunun da
xidmətlərini xüsusi vurğulamaq lazımdır. Fonda uğurla rəhbərlik edən Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə
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həyata keçirilmiş “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” layihəsi çərçivəsində ötən illərdə regionlarımızda
yüzlərlə yeni məktəb binası inşa olunaraq lazımi avadanlıqlarla təchiz edilmişdir. Fond bu xeyirxah ənənəni ölkə
hüdudlarından kənarda da davam etdirərək Pakistan, Rusiya və Gürcüstanda müasir tipli yeni məktəblərin inşasını
üzərinə götürmüşdür.
Fondun “Təhsilə dəstək” layihəsi də özünün humanist məqsədləri ilə diqqəti çəkir. Layihə çərçivəsində
Pakistanda qızlar üçün yeni orta məktəb binası, Gürcüstanın Dmanisi rayonunda, Rusiyanın Ulyanovsk şəhərində,
habelə Misir Ərəb Respublikasında yeni məktəblər tikilərək istifadəyə verilmişdir. Bundan əlavə, bir sıra xarici
təşkilat və şirkətlərin fonda hədiyyə etdikləri müxtəlif adda 10 mindən çox kitab ölkənin ali və ümumtəhsil
məktəblərinə, uşaq evlərinə, internat məktəblərinə paylanılmışdır
Fond təhsil sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq istiqamətində də çoxsaylı tədbirlər həyata keçirir. UNESCOnun diqqətinin ölkənin təhsil problemlərinə cəlb olunması nəticəsində təşkilatlarla münasibətlər daha da
dərinləşmiş, bir neçə istiqamətdə əməkdaşlıq əlaqələri qurulmuşdur. Bu əlaqələr əsasən “Təhsil hamı üçün”
proqramını, texniki-peşə sahəsində əməkdaşlıq, inklüziv təhsil layihəsi, ali məktəblərdə UNESCO kafedralarının
yaradılması və digər sahələri əhatə edir.
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin 21 fevral 2017-ci il tarixli sərəncamı ilə Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti, UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın Azərbaycan
Respublikasının Birinci vitse-prezidenti vəzifəsinə təyin edilməsi ölkəmizdəki sistem xarakterli genişmiqyaslı
islahatların tələbindən irəli gələn və cəmiyyətin mənafeyini özündə ehtiva edən tarixi qərar kimi elm və təhsil
ictimaiyyətinin böyük sevincinə səbəb olmuşdur. Tamamilə əminik ki, Azərbaycanın Birinci vitse-prezidentinin
faydalı təşəbbüsləri və əzmkar fəaliyyəti təhsil və elm sahələrində islahatların daha da sürətlənməsini təmin
edəcəkdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev hər zaman deyirdi ki, elm, təhsil, bilik müasirlik, savad və gələcəyə açılmış
qapılar deməkdir. Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev də sosial-iqtisadi inkişafın keyfiyyətcə yeni
mərhələsində Azərbaycan xalqının intellektual gələcəyini təmin etməyin yeganə yolunu məhz bu sahələrin ən
müasir tələblər səviyyəsinə çatdırılmasında görür. Elmi əsaslara söykənən iqtisadi islahatların uğurlu nəticələri
isə getdikcə hər bir vətəndaşın maddi rifah halında özünü daha qabarıq göstərir.
Azərbaycan.-2017.-2 may.-№92.-S.5.
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Əbədiyaşarlıq rəmzi
Əli HƏSƏNOV,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi,
YAP İdarə Heyətinin üzvü
XX əsrin sonlarında yenidən müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycan Respublikasında hüquqi, demokratik
dövlət quruculuğu və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı istiqamətində həyata keçirilən siyasi islahatlar strategiyası
ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Azərbaycanın ən mürəkkəb və taleyüklü dövründə dövlətə
rəhbərlik etmək məsuliyyətini öz üzərinə götürmüş bu görkəmli dövlət xadimi xilaskarlıq və quruculuq
missiyasını şərəflə yerinə yetirməklə xalqımızın tarixində silinməz izlər qoymuşdur.
1990-cı illərin əvvəllərində yaranmış tarixi şərait Azərbaycanda hüquqi, demokratik siyasi sistemin və
vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması, xalqımızın vahid amal, milli-mənəvi dəyərlər ətrafında sıx birləşməsi,
ictimai həmrəyliyin yaradılması və ölkənin bazar iqtisadiyyatı yolu ilə inkişafına nail olunması üçün çoxşaxəli
islahatlar strategiyasının hazırlanaraq həyata keçirilməsini zəruri edirdi. Azərbaycanı dayanıqlı ictimai-siyasi
sabitliyə malik olan, müstəqil, demokratik və dünyəvi bir ölkə kimi dünyaya tanıtmaq hakimiyyətin qarşısında
mühüm vəzifələr qoyurdu. Lakin həmin dövrdə iqtidarda olan qüvvələr xalqı ümummilli maraqlar ətrafında
səfərbər edən, onun kimliyini, yaratdığı dövlətin və siyasi sistemin xarakterini, mənəvi dəyərlərini qoruyub
saxlayacaq məqsədyönlü siyasət həyata keçirə bilmədi. Keçmiş ictimai-siyasi sistemdə formalaşmış bütün
dəyərlərdən, o cümlədən elmi, intellektual və mənəvi potensialdan kütləvi şəkildə imtina meyli cəmiyyətdə ciddi
siyasi-ideoloji boşluq yaratdı.
Bu cür həssas bir dövrdə respublikada hökm sürən iqtisadi və siyasi böhranın aradan qaldırılması, ictimaisiyasi sabitliyin yaradılması, demokratik siyasi sistemə və bazar iqtisadiyyatına keçidin təmin edilməsi məqsədilə
çoxşaxəli islahatlar aparmaq səriştəsinə malik, əhalinin əksəriyyəti tərəfindən dəstəklənən milli liderə ehtiyac
olduğu özünü göstərməyə başladı. 1993-cü ildə görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin yenidən siyasi
hakimiyyətə qayıdışından sonra Azərbaycanda hüquqi, demokratik dövlətin və vətəndaş cəmiyyətinin yaradılması
istiqamətində elmi-nəzəri əsaslara söykənən siyasi islahatlar strategiyası həyata keçirildi. Bu islahatlar xalqımızın
dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, respublikamızın demokratik yolla inkişafına nail olunması, hüquqa,
ədalətə söykənən vətəndaş cəmiyyətinin əsasının qoyulması, insanların azad, sərbəst yaşaması və qanunun
aliliyinin təmin edilməsində böyük rol oynadı.
Azərbaycanın müstəqil milli inkişafı ilə bağlı Heydər Əliyevin siyasi dünyagörüşü və konseptual yanaşması
ilk dəfə hələ SSRİ dağılmamışdan qabaq - 1991-ci ilin əvvəllərində Azərbaycan parlamentinin tribunasından
dediyi fikirlərdə öz əksini tapmışdır. Onun həmin dövrdə parlament müzakirələrində səsləndirdiyi təklif və
mülahizələr müstəqilliyə doğru uzanan yolda irəli sürülən yeganə rasional, praqmatik və uzaqgörən fəaliyyətin
parlaq nümunəsi idi. Heydər Əliyev 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
seçilərkən respublikanın demokratik yolla inkişafının zəruri olduğunu vurğulayaraq bildirmişdir: “Müstəqil
Azərbaycanda demokratiya inkişaf etdirilməlidir. Siyasi plüralizmə geniş yol verilməlidir. Azərbaycan
Respublikasında Konstitusiyanın pozulmasına, qanun pozuntularına yol verilməməlidir. Dövlət quruculuğu və
cəmiyyətin formalaşması məhz demokratik prinsiplər əsasında olmalıdır. Siyasətdə və iqtisadiyyatda sərbəstlik,
hürriyyət, insan azadlığı, insan hüquqlarının qorunması və sərbəst iqtisadiyyat, bazar iqtisadiyyatı prinsipləri
bərqərar olmalıdır”.
Ümummilli lider respublika Prezidenti seçildikdən sonra 1993-cü il oktyabrın 10-da Andiçmə mərasimindəki
çıxışında da müstəqil Azərbaycan dövlətinin demokratik dəyərlər əsasında inkişaf edəcəyini bir daha bildirərək
demişdir: “Müstəqil Azərbaycan Respublikasının qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri respublikanın dövlət
quruculuğunu təşkil etməkdir. Bizim yolumuz aydındır, bunu dəfələrlə bəyan etmişik. Yolumuz demokratiya
yoludur. Müstəqil Azərbaycanda demokratik, hüquqi dövlət qurulmalıdır. Azərbaycan dövləti demokratik
prinsiplər əsasında fəaliyyət göstərməlidir, öz tarixi ənənələrindən bəhrələnərək, dünya demokratiyasından,
ümumbəşəri dəyərlərdən səmərəli istifadə edərək, demokratik dövlət quruculuğu yolu ilə getməlidir”.
Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra Azərbaycanın milli inkişaf siyasətinin, gələcək ictimai-siyasi,
sosial-iqtisadi və mədəni-mənəvi inkişafının əsasları qoyuldu, daxili və xarici siyasətin məqsəd və vəzifələri,
prinsip və xüsusiyyətləri, əsas istiqamətləri və prioritetləri müəyyən edildi. Dövlət müstəqilliyini
möhkəmləndirən, yeni ictimai münasibətlərə, demokratik normalar və siyasi plüralizmə əsaslanan vətəndaş
cəmiyyəti modelinə keçidi təmin edən siyasi islahatlar strategiyasının əsas hədəfləri sırasında:
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* hüquqi dövlətin və vətəndaş cəmiyyətinin formalaşıb inkişaf etməsi üçün demokratik tələblərə cavab verən
ölkə Konstitusiyasının yaradılması;
* xalqın öz iradəsini seçkili orqanlar vasitəsilə ifadə etməsi üçün demokratik standartlara uyğun hüquqi
qanunvericilik sisteminin formalaşdırılması;
* vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının, onların sosial, siyasi, dini, irqi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq
ictimai-siyasi proseslərdə iştirakının təmin edilməsi;
* çoxpartiyalı siyasi sistemin inkişaf etdirilərək təkmilləşdirilməsi;
* cəmiyyətin intellektual, siyasi resurslarının müstəqil dövlət quruculuğu prosesinə cəlb edilməsi;
* ölkə vətəndaşlarının ümummilli ideoloji dəyərlər və ictimai-siyasi məqsədlər ətrafında birləşməsinin təmin
olunması;
* demokratik siyasi mədəniyyətin formalaşdırılması və s. mühüm yer tuturdu.
Antiazərbaycan mövqe tutan daxili və xarici dairələrin təxribatlarına baxmayaraq, Heydər Əliyevin
respublikada ictimai-siyasi sabitliyi bərpa etməsi demokratik islahatların aparılması üçün əlverişli şərait yaratdı
ki, bu, həm müstəqil dövlət quruculuğu proseslərinin sürətlə getməsində, həm də yeni iqtisadi-siyasi sistemin
formalaşmasında mühüm rol oynadı. Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi ilk illərdə milli birliyə qarşı yönəlmiş
siyasi təhdidlər respublikada daxili sabitliyin, ictimai-siyasi və sosial-etnik təhlükəsizliyin təmin olunmasını,
vətəndaş həmrəyliyinin yaradılması və digər ciddi məsələlərin həllini tələb edirdi. Buna görə də siyasi islahatlar
aparılarkən milli təhlükəsizlik sisteminin mühüm tərkib hissələrindən biri olan ictimai-siyasi, sosial-etnik
təhlükəsizliyin təmin edilməsi, cəmiyyətdəki köklü dəyişikliklərin xalqımızın maraqlarına təsirinin öyrənilməsi
və nəzərə alınması vacib amillərdən biri oldu.
Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin, qanunçuluğun və vətəndaş birliyinin təmin olunması siyasi
islahatların əsas hədəflərindən birinə çevrildi ki, bunun da nəticəsində respublikada hökm sürən xaos və dağıdıcı
qüvvələrin cinayətkar fəaliyyəti aradan qaldırıldı, dövlət və cəmiyyət həyatının bütün sahələrini əhatə edən
quruculuq işləri vüsət aldı. Heydər Əliyevin xalqı səfərbər edərək öz arxasınca apara bilən lider olması ilə yanaşı,
müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu kimi yaradıcı şəxsiyyət keyfiyyətləri yenidən bariz şəkildə təcəssüm
olundu. Ümummilli lider mürəkkəb xarici-siyasi vəziyyətdə, yeni dünya nizamının tələblərini və geosiyasi
reallıqları nəzərə almaqla Azərbaycan dövlətinin milli inkişaf strategiyasını müəyyənləşdirdi və elmi-siyasi, tarixi
cəhətdən əsaslandırdı.
Respublikanın milli təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş təhdidlərin aradan qaldırılmasının əsas və ən mühüm
şərtini ictimai-siyasi sabitliyin təmin olunmasında görən Heydər Əliyev bəyan edirdi ki, nəyin bahasına olursaolsun ölkə daxilində xaos və qarşıdurma cəhdlərinə qarşı qətiyyətli mübarizə aparacaq, qanunçuluğu və milli
dövlətçiliyi möhkəmləndirmək üçün bütün imkanlardan istifadə edəcəkdir. Buna görə də müxtəlif vaxtlarda daxili
və xarici dairələrin ölkəmizin konstitusiya quruluşunu sarsıtmaq, ictimai-siyasi sabitliyi pozmaq, etnik
münasibətləri kəskinləşdirmək cəhdləri baş tutmadı və həmin hadisələr zamanı aydın oldu ki, siyasi islahatlar
ölkədə səmərəli dövlət idarəçiliyi sistemi, dayanıqlı ictimai-siyasi sabitlik yaratmışdır.
Heydər Əliyevin Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi yaratdıqdan sonra dövlət quruculuğunun hüquqi
bazasının formalaşdırılması istiqamətində gördüyü işlər milli müstəqilliyin qorunub saxlanması və
möhkəmlənməsində böyük əhəmiyyət kəsb etdi. Ulu öndərin birbaşa təşəbbüsü ilə hazırlanaraq 1995-ci ildə
ümumxalq səsverməsi nəticəsində qəbul olunmuş Azərbaycanın Respublikasının Konstitusiyası ilə hakimiyyət
bölgüsü prinsipi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğunun hüquqi əsasları, insan hüquq və azadlıqlarının təmin
olunması və s. bünövrəsi qoyuldu. Bu sənəd müstəqil Azərbaycanda dövlət quruculuğunun sarsılmaz təməllərini
yaratdı, cəmiyyətdə milli həmrəylik və tolerantlığın, humanizmin özünə mühüm yer tutmasını təmin etdi.
1993-cü ildən həyata keçirilən tədbirlər - milli qanunvericiliyin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması,
azad, plüralist cəmiyyət quruculuğu, qeyri-hökumət təşkilatlarının və müstəqil mətbuatın yaradılması sahəsində
atılan mühüm addımlar, çoxpartiyalı sistemin formalaşması, onun əsasında ilk parlament seçkilərinin keçirilməsi,
mətbuat və informasiya üzərindən bütün dövlət tənzimləyici mexanizmlərin götürülməsi, senzuranın ləğvi və s.
ölkəmizin beynəlxalq aləmdə demokratik imicini formalaşdıraraq dünya dövlətlərini onunla daha geniş
əməkdaşlığa ruhlandırdı. Siyasi islahatlar yeni ictimai münasibətlərin inkişafını təmin edib ölkədaxili
demokratiyanın səviyyəsini Avropa standartlarına uyğunlaşdırdı ki, bu da 2001-ci ildə Azərbaycanın Avropa
Şurasına daxil olması, Avropa Birliyi ilə tərəfdaşlıq münasibətləri yaratması, dünyanın nüfuzlu təsisatlarına
inteqrasiyası və s. ilə nəticələndi. Siyasi islahatlar ədalətli cəmiyyət və sosialyönümlü dövlətin möhkəmlənməsini,
vətəndaşların sosial-iqtisadi və mənəvi tələblərinin dolğun təminatını, habelə maddi resursların insan potensialının
inkişafına yönəldilməsini şərtləndirdi.
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Müstəqil dövlətin siyasi-ideoloji əsaslarının, idarəçilik mexanizminin yaradılması və milli inkişaf
konsepsiyasının formalaşdırılması istiqamətində Heydər Əliyevin gördüyü işlər bir tərəfdən Ermənistanla hərbi
qarşıdurma, digər tərəfdən isə Azərbaycanı təsir altında saxlamaq istəyən daxili və xarici güclərlə kəskin mübarizə
şəraitində baş tutmuşdur. Lakin ümummilli lider bu çətinliklərə baxmayaraq, özünün şəxsi nüfuzu, siyasi
uzaqgörənliyi, böyük idarəçilik təcrübəsi sayəsində bütün milli resursları vahid amal uğrunda səfərbər etmiş,
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlayaraq, onu sabit inkişaf yoluna çıxarmış və müstəqil subyekt
kimi beynəlxalq aləmlə sıx inteqrasiyasına nail olmuşdur.
Heydər Əliyevin 1993-2003-cü illərdə irəli sürdüyü ideya və fikirlər, siyasi və sosial-mənəvi sahədə
reallaşdırdığı kurs, praktiki tədbirlər bir ictimai-siyasi sistemdən digərinə keçidin, demokratik cəmiyyətin, habelə
ictimai həyat normalarının əsaslarını yaratmışdır. Ümummilli liderin siyasi-ideoloji baxışları sosializm
sistemindən azad olaraq müstəqillik yolu tutmuş, lakin region və dünya güclərinin üst-üstə düşməyən, kəsişən
maraqları ilə üz-üzə qalmış, getdikcə qloballaşan dünyada öz yerini axtaran, milli maraqlarını və təhlükəsizliyini
qorumağa çalışan gənc Azərbaycan dövləti üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti
uzun illər öz dövlətçiliyindən, milli-mənəvi köklərindən ayrı salınmış xalqımızın özünəqayıdış və
özünütəsdiqində mühüm, səfərbəredici funksiya yerinə yetirmiş, dövlət strukturlarının rəsmi və praktiki
fəaliyyətinin, həyata keçirilən iqtisadi-siyasi, hüquqi və sosial-mənəvi proqramların əsasında dayanmışdır.
Siyasi islahatlar zamanı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varislik prinsipi saxlanılmış və vaxtilə onun
birləşdirici ideya kimi irəli sürdüyü azərbaycançılıq ideologiyasına müraciət edilmişdir. Heydər Əliyev xalqımızın
müstəqillik tarixində Xalq Cümhuriyyətinin oynadığı rolu yüksək qiymətləndirmiş və onun ənənələrinin davam
etdirilməsinin vacib olduğunu vurğulayaraq demişdir: “1918-ci ildə yaranmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
bizim milli sərvətimizdir, tariximizin parlaq səhifəsidir. Ondan sonrakı illər, onilliklər də həyatımızın böyük
mərhələləridir, parlaq səhifələridir, xalqımızın böyük nailiyyətləridir. Məhz bunlar hamısı birlikdə indiki müstəqil
Azərbaycanın həm iqtisadi, həm intellektual, həm də mədəni potensialını yaradıbdır”.
Siyasi islahatlar yeni şəraitdə azərbaycançılıq ideyasının - ümumvətəndaşlıq, vətənə bağlılıq, Azərbaycan
dilinə və mədəniyyətinə sevgi, dövlətin sevinci və kədəri, dəyərləri və problemləri qarşısında ümumi və bərabər
məsuliyyət hissi daşımaq kimi yeni konfiqurasiyanın - milli inkişaf siyasətinin ideoloji əsaslarını ortaya qoydu.
Heydər Əliyev ölkə vətəndaşlarını vahid ideya və məqsəd ətrafında birləşdirəcək milli ideologiya məsələsini
ümumdövlət səviyyəsinə qaldırdı. Azərbaycançılığın müstəqil dövlətin bütün əhalisinin ali ideologiyasına
çevrilməsi və milli birliyin təmin olunmasından irəli gələn məsələlər ictimai-siyasi, elmi və yaradıcı dairələrin
müzakirəsinə çıxarıldı. Azərbaycançılıq ideologiyasının təməlində dayanan milli-mənəvi dəyərlər - ana dili və
milli mədəniyyət, tarixi keçmişlə bağlı olan adət-ənənələr, azərbaycanlıları tanıdan və fərqləndirən bütün
atributlar qorunub saxlanılaraq inkişaf etdirildi. Bütün bunların nəticəsidir ki, Heydər Əliyevin indiyə qədər
toplanılmış nəzəri-siyasi irsi müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsasları və milli inkişafı haqqında zəngin
mənbəşünaslıq bazası, bitkin bir təlim hesab olunur. Bu təlimin bir çox tezisləri 1992-ci ildə Yeni Azərbaycan
Partiyasının yaradılması ilə bağlı ümummilli liderin ölkə ziyalılarına ünvanlanmış müraciətində, partiyanın
proqramında, digər hissəsi isə 1993-2003-cü illərdə prezidentlik fəaliyyəti dövründə qəbul edilmiş ayrı-ayrı dövlət
proqramlarında, səsləndirdiyi fikir və mülahizələrdə, çıxışlarında, ortaya qoyduğu nəzəri-siyasi ideyalarda öz
əksini tapmışdır.
Heydər Əliyev milli ideologiyanı Azərbaycanın tarixi keçmişi, dövlətçiliyinin dünəni, bugünü və gələcəyi,
ölkədə yaşayan millət və xalqların adət-ənənələri ilə sıx şəkildə əlaqələndirdi. Bu məqsədlə dilindən, dinindən,
etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, bütün Azərbaycan vətəndaşlarının vahid dövlətçilik ətrafında
birləşdirilməsi üçün ciddi iş aparıldı. Azərbaycançılıq ideyası ölkənin milli-etnik xüsusiyyətlərinə və onun müasir
inkişaf tələblərinə uyğunlaşdırıldı. Heydər Əliyevin bu sahədə həyata keçirdiyi islahatlar xalqımızın qədim
dövlətçilik ənənələrinin üzə çıxarılaraq müasir tarixi dəyərlərlə sintezində əvəzsiz rol oynamışdır.
Siyasi islahatların mühüm xüsusiyyətlərindən birini Azərbaycanda daxili inkişafın təkamül yolu ilə
getməsinin əsas götürülməsi, demokratiya və siyasi plüralizmin yaradılmasında inqilabi yanaşmadan qaçılması
təşkil edir. Bununla bağlı olaraq Heydər Əliyev bildirir ki, dövlət həyatında heç nəyə birdən-birə nail olmaq
mümkün deyil. Nə iqtisadi, siyasi, sosial-mədəni inkişafa, nə də demokratiya, vətəndaş cəmiyyəti və siyasi
plüralizmə bir-iki gündə çatmaq olar. Bunun üçün uzunmüddətli ciddi təşkilati işlər görülməli, milli inkişaf
resursları səfərbər olunmalı, daxili idarəçilikdə, insanların şüurunda dəyişiklik edilməlidir. Bütün bunları heç bir
inqilabla etmək mümkün deyil, bunu yalnız təkamül yolu ilə, tədricən həyata keçirmək olar.
Heydər Əliyevin apardığı siyasi islahatlar həm ictimai şüurun, həm də cəmiyyətin inkişaf
qanunauyğunluqlarına söykənirdi və belə bir ideya əsas götürülürdü ki, yeni siyasi-iqtisadi sistemə keçid prosesi
mexaniki şəkildə, ani və sıçrayışlı yolla mümkün deyil. Bu, bir tərəfdən ictimai-siyasi və iqtisadi sistemin uzun
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illər formalaşmış strukturları arasındakı əlaqələrin tez bir zamanda qırılmasının qeyri-mümkünlüyü ilə bağlıdırsa,
digər tərəfdən də mənəvi-psixoloji amillərlə əlaqədardır. Bunu nəzərə alan Heydər Əliyevin sözlərinə görə, bir
ölkədə hətta inqilabi dəyişikliklər belə köhnə sistemi dərhal dəyişdirmir, onu yeni bir sistemlə əvəz etmir, inqilab
köhnəni vurub dağıdır, ancaq ondan fərqli sistem yaratmaq üçün müəyyən vaxt və illər lazımdır. Buna görə də
siyasi islahatlar həyata keçirilərkən sosial sistemləri dağıdıb yenidən vaxt və qüvvə sərf etmədən, öz daxili enerjisi
hesabına dəyişdirərək, proseslərin təbii gedişini istiqamətləndirmək taktikasına üstünlük verilmişdir.
Heydər Əliyev dühasının əzəməti həm də ondadır ki, o, təkcə öz dövrünün nəbzini tutmaqla məhdudlaşmadı,
ölkəni ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi inkişafın birinci fazasından uğurla çıxarmaq missiyasını başa vurdu və
bununla kifayətlənməyərək, vaxtında ikinci fazanın təməl daşını qoydu, bu mərhələdə ölkəyə rəhbərlik edə biləcək
yeni siyasi güc mərkəzini yaratdı. Bəzi qonşu ölkələrdən fərqli olaraq, Azərbaycan yeni iqtisadi sistemin
üstqurumu kimi ortaya çıxan siyasi dünyagörüşü və yeni siyasi lideri müxalifətdə deyil, iqtidar partiyasının
içərisində yetişdirdi.
Siyasi islahatlar cəmiyyətdə konstruktiv əməkdaşlıq və vətəndaş həmrəyliyi prinsipinin özünə mühüm yer
tutmasını şərtləndirmişdir ki, bu da demokratik siyasi sistemi səciyyələndirən əsas cəhətlərdən biridir. Ümummilli
lider hər kəsin müstəqil mövqeyini, fərqli düşünmək hüququnu qəbul edir, hətta opponentlərin əsassız tənqidlərinə
hədsiz dözümlülük göstərirdi. Heydər Əliyev demokratiyaya dərk edilmiş nizam-intizam, yaradıcı proses kimi
baxır və bu anlayışdan sui-istifadə edərək cəmiyyətdə xaos yaratmağa cəhd edən siyasi avantüristlərə qarşı
barışmaz mövqe tuturdu. Hüquqi dövlətin və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı naminə ictimai-siyasi qüvvələrin
birliyinə nail olmaq və milli mənafelərdən irəli gələrək şəxsi, qrup maraqlarını arxa plana keçirib qarşıdurmalara
yol verməmək siyasi islahatlar zamanı diqqət mərkəzində dayanmışdır. Ölkənin əksər siyasi qüvvələri arasında
konstruktiv əməkdaşlığın yaradılması müstəqil dövlət quruculuğu proseslərini sürətləndirən əsas amillərdən biri
olmuşdur.
Ümummilli liderin adı ilə bağlı olan siyasi islahatlar strategiyasının hazırda Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev tərəfindən müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq təkmilləşdirilib uğurla həyata keçirilməsi Azərbaycanın
müstəqil dövlət kimi mütərəqqi inkişafında və dünya birliyində böyük nüfuz qazanmasında mühüm rol oynayır.
Ötən illərin təcrübəsi göstərir ki, siyasi islahatların ardıcıl və sistemli şəkildə aparılması ictimai həyatın bütün
sahələrinin ahəngdar inkişafı, milli maraqlardan irəli gələn məsələlərin çevik və lazımi səviyyədə həllini tapması
üçün əlverişli imkanlar yaratmışdır. Bütün bunların nəticəsində Azərbaycan keçid dövrünü başa vuraraq, ictimaisiyasi, sosial-iqtisadi və mənəvi-ideoloji transformasiyasının yeni mərhələsinə daxil olmuşdur.
Azərbaycan.-2017.-2 may.-№92.-S.1,5.
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Heydər Əliyevin milli inkişaf strategiyası yeni islahatlar kursunun təməlidir
Samir ŞƏRİFOV,
Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri
Öz siyasi dühası ilə Azərbaycanın müasir simasını müəyyənləşdirmiş və xalqımızın taleyində silinməz izlər
qoymuş Heydər Əliyev müxtəlif dövrlərdə iki dəfə Azərbaycana rəhbərlik etmiş və hər dəfə respublikamızı
tənəzzüldən, anarxiyadan, xaosdan inkişafa, tərəqqiyə doğru aparmışdır. Ulu öndərin 1969-1982-ci illərdə
Azərbaycanın rəhbəri kimi gördüyü işlər milli özünüdərkin, milli ruhun hədsiz yüksəlişinin təmin olunması
baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Ölkəmizin bugünkü zəngin elmi, iqtisadi, mədəni, kadr potensialının təməlində Heydər Əliyevin məhz
həmin illərdə apardığı milli quruculuq işləri dayanır. Sonralar sovetlər birliyinin rəhbərliyinə yüksələn Heydər
Əliyev bu nəhəng ölkənin ən ağır sahələrinin idarə edilməsində böyük uğurlara nail olaraq Azərbaycanı öz
timsalında bütün dünyaya tanıtdı. Ulu öndərin bu yüksək vəzifədə fəaliyyəti respublikamızın sovetlər birliyinin
bütün imkanlarından maksimum bəhrələnməsini şərtləndirdi.
Heydər Əliyevin müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanda hakimiyyətə qayıdışı ölkəmizin müasir tarixinin
çox keşməkeşli dövrünə təsadüf edir. Ölkəmiz ciddi hərbi, siyasi, sosial-iqtisadi və maliyyə problemləri ilə üzüzə qalmışdı. Ermənistanın ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzü və çoxsaylı soydaşlarımızın öz doğma torpaqlarından
qovularaq qaçqın və məcburi köçkün halına düşməsi, daxildə hökm sürən siyasi çəkişmələr, özbaşınalıq və xaos,
keçmiş sovetlər birliyinin digər respublikalarında fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektləri ilə ticarət-maliyyə
əlaqələrinin dağılması, dördrəqəmli (1800 faiz) hiperinflyasiya, yüksək yoxsulluq və işsizlik səviyyəsi şəraitində
Azərbaycan keçmiş SSRİ və Şərqi Avropanın keçid ölkələri arasında ən dərin iqtisadi tənəzzülə məruz qalmaqla
1991-ci ilə qədər olan ümumi daxili məhsulunun 60 faizinə qədərini itirmişdi.
Belə mürəkkəb bir dövrdə bazar iqtisadiyyatına keçid qeyri-peşəkar şəkildə aparılır, ciddi siyasi, sosialiqtisadi, maliyyə böhranı getdikcə genişlənirdi. Təkcə bir faktı qeyd edək ki, 1991-ci ildən başlayaraq 4 il ərzində
əhalinin əməkhaqqı üzrə əldə etdiyi real gəlirlərin səviyyəsi 8 dəfə azalmışdı. İstehsalın kəskin şəkildə aşağı
düşməsi, bazar elementlərinin kortəbii fəaliyyəti, dövlət xərclərinin və əməkhaqqı səviyyəsinin bir neçə dəfə
artırılması, ÜDM-ə nisbəti 13 faizə qədər çatmış büdcə kəsirinin Milli Bank tərəfindən davamlı şəkildə pul çapı
vasitəsilə maliyyələşdirilməsinə yönəlmiş düşünülməmiş pul-kredit, vergi-büdcə, maliyyə-bank və xarici ticarət
siyasəti dövlətin real iqtisadi imkanları ilə uzlaşmadığından bir tərəfdən inflyasiyanı sürətləndirir, digər tərəfdən
milli valyutanın sürətli devalvasiyasını şərtləndirirdi. Ümumiyyətlə, iqtisadi tənəzzül dövrü kimi xarakterizə
edilən həmin illər aparılmış sistemsiz iqtisadi siyasət nəticəsində maliyyə-bank sistemi iflic vəziyyətə düşmüş,
ölkədə dərin siyasi və iqtisadi böhrana səbəb olmuş siyasi naşılıq və səriştəsizlik hakimiyyətdə boşluğun
yaranmasına və faktiki olaraq dövlətin parçalanmasına gətirmişdi.
Dövlət müstəqilliyimizin təhlükə altında olduğu məhz belə ağır bir vəziyyətdə xalqın təkidi ilə ümummilli
lider Heydər Əliyevin 1993-cü ilin iyununda hakimiyyətə qayıdışı və yorulmaz əməyi ilə tezliklə hərbi-siyasi
sabitlik bərqərar edildi və iqtisadiyyatda radikal bazaryönlü islahatların keçirilməsinə başlanıldı. Ulu öndərin
siyasi və iqtisadi sahədəki böyük əmək və uzaqgörənliyi sayəsində 1990-cı illərin əvvəllərində iqtisadiyyatda
xroniki xarakter almış geriləmə prosesinin qarşısı alındı, makroiqtisadi sabitlik əldə edildi, sənayedə və digər
sahələrdə iqtisadi göstəricilər artdı. Dövlətin idarəetmə mexanizmləri və hüquqi bazası təkmilləşdi, ölkənin
müdafiə sistemi yaradıldı və möhkəmləndi, zəruri sosial problemləri həll olundu, Azərbaycanın suveren və
yaradıcı dövlət kimi beynəlxalq imici yüksəldi.
1994-cü ildə Azərbaycanın yeni neft strategiyasının reallaşdırılmasını təmin edən “Əsrin müqaviləsi”nin
imzalanması xalqın öz maddi sərvətlərinin, o cümlədən neftinin həqiqi sahibi kimi çıxış etməsinin təntənəsinə
çevrildi. Bu müqavilə ölkəmizin tarixində yeni dövr açdı, dinamik inkişafın təməlini təşkil edərək
müstəqilliyimizin iqtisadi bünövrəsinin möhkəmlənməsi və Azərbaycanın davamlı inkişafı üçün güclü zəmin
yaratdı. Təsadüfi deyil ki, milli sərvətin nəsillər arasında ədalətli bölgüsü, neft gəlirlərinin səmərəli idarə edilməsi
məqsədilə 1999-cu ildə Heydər Əliyevin fərmanı ilə Dövlət Neft Fondu təsis edildi və o, bu gün uğurla fəaliyyət
göstərir.
Heydər Əliyevin o dövrdəki fəaliyyətində bazar iqtisadiyyatının formalaşması, iqtisadi inkişafın təmin
edilməsi, Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası, aqrar islahatların həyata keçirilməsi və bu kimi digər
prioritet sahələrdə həyata keçirilən ardıcıl iqtisadi islahatlar mühüm yer tutmuşdur. Bu baxımdan ilk növbədə
Bretton-Vuds və digər beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə sıx əməkdaşlıq çərçivəsində qısamüddətli dövrdə fiskal
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intizamın təmin olunması, milli valyutanın kəskin ucuzlaşmasının qarşısının alınması, inflyasiyanın minimum
səviyyəyə endirilməsi və iqtisadi artımın bərpa edilməsinə yönələn makroqitisadi sabitləşdirmə proqramı qəbul
olunmuşdur. Eyni zamanda uzunmüddətli perspektivdə bazar iqtisadiyyatının əsas institusional elementlərinin
formalaşmasına xidmət edən struktur islahatları həyata keçirilmişdir. Qiymətlərin və ticarətin liberallaşdırılması,
kütləvi özəlləşdirmə proqramının həyata keçirilməsi nəinki postsovet məkanında, hətta Şərqi Avropanın keçid
ölkələri arasında ən yaxşı islahat nümunələrindən birinə çevrilmiş torpaq islahatlarının qısa bir zamanda uğurla
reallaşdırılması, bank sektorunun konsolidasiyası və restrukturlaşması, valyuta rejiminin tənzimlənməsi, bankmaliyyə ödəniş sistemlərinin yaradılması, özəl sahibkarlar sinfinin inkişafına şərait yaradan əlverişli biznes
mühitinin formalaşdırılması və digər bu kimi mühüm əhəmiyyətə malik islahatlar ölkə iqtisadiyyatının dinamik
inkişafının, habelə bazar institutlarının sağlam və dayanıqlı fəaliyyətinin əsası kimi çıxış etməyə başlamışdır. Eyni
zamanda bu dövrdə iqtisadi islahatların aparılması üçün vacib olan mütərəqqi qanunvericilik bazası işlənib
hazırlanmış, bir sıra qanun, proqram, konsepsiyalar qəbul edilmişdir.
Aparılan məqsədyönlü fəaliyyət və tədbirlər nəticəsində qısa vaxtda Milli Bank tərəfindən büdcə kəsirinin
maliyyələşdirilməsi praktikasına son qoyulmuş, büdcə kəsiri ÜDM-in 1-2 faizi səviyyəsinə enmişdir. Bu
dəyişikliklər nəticəsində artıq 1995-ci ildə dərin iqtisadi böhran keçirən ölkədə makroiqtisadi sabitlik yaranmış,
növbəti - 1996-cı ildən başlayaraq isə iqtisadi artımı bərpa etmək mümkün olmuşdur. Beləliklə, Heydər Əliyevin
düşünülmüş iqtisadi və maliyyə siyasəti nəticəsində ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının təməlinin qoyulmasına,
daxili və xarici mənbələr hesabına kapital qoyuluşuna, xarici ticarət əlaqələrinin bərpasına, özəlləşdirilmənin
başlanmasına, sahibkarlığın formalaşmasına, əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşmasına nail olunmuşdur.
Ulu öndərin siyasi varisi və davamçısı cənab İlham Əliyevin 2003-cü ilin oktyabrından Azərbaycana
rəhbərlik etməsi isə ölkənin iqtisadi və siyasi həyatındakı bu müsbət meyillərin daha da genişlənməsinə, Heydər
Əliyev ideyalarının və dərin islahatlar strategiyasının müasir tələblərə və reallıqlara uyğun olaraq davam etməsini
təmin etmişdir. Prezidentin həyata keçirdiyi sosial-iqtisadi islahatlar ölkədə yeni və sürətli inkişaf mərhələsinin
başlamasına, bazar münasibətlərinə söykənən sosial və investisiyayönümlü büdcənin formalaşmasına, əhalinin
həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə rəvac vermişdir. Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qısa zaman kəsiyində bazar
iqtisadiyyatına keçid dövrü başa çatmış, dövlətimizin müdafiə qüdrəti artmış, iqtisadi, enerji, ərzaq və ekoloji
təhlükəsizlik əsasən təmin edilmiş, əhalinin sosial rifahı xeyli yaxşılaşmışdır. Məhz Heydər Əliyev ideyaları və
dərin islahatlar strategiyasının ardıcıl şəkildə həyata keçirilməsi ölkəmizin gələcəyi üçün uğurlu nəticələr və
qüdrətli maliyyə təminatı yaratmışdır.
Bəzi statistik göstəriciləri qeyd etmək kifayətdir ki, aparılmış islahatların və görülmüş işlərin əzəmətini hiss
edək: 1995-ci illə müqayisədə 2015-ci ildə ümumi daxili məhsul istehsalı real ifadədə 6,4 dəfə artmış, onun həcmi
1991-ci ildəki 0,5 milyon manatdan 2015-ci ildə 54 milyard manata, tərkibində qeyri-neft sektorunun xüsusi çəkisi
2005-ci ilə nisbətən 13,4 faiz-bənd artaraq 69,3 faizə yüksəlmiş, özəl sektorun payı 1995-ci ilə nisbətən 51 faizbənd artaraq 81,2 faizə çatmışdır. Nəticədə Dünya Bankı tərəfindən ölkəmiz adambaşına milli gəlirinin həcminə
görə 2005-ci ildə aşağı, 2009-cu ildən isə yuxarı-orta gəlirli ölkələr qrupuna daxil edilmişdir.
Əhalinin sosial təminatının yaxşılaşdırılması üçün hər il ölkədə minimum əməkhaqqının, pensiya və
təqaüdlərin, ehtiyac meyarının, yaşayış minimumunun, büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda çalışanların
əməkhaqlarının artırılması təmin olunmuşdur. Belə ki, əhalinin real gəlirləri 1995-ci ilə nisbətən 9,8 dəfə artaraq
2015-ci ildə 4380, orta aylıq əməkhaqqı 2000-ci ildəki 44,3 manatdan 2015-ci ildə 467, orta pensiyanın məbləği
2001-ci ildəki 14 manatdan 2016-cı ildə 178 manata çatmış, yoxsulluğun səviyyəsi 2001-ci ildəki 49 faizdən 4,9
faizə enmişdir.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafına istiqamətlənmiş üç dövlət proqramı qeyri-neft sektorunun dayanıqlı
inkişafı, regionlarda müasir infrastruktur layihələrinin reallaşdırılması, yeni istehsal və emal müəssisələrinin
fəaliyyətə başlaması üçün maliyyə təminatı yaratmışdır.
2004-2015-ci illər ərzində ölkədə 1 milyon 480 min yeni, o cümlədən 1 milyon 102 min daimi iş yerləri
açılmışdır ki, onun da 66,4 faizi regionların payına düşmüşdür. Ölkənin strateji valyuta ehtiyatları 1995-ci ildə
250 milyon ABŞ dollarından (cəmi 2 aylıq mal və xidmətlərin idxalı) 2016-cı ilin sonuna 37 milyard ABŞ
dollarına qədər artmışdır. Bunlardan əlavə, xarici və daxili mənbələrdən 1993-2015-ci illər ərzində ölkə
iqtisadiyyatının inkişafı üçün əsas kapitala 184 milyard manat investisiyanın yatırılmasına nail olunmuş,
investisiya qoyuluşunun illik həcmi 1993-cü ildə 6,3 milyon manatdan 2015-ci ildə 20 milyard manata qədər
artmışdır. Bu hesaba 2004-2015-ci illərdə 2124 məktəb, 351 uşaq bağçası, 300 tibb, 144 mədəniyyət və turizm
müəssisəsi, 82 idman və olimpiya idman kompleksləri tikilmiş, bərpa olunmuş və yenidən qurulmuşdur. Ölkənin
şimal, cənub və qərb istiqamətlərində, həmçinin Bakıda, rayonlararası və rayon mərkəzlərini kəndlərlə birləşdirən
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8,6 min km. uzunluğunda yollar, 320 yeni körpü, 39 yol ötürücüsü, 38 avtomobil tuneli və 55 yeraltı və yerüstü
piyada keçidləri inşa olunmuşdur.
Ölkəmizin iqtisadiyyatına mühüm töhfə verəcək Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisi hazırda
tamamlanmaq ərəfəsindədir. Azərbaycanın təşəbbüsü və liderliyi ilə “Şahdəniz” qaz-kondensat yatağının
istismarının ikinci mərhələsinin işlənməsi, bu zaman hasil ediləcək təbii qazın genişləndiriləcək Cənubi Qafqaz
Qaz Boru Kəməri və yeni tikiləcək TANAP və Transadriatik Boru Kəməri (TAP) vasitəsilə Türkiyə və Cənubi
Avropaya ixracını təmin edəcək “Cənub qaz dəhlizi” layihəsi reallaşdırılır. Layihəni iştirakçı ölkələrdən savayı,
Asiya İnkişaf Bankı, Dünya Bankı, Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankı və bir sıra digər beynəlxalq maliyyə
institutları dəstəkləyir. Bu, dünya miqyasında Azərbaycana, onun liderliyi və təşəbbüskarlığı ilə reallaşdırılan
“Cənub qaz dəhlizi” layihəsinə inam və etibarın bariz nümunəsidir. Təsadüfi deyil ki, Prezident İlham Əliyev
layihənin təkcə ölkəmiz üçün deyil, Avropa və regionun enerji təhlükəsizliyi üçün xüsusi önəm daşıdığını
vurğulayaraq qeyd etmişdir ki, bu layihənin reallaşdırılmasında aparıcı qüvvə məhz Azərbaycandır.
Uğurlu xarici siyasət kursu ölkəmizin əksər aparıcı dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlarla münasibətlərini
yeni müstəviyə qaldırmış, nəticədə Azərbaycanın ikitərəfli əlaqələri daha da möhkəmlənmiş, ölkəmiz 53-dən çox
nüfuzlu beynəlxalq iqtisadi qurumların, siyasi və ictimai təşkilatların üzvlüyünə qəbul edilmişdir. Aparılan uğurlu
iqtisadi siyasət və islahatlar beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında da öz əksini tapır. Dünya Bankının “Doing
Business” hesabatında ölkəmiz 2009-cu il üçün dünyanın “lider islahatçı dövləti” kimi qiymətləndirilmişdir.
Davos Dünya İqtisadi Forumu tərəfindən isə rəqabətqabiliyyətliliyinə görə Azərbaycan iqtisadiyyatı dünyada 37ci yerə layiq görülmüşdür. Bundan başqa, Dünya İqtisadi Forumunun 2016-cı il üçün açıqladığı İnsan Kapitalı
İndeksi hesabatında Azərbaycan 130 ölkə arasında orta sıralarda (54-cü) yer almaqla Türkiyə, Çin, İndoneziya,
Braziliya və Küveyt kimi ölkələri qabaqlamışdır.
Heydər Əliyev ideyaları və dərin islahatlar strategiyası öz müsbət nəticələrini bütün sahələrdə olduğu kimi,
Maliyyə Nazirliyinin fəaliyyətində, eləcə də dövlət maliyyəsinin idarə olunması və büdcə sahəsində də özünü
göstərdi. Bu zəmində ölkə iqtisadiyyatının şaxələnməsi, makroiqtisadi göstəricilərin davamlı artımı, büdcə
prosesinin beynəlxalq standartlara uyğun daha da təkmilləşdirilməsi, onun şəffaflığının, ünvanlığının və
ictimaiyyətə əlçatanlığının təmin edilməsi istiqamətində mühüm nailiyyətlər əldə edilmişdir.
Dövlət və icmal büdcə xərclərinin daha şəffaf və çevik idarə olunması, büdcənin sərbəst vəsait qalığının
idarə edilməsi və ya idarəetməyə verilməsi, gəlirlərin xarici valyutada olan hissəsinin konvertasiya olunmadan
xərclənməsi, birdəfəlik təyinatlı xərclər üzrə yaranmış qənaətdən istifadə edilməsi məqsədinə çatmışdır. Dövlət
büdcəsindən maliyyələşən və maliyyə yardımı alan təşkilatlar üzrə maliyyə əməliyyatlarının beynəlxalq
mühasibat uçotu standartlarına uyğun aparılmasına, büdcə təşkilatlarının göstərdikləri iş və xidmətlərə görə əldə
etdikləri büdcədənkənar vəsaitlərin və ölkəyə xaricdən cəlb edilən kreditlərin müvafiq olaraq dövlət və icmal
büdcələrin tərkibinə daxil edilməsinə nail olunmuşdur. Dövlət və icmal büdcə xərclərinin proqramlar və konkret
tədbirlər əsasında proqnozlaşdırılmasına üstünlük verilmişdir ki, bu da hazırda xərclərin yarıdan çoxunu əhatə
edir.
Dövlət büdcəsi xərclərinin strukturunun, tərtibi və icrası prosesinin təkmilləşdirilməsi, şəffaflığının,
səmərəliliyinin və ünvanlığının təmin edilməsi istiqamətində mühüm addım olaraq bir sıra bölmələr üzrə xərclərin
strukturuna yenidən baxılmış, xərclərin sahə strukturuna görə deyil, funksional istiqamətinə görə
proqnozlaşdırılmasına üstünlük verilmişdir. Eyni zamanda dövlət maliyyə nəzarəti işlərinin əhatəsi və keyfiyyəti,
həmçinin büdcədən maliyyələşən və maliyyə yardımı alan təşkilatlarda vəsaitlərin təyinatı üzrə xərclənməsi
üzərində nəzarət daha da artırılmışdır.
Ənənəvi olaraq hər il dövlət və icmal büdcələrin layihələri üzrə məlumatları özündə birləşdirən təqdimat,
vətəndaşın büdcə bələdçisi kitabı, dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının qanun layihəsi
və müvafiq hesabat Milli Məclisə təqdim olunmadan öncə Maliyyə Nazirliyinin rəsmi internet və sosial
şəbəkələrdəki səhifələrində yerləşdirilərək ictimaiyyətə çatdırılır.
“Avropa Qonşuluq və Tərəfdaşlıq Alətinin Azərbaycan üçün Fəaliyyət Proqramı” çərçivəsində həyata
keçirilmiş “Azərbaycan Respublikasında dövlət maliyyə nəzarəti sisteminin təkmilləşdirilməsində Dövlət
Maliyyə Nəzarəti Xidmətinə dəstək” adlı tvinninqin nəticəsi olaraq qabaqcıl Avropa təcrübəsinə, habelə
Beynəlxalq Audit Standartlarına (ISA) uyğun olaraq risklərə istiqamətlənmiş nəzarət tədbirlərinin aparılması və
xidmətin, onun regional bölmələrinin iş planlarının risklərin qiymətləndirilməsinin nəticələrinə uyğun tərtib
edilməsi təmin olunmuş və bu işlərin tənzimlənməsi üçün bir sıra normativ hüquqi sənədlər hazırlanaraq
təsdiqlənmişdir.
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Maliyyə hesabatlarının İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına (IPSAS)
uyğunlaşdırılması istiqamətində işlər davam etdirilərək, 24 adda Büdcə təşkilatları və bir adda qeyri-hökumət
təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları təsdiq edilmişdir.
Dövlət büdcəsinin gəlir və xərclərini əhatə edən SAP proqramı bazasında “Xəzinədarlığın İdarəedilməsinin
İnformasiya Sistemi”nin (XİİS) daha geniş tətbiqi və elektron xidmətlərə keçidin davam etdirilməsi, büdcə
təşkilatları ilə canlı əlaqənin və kağız daşıyıcılarında sənədləşmənin minimuma endirilməsi üçün xəzinədarlıqda
yaradılmış “Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyinin İnternet Portalı” vasitəsilə elektron sənəd mübadiləsinə keçidlə
bağlı Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyində aidiyyəti tədbirlər həyata keçirilir.
Dövlət maliyyəsinin, eləcə də büdcə prosesinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində ölkədə aparılan uğurlu
siyasətin və islahatların nəticələri bir sıra aparıcı və nüfuzlu beynəlxalq maliyyə institutlarının və qurumlarının
reytinqində müsbət qiymətləndirilmişdir. Dünyanın aparıcı maliyyə institutları və beynəlxalq təşkilatları sırasında
olan Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı, Avropa Birliyi və digər təşkilatlarla ölkəmizdə dövlət
maliyyəsinin, eləcə də büdcə prosesinin təkmilləşdirilməsi və şəffaflığının artırılması istiqamətində qurulmuş
əməkdaşlıq və qarşılıqlı iş daha da genişlənmişdir.
Azərbaycanda dövlət büdcəsinin tərtibi, təsdiqi və icrası proseslərinin və dövlət maliyyəsinin idarə
olunması və hesabatlıqla bağlı həyata keçirilən tədbirlər öz müsbət əksini Dünya Bankı, Avropa İttifaqı və İqtisadi
Məsələlər üzrə İsveçrə Dövlət Katibliyi (SECO) tərəfindən Azərbaycanda uğurla başa çatdırılmış Dövlət Xərcləri
və Maliyyə Hesabatlılığının (PEFA) qiymətləndirilməsi hesabatında da tapmışdır. Aparılmış qiymətləndirmə
nəticəsində 31 göstəricidən 17 göstərici üzrə ciddi irəliləyişlər əldə edilmiş, o cümlədən 12 göstərici ən yüksək
səviyyə olan A, 6 göstərici B+, 1 göstərici B, 6 göstərici C+, 2 göstərici isə C qiyməti almışdır.
Hesabatda dövlət və icmal büdcə xərclərinin proqramlar və konkret tədbirlər əsasında
proqnozlaşdırılmasının genişləndirilməsi, bütün dövlət xərclərinin dövlət və icmal büdcədə nəzərə alınması,
büdcə təşkilatlarının göstərdikləri iş və xidmətlərə görə əldə etdikləri büdcədənkənar vəsaitlərin və ölkəyə
xaricdən cəlb edilən kreditlərin müvafiq olaraq dövlət və icmal büdcələrin tərkibinə daxil edilməsi, maliyyə
əməliyyatlarının beynəlxalq mühasibat uçotu standartlarına uyğun olaraq aparılması, dövlət büdcəsi xərclərinin
icrasının xəzinədarlıqda tətbiq edilən müasir avtomatlaşdırılmış proqram (SAP) vasitəsi ilə həyata keçirilməsi
dəyərləndirilmişdir. Bunlarla yanaşı, dövlət (büdcə) öhdəliklərinin qəbulu və alışları üzərində nəzarətin
artırılması, öhdəliklər çərçivəsində yaranan real borclar haqqında operativ məlumatın əldə edilməsi, dövlət
büdcəsindən maliyyələşən və maliyyə yardımı alan təşkilatlarda vəsaitlərin təyinatı üzrə xərclənməsi üzərində
əvvəlcədən (büdcə proqnozlaşdırılması və xərclərin icrası zamanı xəzinə nəzarəti vasitəsilə) və sonradan (təftiş
və yoxlamaların aparılması) nəzarətin daha da artırılması, dövlət büdcəsinin tərtibi və ona yenidən baxılması
mexanizminin təkmilləşdirilməsi və bu qəbildən olan digər islahatların aparılması ilə bağlı görülmüş işlər müsbət
qiymətləndirilmişdir. Beləliklə, qeyd olunan bu keyfiyyət dəyişiklikləri ilə ölkəmiz dünya birliyinə, onun iqtisadi
sisteminə geniş inteqrasiya etmiş, dünyada baş verən proseslərin ortaya qoyduğu reallıqları bölüşən iştirakçısına
çevrilmişdir.
Bu reallıqlar zəminində dünya iqtisadiyyatında baş verən yeni iqtisadi təlatümlər və çağırışlar sözsüz ki,
ölkəmizdən də yan keçmir. 2014-cü ilin ikinci yarısından etibarən dünya enerji və əmtəə bazarlarındakı şokların
mənfi fəsadları ölkə iqtisadiyyatında keyfiyyətcə yeni makroiqtisadi şəraiti formalaşdırmışdır. Dünya enerji
bazarlarında təklifin artması, tələbin isə həmin artımla ayaqlaşa bilməməsi ölkə iqtisadiyyatı üçün əsas gəlir və
valyuta daxilolmasının mənbəyi olan neftin qiymətinin hələ də aşağı səviyyələrdə qalmasını şərtləndirir.
Yaranmış makroiqtisadi vəziyyətə cavab olaraq Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında dayanıqlı
iqtisadi artımın bərpası üçün 2016-cı ildən başlayaraq makroiqtisadi sabitliyin bərqərar olunması, struktur və
institusional islahatların sürətləndirilməsi istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Milli iqtisadiyyat
perspektivi və 11 iqtisadi sektora dair Strateji Yol Xəritəsi hazırlanaraq Prezidentin 6 dekabr 2016-cı il tarixli
fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Həmin strateji sənədlər toplusunun qəbul olunması ilə ölkənin uzunmüddətli inkişaf
məqsədləri müəyyən olunmuş, bu əsasda ölçülə bilən fəaliyyət göstəriciləri ilə birlikdə ortamüddətli hədəflər
qoyulmuş və onlara çatmaq üçün müxtəlif sahələrdə iqtisadi siyasət islahatlarından ibarət tədbirlər planı
təsdiqlənmişdir. Bu islahatlar arasında pul və fiskal siyasətlərin daha sıx əlaqələndirilməsi, maliyyə-valyuta
bazarlarında sağlam və dayanıqlı maliyyə vasitəçiliyinin bərpa olunması, iqtisadiyyatın daha da şaxələnməsi,
qeyri-neft ixracının artırılması və idxalın əvəzləşdirilməsi məqsədilə kənd təsərrüfatının, sənayenin artım
sahələrini müəyyən edərək üstün qaydada inkişaf etdirilməsi kimi tədbirlər xüsusi qeyd olunmalıdır.
İslahatların keçirilməsinə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkəmizdə əvvəlki illərdə yaradılmış
nəhəng maliyyə-iqtisadi potensial hesabına formalaşmış ehtiyatlar və mövcud ictimai-siyasi sabitlik etibarlı zəmin
yaradır.
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Yeni islahatlar kursu Dünya İqtisadi Forumunun reytinqinə görə də uğurlu nəticələr verdi. Belə ki, bu
günlər Dünya İqtisadi Forumunun açıqladığı 2017-ci il üzrə inklüziv artım və inkişaf hesabatında Azərbaycan
inkişaf edən ölkələr arasında ikinci yerə yüksəlib.
2016-cı ilin sentyabr ayında Konstitusiyaya dəyişiklərlə bağlı həyata keçirilmiş ümumxalq səsverməsi də
Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü siyasət və yeni şəraitə uyğun qeyd olunan islahatyönlü inkişaf kursuna
xalqımızın inamının və etimadının əyani göstəricisi olmuşdur.
Tam cəsarətlə söyləmək olar ki, bu gün yeni iqtisadi şəraitdə cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında müasir
dövrün çağırışlarına uyğun olaraq dövlət idarəçiliyində, iqtisadiyyatın bütün sahələrində böyük əzm və qətiyyətlə
aparılan islahatlar, ölkəmizin nəhəng transmilli enerji-nəqliyyat layihələrinin həyata keçirilməsində artan rolu və
qlobal miqyaslı təşəbbüsləri qarşıdakı illərdə də dayanıqlı inkişaf üçün möhkəm zəmin yaradır, bizi ulu öndərin
ideyaları və dərin islahatlar strategiyası ilə qarşıya qoyulmuş hədəfə - Azərbaycanı dünyanın inkişaf etmiş ölkələri
sırasına daxil etməyə, xalqın rifahını yüksəltməyə doğru inamla aparır.
Azərbaycan.-2017.-30 aprel.-№91.-S.3.
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Heydər Əliyevin islahatlar strategiyası: tənəzzüldən heyrətamiz yüksəlişə aparan yol
Aslan Aslanov,
Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin Baş direktoru
Tarix Ulu öndər Heydər Əliyevin üzərinə taleyüklü iki missiya qoymuşdu: xilaskarlıq və quruculuq
missiyası. O, müdrik, qətiyyətli siyasi lider və bənzərsiz dövlət xadimi olaraq, hər iki missiyanın öhdəsindən
heyrətamiz məharətlə gəldi. Azərbaycanı dərin böhrandan, xaos və anarxiyadan, vətəndaş müharibəsi, separatizm
və müstəqilliyi itirmək kimi dəhşətli təhlükələrdən xilas etdi. Həmin dövrü görənlər, yaşayanlar bunun nəyin
bahasına başa gəldiyini yaxşı xatırlayırlar.
Ulu öndər eyni vaxtda iki cəbhədə mübarizə aparırdı. Bir tərəfdən keçmişin ağır mirası ilə çarpışır, digər
tərəfdən keçilməmiş yolla gedərək milli dövlətçiliyin, milli iqtisadiyyatın əsaslarını yaradırdı. Azərbaycan
yolayrıcında idi, hər şeyi yenidən başlamaq lazım gəlirdi. Heydər Əliyev dühası yollardan ən düzünü seçməyə,
dağılmış binanı səbirlə, kərpic-kərpic yenidən ucaltmağa imkan verdi. Ölkə həyatının bütün sahələrini əhatə edən
köklü islahatlar strategiyası işləyib hazırladı və bunun sayəsində Azərbaycan dərin tənəzzüldən rəvan inkişaf
yoluna çıxdı.
İslahatçı Heydər Əliyev
Ulu öndər Heydər Əliyevin islahatlar strategiyasının həyatiliyi, davamlı xarakteri, uğurlu nəticələri Onu
böyük islahatçı və strateq adlandırmağa əsas verir. Yəni əsas olan heç də təşəbbüslər, qanunlar və qanunvericilik
aktları deyil, hər bir islahatın nəticəsini öncədən görmək, hesablamaq bacarığıdır. Fenomen şəxsiyyət olan Heydər
Əliyev islahatların ilkin mərhələsində tələsməməyi tövsiyə edərək deyirdi: “Biz islahatları bir gündə yox, bir ayda
yox, bəlkə də bir ildə yox, tədricən həyata keçiririk”.
Təbii ki, əvvəl yolu, hədəfi müəyyənləşdirmək və yalnız bundan sonra islahatlar barədə düşünmək olar.
Heydər Əliyevin hədəfi xalqı firavan həyata qovuşdurmaq, demokratik və hüquqi milli dövlət qurmaq,
müstəqilliyi əbədi etmək, Azərbaycanı dünyada söz və nüfuz sahibinə çevirmək idi. Azərbaycan bir-birinin
ardınca nüfuzlu beynəlxalq qurumlara üzv olur, dünya birliyinə inamla inteqrasiya edirdi. “Avropa Şurasına üzv
olmaq bal yemək deyil, bəlkə də istiot yeməkdir”, - deyən Ulu öndərin bu fikirlərinin arxasında gizlənən həqiqəti
anlamaq vaxt tələb edirdi. İstiotun ağız yandırmasına baxmayaraq, Azərbaycan inteqrasiya yolundan dönmədi.
Hərçənd dünyada, o cümlədən Avropada ikili standartlar siyasəti bu gün də davam edir, bizi incidir. Lakin biz
çətinliklərdən keçərək, xarici təzyiqləri dəf edərək Ulu öndərin 20-25 il əvvəl müəyyənləşdirdiyi hədəflərə doğru
inamla irəliləyirik.
Heydər Əliyevin başladığı və bu gün də davam etdirilən, inkişafın müasir mərhələsinə uyğunlaşdırılan,
daim təkmilləşdirilən islahatların uğurunu təmin edən əsas amil onların dünya təcrübəsinə əsaslanması ilə yanaşı,
milli mentaliteti, milli düşüncə tərzini nəzərə almasıdır. Bu islahatlar öz başlanğıcını birmənalı olaraq 1995-ci
ildə qəbul edilmiş ilk milli Konstitusiyamızdan götürür. Konstitusiyamızın qəbulu bütün sahələrdə islahatlar üçün
hüquqi baza yaratdı. Həyatımızın necə dəyişdiyini, yeni dəyərlərlə zənginləşdiyini, haradan-haraya gəlib
çıxdığımızı indi - aradan uzun illər keçdikdən sonra daha aydın görə bilirik.
Heydər Əliyev ideyalarından qaynaqlanan islahatlar olduqca çoxspektrli və çoxşaxəlidir, zəngin irs və
məktəbdir. Bu irs yəqin ki, hələ zaman-zaman araşdırılacaq, tədqiq və təhlil olunacaq, ondan gələcək üçün
nəticələr çıxarılacaq. Mən isə xüsusi diqqət çəkən bir neçə məqama toxunmaq, şəxsi müşahidələrimi, fikir və
mülahizələrimi bölüşmək istərdim.
Heydər Əliyevin torpaq islahatı
Hər hansı yenilik, xüsusən transformasiya xarakterli islahatlar adətən birmənalı qarşılanmır, polemika
doğurur. Ulu öndərin torpaq islahatı bu qəbildən olan radikal addım idi. Heydər Əliyevin torpağı kəndliyə vermək
təşəbbüsünü alqışlayanlarla yanaşı, şəkkaklar da tapıldı. Bəziləri vay-şivən qopardılar ki, kənd təsərrüfatı dağılıb
gedəcək, ölkədə ərzaq qıtlığı yaranacaq. Heydər Əliyev hesab edirdi ki, bu taleyüklü məsələdə son sözü xalq
deməlidir. Ona görə də layihə ümumxalq müzakirəsinə çıxarıldı və bəyənildi. Sonra müvafiq proqram hazırlandı
və hüquqi baza yaradıldı. İslahatların birinci mərhələsinin yekunları barədə danışan Ulu öndər deyirdi: “Biz torpaq
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islahatlarının aparılmasında radikal tədbirlərə əl atmışıq. Deməliyəm ki, nəticə idealdır. Özü də bu, hələlik
başlanğıcdır”.
Hər halda, proses çətin gedirdi. Torpaqların bölünməsi həssas məsələ olduğundan mübahisələr yaranır, bəzi
vəzifəli şəxslər sui-istifadə hallarına yol verirdilər. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, kəndli torpaq sahibi oldu.
Keçmiş SSRİ məkanında torpaq islahatı ilk dəfə məhz Azərbaycanda həyata keçirildi.
Bir neçə xarakterik fakta diqqət yetirək. Torpaq islahatı nəticəsində 2 mindən çox kolxoz və sovxoz ləğv
edildi. Kollektiv təsərrüfatlara məxsus münbit torpaqların bir hissəsi 870 min ailəyə - təxminən 3,5 milyon
subyektə paylandı. Ölkədə torpaq mülkiyyətinin üç forması - dövlət, bələdiyyə və xüsusi mülkiyyət formaları
tətbiq olundu. Ulu öndər böyük uzaqgörənliklə deyirdi ki, Azərbaycanda aqrar sahənin inkişafı torpaq
islahatlarının nəticələrindən asılı olacaq. Həyat Onun bu qənaətini təsdiqlədi.
Aqrar-torpaq islahatları birdəfəlik kampaniya deyil. Yəni torpağı kəndliyə verməklə, yaxud dövlət və
bələdiyyə mülkiyyətinə ayırmaqla iş bitmirdi. İlk vaxtlar insanlar pay torpaqlarından necə istifadə etmək barədə
konkret təsəvvürə malik deyildilər. Digər tərəfdən, torpağı əkib-becərmək üçün texnika və maliyyə vəsaiti lazım
gəlirdi. Axı heç də hamı bu imkana malik deyildi.
İllər keçdi, Azərbaycan gücləndi və dövlət kəndlinin köməyinə yetişdi: Aqrolizinq yaradıldı, istehsalçılara
güzəştli şərtlərlə texnika, gübrə, cins mal-qara təklif olundu. Bir müddətdir ki, onlara subsidiyalar və güzəştli
kreditlər ayrılır, yanacaqda, sürtkü yağlarında, vergilərdə güzəştlər edilir. Bütün bunlar Heydər Əliyevin ötən
əsrin 90-cı illərində başladığı aqrar-torpaq islahatlarının Prezident İlham Əliyev tərəfindən müasir inkişaf
mərhələsinə uyğun davam etdirilməsindən xəbər verir.
Hazırda postneft dövrünü yaşayan Azərbaycanda aqrar sahə qeyri-neft sektorunda aparıcı mövqeyə çıxıb
və onun ümumi daxili məhsulda payı ildən-ilə artır. İndi qarşıya sahənin ixrac potensialını artırmaq kimi vacib
vəzifə qoyulub. Neft gəlirlərinin azalması bu məsələni xüsusilə aktuallaşdırıb. Prezident İlham Əliyev aqrar
sektorun ixractutumlu sahələrinin - pambıqçılıq, tütünçülük, baramaçılıq və fındıqçılığın inkişaf etdirilməsi ilə
bağlı müvafiq dövlət strukturlarına ciddi tapşırıqlar verib və onların icrasını şəxsən nəzarətdə saxlayır.
Digər mühüm hədəf ölkənin özünü kənd təsərrüfatı məhsulları ilə tam təmin etməsidir. Özünütəminat üzrə
əsas göstəricilərə nəzər salsaq, mənzərə qismən aydınlaşar. Məsələn, Azərbaycan bu gün özünü mal əti ilə 92 faiz,
qoyun əti ilə 99 faiz, quş əti ilə 98,6 faiz, yumurta ilə 99,6 faiz, süd və süd məhsulları ilə 80 faiz təmin edir. Bu
göstəricilər fonunda 1990-cı illərin əvvəllərində dondurulmuş əti talonla, uzun növbələrə dayanaraq aldığımız
günlər yada düşür. Taxılçılıq, meyvəçilik, tərəvəzçilik sahələrində də özünütəminat səviyyəsi yüksəlir, idxaldan
asılılıq azalır. Bu, ərzaq təhlükəsizliyi ilə yanaşı, valyuta ehtiyatlarına qənaət deməkdir.
Aqrar sektorun inkişafının keyfiyyətcə yeni mərhələsinə bizi Ulu öndərin 1996-cı ildə başladığı, müasir
dövrdə Prezident İlham Əliyevin zamanın çağırışlarına uyğun davam etdirdiyi islahatlar silsiləsi gətirib çıxarıb.
Bu, eyni zamanda, qlobal iqtisadi-maliyyə böhranının ölkəmizə mənfi təsirini maksimum azaltmağa imkan
yaradıb.
Senzuranı aradan qaldıran Heydər Əliyev mətbuata yaşıl işıq yandırdı
Demokratiyanın inkişafı, demokratik cəmiyyət quruculuğunun yolu söz, fikir və mətbuat azadlığından
keçir. Təsadüfi deyil ki, ötən əsrin 90-cı illərində Azərbaycan mətbuatının qarşılaşdığı problemlər Heydər Əliyevi
dərindən düşündürür, mümkün həll yolları axtarışına sövq edirdi. Xüsusən senzura media üçün ağır buxova
çevrilmişdi. Ulu öndər mətbuat sahəsində islahatlara başlamaq üçün münasib vaxt və şərait yaranmasını
gözləyirdi. Bu, 1998-ci ildə baş verdi.
O dövrün ictimai-siyasi, hərbi mənzərəsinə nəzər salsaq, Heydər Əliyevin senzuranı niyə hakimiyyətə
gəldikdən beş il sonra ləğv etdiyi aydın olar. Ermənilər bütün cəbhəboyu hücuma keçmişdilər, cənub bölgəsində
separatçılıq hərəkatı baş qaldırmışdı, müəyyən xarici qüvvələr ölkəmizə qarşı açıq təxribatlar törədirdilər. Media
işçilərinin özlərinə gəldikdə isə, onların arasında səriştəsiz, bəzi hallarda isə hətta separatçıların və təxribatçıların
əlində alətə çevrilmiş insanlar az deyildi. Belə bir şəraitdə mətbuata hüdudsuz azadlıq verilməsi hələ çox kövrək
olan müstəqilliyin əleyhinə işləyə bilərdi.
Heydər Əliyev təhlükələri bir-bir aradan qaldırdı, ölkə üçün həyati əhəmiyyət daşıyan ictimai-siyasi
sabitliyi bərqərar etdi. Artıq mətbuat sahəsində də köklü islahatlara başlamaq olardı. Ulu öndərin “Azərbaycan
Respublikasında söz, fikir və mətbuat azadlığının təmin edilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” 1998-ci il 6
avqust tarixli Fərmanının cəmiyyətdə necə güclü reaksiya doğurduğu yaxşı xatirimdədir. Əgər torpaq islahatı
iqtisadi sahədə inqilabi addım sayılırdısa, bu Fərmanla senzuranın ləğv olunması eyni dərəcədə radikal qərar kimi
qarşılanmışdı.
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Bununla eyni vaxtda müxalifətin nəzarətində olan qəzetlər məmurlara hücuma keçdilər. Bəzi hallarda
tənqid təhqir və böhtanla qarışdırılır, mətbuat-məmur münasibətlərinin gərginləşməsinə gətirib çıxarırdı. KİV-lə
bağlı məhkəmə çəkişmələri adi hal almışdı. Heydər Əliyev keçid dövrünün doğura biləcəyi problemləri
əvvəlcədən görür və bunun labüd olduğunu bilirdi. Müşavirələrin birində məmurlara müraciətlə deyirdi:
“Görürsünüz, məndən də yazırlar. Amma mən heç kimi məhkəməyə vermirəm”.
Ajiotaj tədricən ötüb keçir, hər şey zamanın axarında yoluna düşürdü.
Çox keçmədən institusional islahatlar başladı. Haqqında danışılan Fərmandan iki il sonra Mətbuat və
İnformasiya Nazirliyi ləğv edildi. 2002-ci ildə “Kütləvi informasiya vasitələri haqqında” Qanuna bir sıra
dəyişikliklər və əlavələr olundu. Bununla da mətbu nəşrlərin dövlət qeydiyyatı ilə bağlı icazə aradan qaldırıldı.
Artıq qəzet buraxmaq üçün bir ərizə kifayət edirdi.
Bir qədər sonra, 2003-cü ildə Azərbaycan Jurnalistlərinin birinci qurultayında Mətbuat Şurasının
yaradılması ilə mətbuatın özünütənzimləmə metoduna başlanıldı və beləliklə, cəmiyyət-media münasibətləri
tədricən normallaşmağa başladı.
Bu, Heydər Əliyevin islahatlar strategiyasının həyatiliyinə və düzgünlüyünə daha bir nümunədir. Həyat bir
yerdə dayanıb durmadığı kimi, hər hansı islahat da özünə zamanın çağırışına uyğun yanaşma tələb edir. Biz indi
20 il əvvələ nisbətən tam fərqli bir dövrdə yaşayırıq. 2003-cü ildən sonra Azərbaycanı dinamik inkişaf
mərhələsinə çıxaran Prezident İlham Əliyev söz və mətbuat azadlığının genişləndirilməsi istiqamətində analoqu
olmayan addımlar atır. Dünyanın heç bir yerində dövlət mətbuata birbaşa yardım etmir, yaxud hansısa qəzetin
nəşriyyata borcunu ödəmir. Bunu bəlkə də ilk dəfə Azərbaycan dövləti etdi. Prezidentin 2006-cı ilin fevralında
imzaladığı Sərəncama əsasən, qəzetlərin nəşriyyata yaranmış borclarının ödənməsini dövlət öz üzərinə götürdü.
Sonrakı illərdə Prezident İlham Əliyev KİV-ə birdəfəlik maddi yardım göstərilməsinə qərar verdi, medianın
inkişafında dövlət dəstəyi konsepsiyası müəyyənləşdirildi. 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə Dövlət Dəstəyi Fondu yaradıldı.
Yaxud jurnalistlərə dövlət vəsaiti hesabına mənzil tikilməsi də dünya praktikasında rast gəlinməyən
hadisədir. Bu dəstək, diqqət və qayğı KİV-in iqtisadi müstəqilliyinin və jurnalistlərin peşəkarlığının
artırılmasında, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda medianın rolunun gücləndirilməsində müstəsna əhəmiyyət
daşıyır. Üstəlik, Azərbaycanda internet hamı üçün əlçatandır, sosial şəbəkələrdə hər kəs öz fikrini sərbəst şəkildə
ifadə etmək imkanına malikdir.
Söz və mətbuat azadlığının bundan yaxşı modeli dünyanın harasında var?
Ölüm hökmünün ləğvi və cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi
Bu ilin əvvəllərində Prezident İlham Əliyev “Penitensiar sahədə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi, cəza
siyasətinin humanistləşdirilməsi və cəmiyyətdən təcridetmə ilə əlaqədar olmayan alternativ cəza və prosessual
məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqinin genişləndirilməsi barədə” Sərəncam imzaladı. Bununla da Ulu öndər Heydər
Əliyevin hələ 1990-cı illərin ortalarında start verdiyi hüquq-məhkəmə islahatları keyfiyyətcə yeni mərhələyə
qədəm qoydu.
1998-ci il fevralın 10-da Azərbaycanda ölüm cəzası ləğv olundu. Bu, humanizm, insanpərvərlik, insan
hüquqlarına hörmət prinsiplərinə əsaslanan çox cəsarətli addım idi. Ölüm cəzasının ləğvi Heydər Əliyevin fəlsəfihüquqi düşüncələrindən, dərin elmi təhlilə, dünya təcrübəsinə və reallığa söykənən mövqeyindən irəli gəlirdi.
“Mən cinayət-hüquq siyasətini hərtərəfli təhlil edərək, ədalət, azadlıq, humanizm və insanpərvərlik kimi yüksək
ideyalara sadiq qalaraq, ölkəmizdə ölüm cəzasının ləğv edilməsi qənaətinə gəlib bu tarixi bəyanatı vermişəm”, deyə Ulu öndər vurğulayırdı.
Bundan düz 19 il sonra - 2017-ci il fevralın 10-da Prezident İlham Əliyev yuxarıda qeyd etdiyimiz tarixi
Sərəncamı imzaladı. Bəlkə də, ay və günlərin üst-üstə düşməsi sırf təsadüfdür. Mahiyyət baxımından isə, ilk
növbədə, islahatlarda varislik, Ulu öndərin müəyyənləşdirdiyi strateji xəttin məntiqi davamı diqqət çəkir.
Ölüm cəzası indinin özündə də dünya miqyasında tez-tez gündəmə gətirilir. Azərbaycanda da sərt cəza
siyasəti yeridilməsinin tərəfdarları yox deyildir. Bəs ölüm cəzası və digər sərt cəzalar cinayətin qarşısını almaqda
nə dərəcədə effektlidir?
Bu barədə söhbət düşəndə sovet dövründə Azərbaycanın ucqarlarında məhkəmənin çıxardığı bir hökmü
xatırlayıram. Rayonlardan birində meşə təsərrüfatı idarəsinin rəisinə 10 rubl rüşvət üstündə 10 il həbs cəzası
verilmişdi: bir rubla görə bir il həbsxana! Yaxud külli miqdarda dövlət əmlakını mənimsəyənlər, rüşvət alanlar
ölüm cəzasına məhkum edilir, hökmlər soyuqqanlılıqla icra olunmuşdu.
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Sərt cəza siyasəti yeridilməsinə baxmayaraq, nə cinayətkarlığın səviyyəsi, nə də miqyası azalırdı. Bu gün
bəzi ölkələrdə, o cümlədən ABŞ-ın bir sıra ştatlarında ölüm cəzası qüvvədədir. Lakin bu, zorakılığı, qətl və
qarətləri dayandırmağa kömək etmir. Kaliforniya ştatında cinayətkarlıq elə bir səviyyəyə çatıb ki, federal hökumət
hadisələrin qorxulu gedişinə müdaxilə etmək barədə düşünür. Yaxud qonşu İranda dar ağacı narkotik
qaçaqmalçılığı ilə məşğul olanları bu yoldan çəkindirə bilmir. Ölüm cəzasının ləğv olunduğu, cəza siyasətini
humanistləşdirmək yolu tutan Azərbaycanda isə cinayətkarlığın səviyyəsi, xüsusən ağır cinayətlərin sayı ildən-ilə
azalır. Bu, ölkəmizdə həyata keçirilən məhkəmə-hüquq islahatlarının müsbət nəticələrə gətirib çıxardığını
təsdiqləyən real faktdır.
Korrupsiya ilə mübarizəyə gəlincə, Azərbaycan “ASAN xidmət” kimi nadir model yaradıb. Prezident İlham
Əliyevin təşəbbüsü olan bu model məmur-vətəndaş təmaslarını minimuma endirərək, korrupsiya və
rüşvətxorluqla mübarizədə uğurlu alət kimi özünü tam doğruldur. Təsadüfi deyil ki, “ASAN xidmət” bu gün
dünyanın hətta inkişaf etmiş ölkələrini maraqlandırmağa başlayıb. Bu model yüksək xidmət mədəniyyəti ilə
fərqlənir, süründürməçiliyin, bürokratiyanın, rüşvətxorluğun aradan qaldırılmasına misilsiz töhfələr verir. Bütün
bunlara sərt cəza tədbirləri ilə nail olmaq mümkün olmazdı.
Bu, Prezident tərəfindən tarixi bir addım idi. Cəza siyasətinin humanistləşdirilməsinə dair Sərəncamı təqdir
edən mütəxəssislər yekdil fikirdədirlər ki, bu sənəd cinayət tətbiqi və cəzaların icrası sahələrində hüquqi
islahatların keyfiyyətcə yeni mərhələsinə keçidin başlanğıcını qoyub. Prezident Administrasiyasının Hüquqmühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərov AZƏRTAC-a müsahibəsində sənədin əhəmiyyətini
belə xarakterizə edir: “Sərəncam cinayət-hüquq siyasətinin liberallaşdırılması, böyük ictimai təhlükə törətməyən
və az ağır cinayətlərə görə həbs və azadlıqdan məhrumetmə tədbirlərinin tətbiqinin məhdudlaşdırılması,
cinayətlərin dekriminallaşdırılması, cinayət təqibi və cəzaların icrası sahəsində korrupsiyaya şərait yaradan
halların aradan qaldırılması və müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi üçün kompleks
institusional, qanunverici və praktiki tədbirlərin görülməsini təmin edəcək. Qeyd edilən hər bir istiqamətdə
növbəti islahatlar dalğasının həyata keçirilməsinə təkan verəcək”.
Məhkəmə-hüquq islahatlarının davamı olan bu tədbirlər istər əhatə dairəsinə və miqyasına, istərsə də
humanistliyinə və hədəflərinə görə diqqəti cəlb edir. Prezident İlham Əliyevin cəzadan azadetmənin tərbiyəvi
əhəmiyyətinə, şəxsin cəmiyyətdən təcrid olunmadan islah edilməsinə, cinayətə şərait yaradan amillərin aradan
qaldırılmasına xüsusi önəm verdiyini göstərir.
Uğur formulu: islahatlarda varislik və ardıcıllıq
Azərbaycanın islahatlar təcrübəsində diqqəti, ilk növbədə, varislik və ardıcıllıq cəlb edir. Yuxarıda qeyd
etdiyimiz nümunələrdə bunun uğur formulu olduğunu yəqinləşdirmək mümkündür. İslahat, eyni zamanda,
konkret dövr və şərait daxilində, mərhələlərlə aparıldıqda real nəticələr verir.
Bir neçə xarakterik misal çəkmək yerinə düşər. Ulu öndər 20 il əvvəl torpağı kəndlilərə verməklə aqrar
islahatların əsasını qoydu. Bilirdi ki, iş bununla bitmir. Torpağı əkib-becərmək, yüksək məhsul götürmək üçün
kəndliyə texnika, gübrə, toxum və maliyyə vəsaiti lazımdır. Amma o vaxt büdcə kasad olduğundan dövlətin
kəndliyə kömək etmək imkanı yox idi. İllər keçdi, Azərbaycan gücləndi, büdcə vəsaitləri artdı. Bax, onda
islahatlarda varislik və davamlılıq prinsipini rəhbər tutan Prezident İlham Əliyev aqrar sektorun inkişafını təmin
edən tədbirlər görməyə başladı. Bir qədər əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, dövlət indi fermerə hərtərəfli dəstək verir:
texnika, toxum, gübrə ilə təminatda, yanacaq və vergidə güzəştlər edilir. Prioritet layihələrə və istehsal sahələrinə
kreditlər ayrılır.
Azərbaycanın son 14 ildə keçdiyi inkişaf yolu, qazandığı heyrətamiz uğurlar Ulu öndərin ideyalarının,
müəyyənləşdirdiyi yolun və strategiyanın Prezident İlham Əliyev tərəfindən sistemli şəkildə, zamanın
çağırışlarına adekvat olaraq yaradıcılıqla davam etdirilməsi ilə üzvi surətdə bağlıdır. Prezidentin demokratiya ilə
bağlı baxışları orijinallığı və məntiqliliyi ilə diqqəti cəlb edir: əsl demokratik cəmiyyət formalaşdırmaq üçün, ilk
növbədə, maddi baza yaratmaq lazımdır. İqtisadiyyatı zəif olan ölkələrdə demokratiya da zəifdir. İqtisadi
islahatlar siyasi islahatlarla paralel getməli, bir-birini tamamlamalıdır. Əks təqdirdə hər hansı uğur müvəqqəti
olacaq.
Bu baxışların, fikirlərin doğruluğunu həyat özü təsdiqləyir. Hazırda Azərbaycan iqtisadi inkişaf səviyyəsinə
görə dünyanın qabaqcıl ölkələrindən biridir. Bu da, öz növbəsində, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunun daha
ardıcıl xarakter almasına, milli həmrəylik əldə olunmasına yol açır. Ümummilli maraqlarla bağlı məsələlərdə
siyasi qüvvələr arasında normal dialoqun formalaşması, siyasətdə radikalizm təzahürlərinin öz yerini liberalizmə
verməsi meyli bu baxımdan xüsusilə xarakterikdir. Prezidentin son dövrlərdə vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu, söz
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və mətbuat azadlığının genişləndirilməsi, fikir müxtəlifliyinin təmin edilməsi istiqamətində atdığı qətiyyətli
addımlar məhz yaranmış münbit mühitdən qaynaqlanır.
Heydər Əliyev özəl sektoru, sahibkarları inzibati orqanların müdaxiləsindən, əsassız yoxlamalardan
qorumağa necə böyük səy göstərirdi. Hətta keçirdiyi müşavirələrdən birində dəhlizə qutu qoydurmuşdu ki, iş
adamları şikayətlərini, narazılıqlarını elə oradaca yazıb qutuya atsınlar. İqtisadi islahatların davamı olaraq sonrakı
mərhələdə Prezident İlham Əliyev daha radikal qərarlar qəbul etdi: özəl sektorda bütün yoxlamalar iki il
müddətində dayandırıldı, sahibkarlıq subyektlərinin dövlət qeydiyyatında “bir pəncərə” sistemi tətbiq olundu,
sahibkarların vergi yükü azaldıldı, onlara zəruri hüquqi-texniki yardım, informasiya, logistika və digər xidmətlər
göstərən strukturlar, apelyasiya şuraları yaradıldı.
Beləliklə, 1993-2017-ci illərin siyasi-iqtisadi yekunları belə bir nəticəyə gəlməyə tam əsas verir: Ulu öndər
Heydər Əliyevin ideyaları, başladığı islahatlar Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla, yaradıcılıqla davam
etdirilərək Azərbaycanı tənəzzüldən böyük və heyrətamiz inkişaf yoluna gətirib çıxardı.
Fransız politoloqu Jan Blondel siyasi liderliyi belə xarakterizə edir: “Siyasi liderlik bir və ya bir neçə fərdin
həyata keçirdiyi elə bir hakimiyyətdir ki, bununla millətin nümayəndələri hərəkətə gətirilir”. Xarizmatik, müdrik,
qətiyyətli lider olan Heydər Əliyev bütün xalqı hərəkətə gətirməyə, səfərbər etməyə nail oldu. Ağır və ziddiyyətli
şəraitdə, ölkənin dərin siyasi-iqtisadi sarsıntılardan keçdiyi vaxtda, çox qısa zaman çərçivəsində həyatın, demək
olar, bütün sahələrində uğurlar qazanıldı, Azərbaycan dünya iqtisadi sisteminə inamla inteqrasiya olunmağa
başladı. Müstəqil dövlət quruculuğu ilə eyni vaxtda islahatların mahiyyət etibarilə tam yeni modeli - Azərbaycan
modeli yarandı. 2003-cü ildən etibarən yeni liderin - Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə islahatların ikinci
mərhələsinə start verildi. İslahatlarda varislik və ardıcıllıq prinsipinə əsaslanan bu mərhələ Azərbaycana yeniyeni uğurlar gətirməkdə, qarşıda daha geniş üfüqlər açmaqdadır.
Yeni Azərbaycan.-2017.-29 aprel-№ 75.-S.4.
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Dərin iqtisadi islahatlar strategiyası
Heydər Əliyev kursu Azərbaycanın tərəqqisinin davamlılığını təmin edən ən düzgün yoldur
Natiq ƏMİROV,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İqtisadi islahatlar üzrə köməkçisi
Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin siyasi və iqtisadi əsaslarını
yaradan tarixi şəxsiyyət, nüfuzlu rəhbər kimi çağdaş tariximizdə əbədiyaşarlıq qazanmışdır. Onun möhkəm siyasi
iradəsi sayəsində həyata keçirdiyi dərin islahatlar bugünkü modern və dayanıqlı inkişaf yolu ilə gedən Azərbaycan
Respublikasının qlobal miqyasda öz layiqli yerini tutmasında müstəsna rol oynamışdır.
Respublikanın sosial-iqtisadi, ictimai-mədəni həyatını əhatə edən bütün sahələrin inkişafı ulu öndərin adı
ilə bağlıdır. Məhz dünyamiqyaslı ictimai-siyasi xadim Heydər Əliyevin titanik əməyi, qətiyyəti, möhkəm siyasi
iradəsi sayəsində müasir Azərbaycan dövləti qurulmuş, ölkəmiz dünya məkanında öz layiqli yerini tutmuşdur.
Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı, gələcək tərəqqisi üçün möhkəm əsasların yaradılması zəngin təcrübəyə,
yüksək siyasi idarəçilik və liderlik qabiliyyətinə, tükənməz enerjiyə malik Heydər Əliyevin sosial-iqtisadi
strategiyasının həyata keçirilməsi nəticəsində mümkün olmuşdur. Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının
formalaşmasında Heydər Əliyevin xidmətləri misilsizdir.
1969-cu ildə Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etməsi ilə ölkənin iqtisadi inkişafının əsaslarının
yaradılması, zəngin iqtisadi potensialının gələcək inkişafına, xalqın rifahının yüksəlməsinə yönəldilməsi
prosesinə start verildi. Azərbaycanın Sovet İttifaqının ən qabaqcıl respublikalarından birinə çevrilməsi üçün bütün
sahələrdə geniş islahatlar aparan Heydər Əliyev o dövrdə Azərbaycanın tarixində böyük dönüş yaratmışdır.
Dahi rəhbərin həyata keçirdiyi məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində respublika iqtisadiyyatında mühüm
struktur dəyişiklikləri aparılmış, sənaye və kənd təsərrüfatının bütün sahələrində inkişafa nail olunmuş, yeni
sənaye sahələri yaradılmış, istehsalla bilavasitə bağlı olan elmi-tədqiqat sahələrinin inkişafına diqqət artırılmışdır.
Mütərəqqi texnologiyaların istehsalata tətbiqi sahəsində Azərbaycan bütün SSRİ-də qabaqcıl mövqeyə
yiyələnmiş, istehsal olunan məhsulların keyfiyyəti yaxşılaşmışdır. 1969-1985-ci illərdə 581 adda yeni tipli maşın,
avadanlıq, aparat və cihaz nümunələri yaradılmışdı. Azərbaycanda buraxılan 350 adda məhsul dünyanın 65
ölkəsinə ixrac olunurdu. Müqayisə üçün qeyd edək ki, əgər XIX əsrdən 1969-cu ilədək Azərbaycanda 735 böyük
sənaye obyekti tikilmişdisə, Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi ilk dövrdə - cəmi 14 ildə onların sayı
1048-ə çatdırılmışdı. Bu illərdə istehsal olunan sənaye məhsulları öz həcminə görə əvvəlki 50 ildəkinə bərabər
idi.
Neft sənayesinin iqtisadi inkişafdakı rolunu nəzərə alan Heydər Əliyev 1970-ci illərdə bu sahənin dinamik
inkişafına nail olmuş, neft-kimya sənayesinin modernləşdirilməsini təmin etmişdir. Məhz ulu öndərin rəhbərliyi
ilə neft sənayesinin inkişafında yeni mərhələ başlanmış, “qara qızıl”ın Azərbaycanın rifahına xidmət edən vasitəyə
çevrilməsinin əsası qoyulmuşdur.
Ümummilli liderin uzaqgörən və müdrik siyasəti nəticəsində Azərbaycan o zaman bütün Sovet İttifaqında
ən qabaqcıl kənd təsərrüfatı, o cümlədən pambıqçılıq və üzümçülük respublikasına çevrilmişdi. Bu dövr ərzində
respublika iqtisadiyyatında mühüm struktur dəyişiklikləri həyata keçirildi və yeni mütərəqqi sənaye sahələri yüzlərlə zavod, fabrik, istehsalat müəssisələri yaradıldı.
Azərbaycanın gələcək inkişafına ünvanlanmış strateji əhəmiyyətli bütün bu işlərə şəxsən rəhbərlik edən
Heydər Əliyev 2000-ci il 29 dekabr tarixində “Yeni Əsr və üçüncü minillik münasibətilə Azərbaycan xalqına
müraciəti”ndə həmin illərdə görülən nəhəng işlərin qiymətini belə vermişdi: “1970-1985-ci illər Azərbaycanın
quruculuq salnaməsinə ən parlaq səhifələr kimi daxil olmuşdur. Baş verən dəyişikliklərin miqyasına, iqtisadi və
sosial sahələrdə aparılan dərin struktur islahatlarının xarakterinə, xalqın maddi rifah halının keyfiyyətcə yeni
mərhələyə keçirilməsinə görə doqquzuncu, onuncu və on birinci beşilliklər Azərbaycanın yeni tarixində ən
mühüm yerləri tutur”.
Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində yenicə müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycanda müstəqilliyin ilk
illərində yaranmış siyasi böhran, Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində ölkəmizin ərazisinin 20 faizinin zəbt
olunması və bunun nəticəsində 1 milyondan artıq soydaşımızın doğma yurd-yuvasından didərgin düşməsi sosialiqtisadi böhranı daha da dərinləşdirmiş və beləliklə, ölkə iqtisadiyyatı idarəolunmaz vəziyyətə düşmüşdü. Yeni
dövrün tələblərinə uyğun iqtisadiyyatın qurulmaması, yerli və ittifaq miqyasında olan müəssisələr arasında
mövcud əlaqələrin qırılması, ölkənin iqtisadi, siyasi, informasiya blokadasına alınması nəticəsində 1990-cı illərin
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əvvəllərində ÜDM-in, sənaye istehsalının, xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi azalmış, inflyasiya idarəolunmaz
səviyyəyə çatmışdı. İstehsal sahələrinin sıradan çıxması nəticəsində işsizlik səviyyəsi artmış, əhalinin pul gəliri
azalmışdı.
1993-cü ilin 15 iyun tarixində Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtması ilə bütün sahələrdə olduğu kimi,
ölkəmizin iqtisadi həyatında da taleyüklü dəyişikliklərin əsası qoyuldu. Azərbaycan dövlətini və ölkə
iqtisadiyyatını labüd fəlakətdən, hərc-mərclikdən xilas edən Heydər Əliyev ölkənin iqtisadi yüksəlişi üçün təcili
tədbirlər görməyə başladı. Qısa müddət ərzində ölkədə bazar iqtisadiyyatının formalaşması məqsədilə
qanunvericilik bazası yaradıldı, məqsədli dövlət proqramları qəbul edildi, institusional islahatlar aparıldı,
mülkiyyət münasibətlərində köklü dəyişikliklər edilməsi üçün müvafiq addımlar atıldı.
Dərin islahatlara töhfə vermək üçün 1993-2003-cü illərdə qəbul edilmiş 1715 qanun və qərarın böyük
əksəriyyəti məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin qanunvericilik təşəbbüsü əsasında parlamentə təqdim
olunmuşdur. Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə iqtisadi sahələrin tənzimlənməsi ilə bağlı 70-dən artıq qanun
qəbul edilmiş, 100-dən çox fərman və sərəncam imzalanmış, 30-a yaxın dövlət proqramı təsdiq edilmişdir.
Ümummilli liderin dərin iqtisadi islahatlar strategiyasında ölkə iqtisadiyyatının hərtərəfli inkişafı üçün neft
amilindən məharətlə istifadə etməsi faktı xüsusi yer tutur. Ulu öndərin 1994-cü ilin sentyabrında daxili və xarici
təzyiqlərə baxmayaraq 13 şirkətdən ibarət beynəlxalq konsorsiumla Azəri-Çıraq-Günəşli neft yataqlarının
işlənməsinə dair “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasına nail olması yüksək siyasi iradənin və qətiyyətin təntənəsi
idi.
Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına çıxarılması üçün 1996-cı ildə Bakı-Novorossiysk, 1999-cu ildə
Bakı-Supsa ixrac neft kəmərlərinin istismara verilməsi, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin inşasına
dair sazişin imzalanması ilə ixrac marşrutlarının diversifikasiyasına nail olunması Heydər Əliyevin uzaqgörən
siyasətinin nəticəsi idi. Düşünülmüş iqtisadi siyasət nəticəsində makroiqtisadi sabitliyə nail olundu və davamlı
iqtisadi artımın əsası qoyuldu, əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində ciddi nailiyyətlər əldə
edildi.
Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi sosial-iqtisadi siyasətin mühüm istiqamətlərindən biri infrastrukturun
inkişaf etdirilməsi olmuşdur və müasir Azərbaycanın qurucusu bu sahədə də çox mühüm işlərə imza atmışdır. Bu
baxımdan ulu öndərin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən nəqliyyatın inkişafı siyasətinin mərkəzində ölkə ərazisində
beynəlxalq və tranzit dəhliz və yolların, ölkənin regionlararası, şəhər və rayondaxili yol-nəqliyyat
infrastrukturunun inkişafı, eləcə də milli nəqliyyat-yol sisteminin dünya kommunikasiya məkanına sürətli
inteqrasiyası dururdu. Bu məqsədlə TRACECA, “Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi”nin, İNOGEYT Proqramının
həyata keçirilməsinə başlanıldı. Nəticədə Azərbaycan Xəzər regionunda əsas multimodal nəqliyyat qovşağına və
beynəlxalq əhəmiyyətli neft-qaz tranziti ölkəsinə çevrildi.
Ümummilli liderin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə 1995-ci ildən başlayaraq iqtisadiyyatın bazar münasibətləri
əsasında qurulması, aqrar islahatların həyata keçirilməsi, sovxoz və kolxozlara məxsus torpaqların, mal-qaranın
və əmlakın kəndlilərə paylanması, qiymətlərin sərbəstləşdirilməsi və s. tədbirlər aqrar bölmənin inkişafına təkan
vermiş, kənd təsərrüfatında ciddi struktur dəyişiklikləri aparılmış, yeni sahələr yaranmış, məzmunca fərqli
münasibətlər formalaşmışdır. Ulu öndərin memarı olduğu və uğurla həyata keçirdiyi torpaq islahatı kənd
təsərrüfatını 1990-cı illərin əvvəllərindəki böhranlı vəziyyətdən xilas etdi və gələcək inkişafının əsasını qoydu.
Özəlləşdirilmiş torpaqlarda səmərəli təsərrüfatçılığın, sahibkarlığın inkişafının təmin olunması məqsədilə
ümummilli liderin təşəbbüsü ilə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının əvvəlki vergi borcları silindi, onlara
uzunmüddətli vergi tətillərinin verilməsinə başlandı və bu proses hazırda da davam edir. Bu gün də kənd
təsərrüfatı istehsalı ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslər torpaq vergisindən başqa bütün digər vergi
ödəmələrindən azaddırlar.
Ulu öndərin müəyyən etdiyi və onun rəhbərliyi ilə uğurla həyata keçirilən sahibkarlığın inkişafı strategiyası
özəl bölmənin inkişafına yönəlmiş tədbirlərin sistemliliyi, dövlət tənzimlənməsinin liberallaşdırılması, dövlətsahibkar münasibətlərinin institusionallaşdırılması ilə xarakterizə edilir. Qəbul olunmuş dövlət proqramlarının bu
sahənin inkişafında xüsusi rolu oldu, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafını iqtisadi siyasətin prioritet
istiqamətlərindən birinə çevirdi. Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin qanunvericilik bazası yaradıldı və bu
sahədə müvafiq dövlət proqramları təsdiq olundu.
1996-cı ilin 24 iyun tarixində Prezident sarayında “Respublikada aqrar islahatların gedişi vəziyyətinə və
torpaq islahatı haqqında qanun layihəsinin müzakirəsinə həsr olunmuş müşavirə”də ulu öndər ölkəmizin gələcək
inkişaf kursunu böyük uzaqgörənliklə belə ifadə etmişdir: “Bir Prezident kimi mən Azərbaycanın iqtisadiyyatında
dövlət siyasətini artıq müəyyən etmişəm. Bu, islahatlar yoludur, islahatlar vasitəsilə istehsalın artırılması, inkişaf
etdirilməsi, mülkiyyətin özəlləşdirilməsi, özəl bölmənin inkişafına geniş yer verilməsi, bazar iqtisadiyyatı,
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insanlara sərbəstlik verilməsi, sahibkarlığa, təşəbbüskarlığa şərait yaradılmasıdır. Bu, dövlət siyasətimizin əsas
prinsipləridir”.
Bu gün 1995-2003-cü illərin sosial-iqtisadi göstəricilərinə baxanda aparılan iqtisadi islahatların müsbət
nəticələrini görə bilərik. 1995-2003-cü illər ərzində ümumi daxili məhsul 90,1 faiz, dövlət büdcəsinin gəlirləri 3,9
dəfə, ölkənin valyuta ehtiyatları 85 dəfə, sənaye məhsulunun həcmi 22,4 faiz, kənd təsərrüfatı istehsalı 52,8 faiz,
xarici ticarət dövriyyəsi 4 dəfə, iqtisadiyyatda məşğul olanların orta aylıq əməkhaqqı 6,2 dəfə artdı, inflyasiya
səviyyəsi 2-3 faizə qədər endirildi. Bu dövrdə iqtisadiyyata bütün maliyyə mənbələri hesabına 20 milyard ABŞ
dolları həcmində investisiyanın qoyulması təmin olunmuşdu.
Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi fəaliyyətə başladığı ilk gündən vətəndaşların
həyat səviyyəsinin yüksəldilməsini başlıca məqsəd kimi müəyyənləşdirmişdi.
Müasir Azərbaycan dövlətinin banisi Heydər Əliyevin misilsiz idarəçilik qabiliyyəti, gərgin əməyi
nəticəsində əldə olunmuş nailiyyətlər sonrakı illərdə ölkə iqtisadiyyatının davamlı və dinamik inkişafı üçün
möhkəm zəmin yaratdı.
Ulu öndər Heydər Əliyevin layiqli davamçısı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin dövrün tələbləri nəzərə alınaraq daim təkmilləşən, çevik, qətiyyətli və uzaqgörən iqtisadi siyasəti
sayəsində qazanılmış uğurlar daha da möhkəmləndirilmiş, ölkəmiz iqtisadi sahədə keçid dövrünü uğurla başa
vurmuş, liberal bazar iqtisadiyyatına keçidi təmin edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 2003-2014-cü illərdə dərin
iqtisadi islahatlar davam etdirilmiş, Azərbaycan iqtisadiyyatı dünyanın ən sürətlə artan iqtisadiyyatlarından birinə
çevrilmişdir. Azərbaycan qısa müddətdə yüksək-orta gəlirli ölkəyə çevrilmiş, sosial-iqtisadi infrastruktur
tamamilə yenilənmiş, qlobal rəqabət qabiliyyətinə görə dünyada 37-ci yerdə qərarlaşmışdır. Bu illər ərzində ölkə
iqtisadiyyatı 6 dəfə böyümüş, adambaşına düşən milli gəlir 5 dəfədən çox artmışdır. Ölkədə qiymətlərin sabitliyi
qorunmuş, xarici valyuta gəlirlərinin əhəmiyyətli artması nəticəsində böyük həcmdə strateji valyuta ehtiyatları
formalaşdırılmış, milli valyutanın məzənnəsinin izafi möhkəmlənməsinə yol verilməməklə beynəlxalq rəqabət
qabiliyyəti qorunmuşdur. Adambaşına düşən xarici investisiyaların həcminə görə MDB və Şərqi Avropada aparıcı
dövlətlərdən olan Azərbaycan artıq xaricə investisiya yatıran ölkəyə çevrilmişdir.
İqtisadiyyatın diversifikasiyası ilə bağlı nəzərdə tutulmuş tədbirlərin sistemli və ardıcıl reallaşdırılması,
qeyri-neft sektorunun və regionların inkişafının davamlılığının təmin edilməsi, infrastrukturun və sosial
xidmətlərin daha da yaxşılaşdırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı ilə
bağlı 2004-2013-cü illər ərzində iki beşillik Dövlət Proqramı həyata keçirilmişdir. Proqramların icra olunduğu 10
il ərzində ümumi daxili məhsul 3,2 dəfə, o cümlədən qeyri-neft sektoru 2,6 dəfə, sənaye 2,7 dəfə, kənd təsərrüfatı
1,5 dəfə, investisiyalar 6,5 dəfə, əhalinin gəlirləri 6,5 dəfə, orta aylıq əməkhaqqı 5,5 dəfə artmışdır. Həyata
keçirilmiş tədbirlər nəticəsində ölkədə 900 mini daimi olmaqla 1,2 milyondan çox yeni iş yeri, 55,6 min müəssisə
yaradılmış, işsizlik 5 faizə, yoxsulluq səviyyəsi isə 5,3 faizə enmişdir. Azərbaycan iqtisadiyyatına 130 milyard
dollardan artıq investisiya qoyulmuş, xarici ticarət dövriyyəsi 6,4 dəfə, qeyri-neft ixracı 4,5 dəfə artmışdır.
Bu müddətdə 19,4 min sahibkarlıq subyektinə 1,2 milyard manatdan artıq güzəştli dövlət kreditləri
verilmişdir. Bu kreditlər 113 min yeni iş yerinin açılmasına imkan yaratmışdır. Dövlət büdcəsinin gəlirləri 14,2
dəfədən, vergi daxilolmaları 7,3 dəfədən, dövlət büdcəsinin xərcləri 13,9 dəfədən, əhalinin əmanətləri 24 dəfədən,
bank aktivləri isə 18 dəfədən çox artmışdır. Hazırda ümumi daxili məhsulda özəl bölmənin payı 83 faiz,
məşğulluqda isə 73,9 faizdir.
Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlar beynəlxalq təşkilatların, aparıcı reytinq agentliklərinin
qiymətləndirmələrində öz əksini tapır. Belə ki, “Doing Business” hesabatına görə 2009-cu ildə ölkəmiz dünya
ölkələri arasında “Ən islahatçı ölkə” kimi qiymətləndirilmişdir.
Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə 2015-ci ildən etibarən Azərbaycan iqtisadiyyatı keyfiyyətcə yeni
mərhələyə qədəm qoymuşdur. Qlobal iqtisadi çağırışların milli iqtisadiyyata transformasiyası ilə bağlı yeni
iqtisadi islahat istiqamətləri müəyyən edilmişdir. Belə ki, 2016-cı ildən etibarən dünyada baş verən iqtisadi
proseslər fonunda ölkə iqtisadiyyatının inkişafı, investisiya və biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması,
sahibkarlığın genişləndirilməsi üçün əlverişli imkanların yaradılması, qeyri-neft ixrac potensialının artırılması,
idxalın əvəzlənməsi, o cümlədən yerli sahibkarlara dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi istiqamətində bir sıra
mühüm qərarlar qəbul edilmiş və sistem xarakterli dərin iqtisadi islahatların aparılması əsas hədəf kimi müəyyən
edilmişdir.
Dünya İqtisadi Forumunun son hesabatına əsasən, Azərbaycan dünyanın 50 ən rəqabətqabiliyyətli
iqtisadiyyatları qrupuna daxil olmuş və MDB ölkələri arasında birincilik mövqeyini saxlamışdır. BMT-nin İnsan
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İnkişafı Hesabatına əsasən isə Azərbaycan “İnsan inkişafı indeksi”nə görə yüksək insan inkişafı qrupunda yer
almışdır.
Möhtərəm Prezident İlham Əliyevin bəyan etdiyi kimi, hazırda qarşıda duran ən başlıca məqsəd
Azərbaycanı inkişaf etmiş dövlətlər səviyyəsinə çatdırmaqdır. Bu gün ölkədə aparılan hər bir iqtisadi islahatın
kökündə sosial problemlərin aradan qaldırılması, əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi və hər bir ölkə
vətəndaşının rifahının artırılmasına imkan verən mühitin yaradılması məqsədi dayanır. Belə bir mühitin
yaradılması dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi, maliyyə sisteminin, sahibkarlıq mühitinin inkişaf
etdirilməsi, insanların hüquqlarının və qanunla qorunan maraqlarının müdafiəsi yolu ilə, həmçinin sosial
problemlərin birbaşa həllinə yönələn tədbirlər vasitəsilə həyata keçirilə bilər.
Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin dərin iqtisadi islahatlar paketi çərçivəsində biznes
mühitinin yaxşılaşdırılması, lisenziya tələb olunan fəaliyyət növlərinin sayının 59-dan 37-yə endirilməsi,
sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə verilən icazələrin sayının təqribən 4 dəfə azaldılaraq 330-dan 87-yə endirilməsi
ilə bağlı mühüm qərarlar qəbul olunmuşdur.
Bu işlərin davamı olaraq 2016-cı ildən etibarən dünyada baş verən iqtisadi proseslər fonunda ölkə
iqtisadiyyatının inkişafı, investisiya və biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, sahibkarlığın genişləndirilməsi
üçün əlverişli imkanların yaradılması, qeyri-neft ixrac potensialının artırılması, idxalın əvəzlənməsi, o cümlədən
yerli sahibkarlara dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi istiqamətində bir sıra mühüm qərarlar qəbul edilmiş və sistem
xarakterli iqtisadi islahatların aparılması əsas hədəf kimi müəyyən edilmişdir.
Belə ki, cənab Prezidentin 2016-cı ilin əvvəlində imzaladığı müvafiq fərmanlarla ölkədə sahibkarların
şikayətlərinə baxılması sahəsində şəffaflığın və obyektivliyin təmin edilməsi, bu sahədə şəxslərin hüquqlarının və
qanunla qorunan maraqlarının müdafiəsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında, mərkəzi və
yerli icra hakimiyyəti orqanlarında Apelyasiya Şuraları yaradılmışdır.
“İnvestisiyaların təşviqi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” ölkə başçısının 2016-cı il 18 yanvar tarixli
sərəncamı ilə qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə məşğul olan şəxslərə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına geri
ödəmə dəstəyinin verilməsi ilə bağlı hüquqi baza yaradılmışdır.
Ölkənin maliyyə-bank sisteminin səmərəli inkişafının və dayanıqlılığının təmin olunması, maliyyə
bazarlarının rəqabət qabiliyyətliliyinin artırılması, kreditorların, sığortalıların, investorların və maliyyə
bazarlarının digər istehlakçılarının hüquqlarının qorunması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin
2016-cı il 3 fevral tarixli fərmanı ilə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası publik hüquqi şəxs yaradılmışdır.
Struktur, institusional, təşkilati və tənzimləmə sisteminin təkmilləşdirilməsi məqsədilə aparılan kompleks
islahatların tərkib hissəsi kimi yeni fəaliyyət mandatına malik palatanın yaradılmasında əsas məqsəd
Azərbaycanda maliyyə sektorunun tənzimlənmə çərçivəsini müasir qlobal çağırışlar fonunda yeni keyfiyyət
müstəvisinə qaldırmaq, habelə real sektorun inkişafında aparıcı rola malik maliyyə bazarlarının, təşkilati bazar
iştirakçılarının və maliyyə institutlarının davamlı və dayanıqlı inkişafını təmin etməkdir.
Cənab Prezidentin 2016-cı il 1 mart tarixli “Qeyri-neft ixracının təşviqi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında”
daha bir fərmanı ilə 2016-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal olunan və istehsal
prosesində istifadə edilən yerli komponentlərin və qeyri-neft məhsullarının dəyərinin xüsusi çəkisindən, habelə
ixrac edilən həmin məhsulların növündən asılı olaraq, qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə məşğul olan şəxslərə
dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ixrac təşviqinin ödənilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
2016-cı il aprel ayının 20-də ölkə başçısının müvafiq fərmanı ilə “İnvestisiya təşviqi sənədinin verilməsi
Qaydası” təsdiq edilmişdir. Bundan başqa, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən, İnvestisiya
təşviqi sənədini almış sahibkarlar mənfəət və gəlirin 50 faizinin vergisindən, əmlak və torpaq vergisindən,
həmçinin idxal etdikləri texnika, texnoloji avadanlıq və qurğular üzrə idxalda ƏDV-dən və idxal rüsumlarından 7
il müddətinə azad edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 13 iyul tarixli sərəncamları ilə sahibkarlıq sahəsində son
illər ərzində nail olunmuş sürətli inkişafın davamlılığının təmin edilməsi və rəqabət qabiliyyətinin
möhkəmləndirilməsi, beynəlxalq reytinqlərdə Azərbaycanın mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması məqsədilə
komissiyanın, habelə makroiqtisadi sabitliyin daha da möhkəmləndirilməsi və maliyyə dayanıqlılığının təmin
edilməsi məqsədilə Maliyyə Sabitliyi Şurasının yaradılmasının da əhəmiyyəti böyükdür.
Aparılan iqtisadi islahatların əhatə dairəsinin genişləndirilməsini və bu sahədə işlərin səmərəli
əlaqələndirilməsinin təmin edilməsi üçün cənab Prezident tərəfindən İqtisadi İslahatların Təhlili və
Kommunikasiyası Mərkəzi yaradılmışdır.
Ölkənin perspektiv inkişaf hədəflərini və istiqamətlərini müəyyənləşdirmək, onların gerçəkləşdirilməsini
təmin etmək məqsədilə dövlət başçısının 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş milli
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iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin icrası da qarşıya qoyulmuş mühüm
vəzifələrin yerinə yetirilməsində mühüm rol oynayacaqdır. Strateji yol xəritələri 2016-2020-ci illər üçün iqtisadi
inkişaf strategiyasını və tədbirlər planını, 2025-ci ilədək olan dövr üçün uzunmüddətli baxışı və 2025-ci ildən
sonrakı dövrə hədəf baxışı özündə ehtiva edir. Bu strateji yol xəritələrinin sosial-iqtisadi inkişafın keyfiyyətcə
yeni mərhələsində Azərbaycanın gələcək inkişaf perspektivlərini dərin elmi əsaslarla müəyyənləşdirən konseptual
əhəmiyyətli sənəddir.
“Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa əsasən vergi yoxlamaları, insanların həyat və sağlamlığına, dövlətin təhlükəsizliyinə və iqtisadi
maraqlarına mühüm təhlükə yaradan hallar üzrə yoxlamalar istisna olmaqla 2015-ci il 1 noyabr tarixindən
sahibkarlıq sahəsində aparılan bütün yoxlamalar iki il müddətinə dayandırılmışdır.
Ölkənin iqtisadiyyatında sahibkarların artan rolunu, məşğulluğun təmin olunmasında sahibkarlığın
inkişafının müstəsna əhəmiyyətini nəzərə alaraq, cəmiyyətdə sahibkarlığa dəstək əhvali-ruhiyyəsinin artırılmasına
təkan vermək məqsədilə cənab Prezident tərəfindən “Sahibkarlar günü” təsis edilmiş və hər il aprelin 25-i ölkədə
“Sahibkarlar günü” kimi qeyd olunmağa başlanılmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 21 may tarixli fərmanı ilə malların və nəqliyyat
vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsinin daha çevik və şəffaf həyata keçirilməsi və məmur-vətəndaş
münasibətlərinin müasir idarəçilik prinsipləri əsasında inkişaf etdirilməsi məqsədilə gömrük sərhəd buraxılış
məntəqələrindən sahibkarların buraxılışının risk qiymətləndirilməsi əsasında buraxılışı təmin olunmuş, Dövlət
Gömrük Komitəsi tərəfindən “Yaşıl dəhliz” və digər buraxılış sistemlərinin tətbiqi ilə əlaqədar müvafiq
infrastruktur yaradılmışdır. 2016-cı il 1 avqust tarixindən etibarən sahibkarlar “Yaşıl dəhliz” və digər buraxılış
sistemlərindən istifadə etmək imkanı qazanmışlar.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 4 avqust tarixində “2016-cı ildə vergi sahəsində
aparılacaq islahatların istiqamətləri”nin təsdiqi və vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi haqqında” sərəncamını
da xüsusi qeyd etmək lazımdır. Sərəncamın icrası ilə Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində
ümumilikdə 56 maddəni əhatə edən 201 dəyişiklik olunmuşdur. Mülki dövriyyənin iştirakçıları arasında aparılan
əməliyyatların və hesablaşmaların şəffaflığının artırılması məqsədilə “Nağdsız hesablaşmalar haqqında”
Azərbaycan Respublikasının yeni qanunu qəbul olunmuşdur. Ümumilikdə dəyişikliklər ölkədə iqtisadi fəallığın
artırılmasını, sahibkarlığın inkişaf etdirilməsini, bütövlükdə ölkənin davamlı inkişafını nəzərdə tutur.
Bundan başqa, cənab Prezident tərəfindən qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında Milli Məclisdə qəbul
olunmuş “Vergi ödəyicilərinin 2017-ci ilin 1 yanvar tarixinə mövcud olan vergi borclarının tənzimlənməsi
haqqında” qanun ölkədə sahibkarlığın inkişafının stimullaşdırılması, əlverişli biznes mühitinin formalaşdırılması
və vergi yükünün optimallaşdırılması məqsədi daşıyır. Qanuna əsasən, vergi ödəyicilərinin vergilərin Azərbaycan
Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə ödənilməməsinə görə hesablanmış faizlər üzrə
2017-ci ilin 1 yanvar tarixinə mövcud olan borcları tamamilə, maliyyə sanksiyaları üzrə borcları isə ödəniş
müddətinə mütənasib şəkildə silinmişdir.
Sahibkarlığa verilən dəstəyin davamı olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 15 sentyabr
tarixli “İcra hakimiyyəti orqanlarının və dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların fəaliyyətində
satınalmaların səmərəliliyinin artırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” fərmanını da qeyd edə bilərik. Bu
fərman icra hakimiyyəti orqanlarının və dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların fəaliyyətində səmərəliliyi
artırmaqla yanaşı, ölkədə sahibkarlıq fəaliyyətini genişləndirmək, habelə biznes və investisiya mühitinin
əlverişliliyini və rəqabətqabiliyyətini daha da artırmaq məqsədi daşıyır. Əminliklə qeyd edə bilərik ki, bu fərman
idxalın əvəzlənməsi, eləcə də ixracın artırılması üçün Azərbaycan sahibkarlarına yeni imkanlar açır.
Ölkə başçısı tərəfindən imzalanan fərmana əsasən, yaradılmış azexport.azinternet portalı, “Azərbaycan
Rəqəmsal Ticarət Qovşağı” (“Digital Trade Hub of Azerbaijan”) qeyri-neft sektorunun ixrac imkanlarının
genişlənməsinə xidmət etməklə yanaşı, regional əhəmiyyətli rəqəmsal ticarət qovşağı kimi Azərbaycan
Respublikasının mövqeyini daha da gücləndirmək məqsədi daşıyır.
Yuxarıda qeyd edilənlərlə yanaşı, aparılan islahatlar çərçivəsində Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi, Ərzaq
Məhsullarının Tədarükü və Təchizatı Agentliyi, Dövlət İmtahan Mərkəzi, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi
yaradılmış, standartlaşdırma, metrologiya, akkreditasiya və patent hüququ obyektlərinin mühafizəsi sahələrində
idarəetmənin təkmilləşdirilməsi məqsədilə “Azərbaycan Metrologiya İnstitutu”, “Azərbaycan Standartlaşdırma
İnstitutu”, “Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi” və “Patent və Əmtəə Nişanları Mərkəzi” publik hüquqi şəxslərin
yaradılması ilə bağlı tapşırıq verilmiş, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi prosesinin təkmilləşdirilməsi, bəzi tikinti
obyektlərinin istismarına icazə verilməsinin sadələşdirilməsi, metallurgiya kompleksində sağlamlaşdırma,
korporativ idarəetmə standartlarının tətbiqi və iqtisadiyyatın digər sahələrində islahatlar aparılmışdır.
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Bundan başqa, Azərbaycanda yüksək iqtisadi, sosial və ekoloji tələblərə cavab verən müasir turizm
sənayesinin formalaşdırılması, onun ölkə iqtisadiyyatındakı xüsusi çəkisinin artırılması, ölkəyə olan turist
axınının daha da sürətləndirilməsi, turizm sektoruna investisiya qoyuluşunun təşviq edilməsi, beynəlxalq
təcrübədə geniş tətbiq olunan ticarət festivallarının təşkil edilməsi, yeni turizm marşrutlarının yaradılması,
təbliğat-təşviqat işlərinin görülməsi və Azərbaycanın əlverişli turizm mərkəzinə çevrilməsi ilə bağlı cənab
Prezident tərəfindən müvafiq aktlar imzalanmış, aidiyyəti üzrə tapşırıqlar verilmişdir. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev haqlı olaraq “2016-cı il dərin iqtisadi islahatlar ili kimi tarixdə
qalacaq” demişdir.
Azərbaycan Respublikasının mövcudluğu üçün möhkəm bünövrənin yaradılması yüksək siyasi idarəçilik
və liderlik qabiliyyətinə malik Heydər Əliyev tərəfindən dərin islahatların həyata keçirilməsi nəticəsində mümkün
olmuşdur. Bu gün də əsası Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş dərin
islahatlar strategiyası Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilməkdədir. Bu isə vaxtilə uzaqgörənliklə həyata keçirdiyi dərin islahatlara görə Azərbaycan tarixinə adı qızıl
hərflərlə həkk olunmuş ulu öndərin ideyalarının yaşamasına xidmət edir və edəcəkdir.
Bu işdə ulu öndərin siyasi ideyalarını davam etdirən Yeni Azərbaycan Partiyasının da çox böyük rolu var.
Məhz üzvlərinin sayı günbəgün artaraq bu gün 700 minə yaxınlaşan, Azərbaycanın nüfuzlu siyasi təşkilatına və
Cənubi Qafqazın ən böyük siyasi qüvvəsinə çevrilmiş Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarında Azərbaycan xalqı
daha da sıx birləşərək, ölkədə həyata keçirilən ictimai-siyasi proseslərdə fəal iştirak edir. Bu həm də partiya
sədrinin, ölkə Prezidentinin həyata keçirdiyi siyasətin dəstəklənməsi və həmin siyasətin həyata keçirilməsində
fəal iştirak etmək istəklərinin ortaya qoyulması deməkdir.
Ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında müntəzəm əsaslarla həyata keçiriləcək sistem
xarakterli iqtisadi islahatlar və qlobal iqtisadi çağırışlara uyğun olaraq hazırlanmış strateji yol xəritələrinin icrası
nəticəsində ölkədə sahibkarlarla birlikdə iqtisadi islahatların və inkişafın mahiyyət etibarilə fərqli bir modeli Azərbaycan modeli daha da inkişaf etdiriləcəkdir.
Azərbaycan.-2017.-26 aprel.-№87.-S.1, 3.
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Heydər Əliyev müstəqilliyimizin əbədiyyət, xilaskarlıq simvoludur
Xuraman İsmayılqızı
Tarixin zaman adlı hakiminin ədalətli hökmü insanlar kimi ölkələrin, dövlətlərin taleyində də söz sahibidir.
1969-cu ildə ilk dəfə siyasi hakimiyyətə gəlməklə Azərbaycanı inkişaf yoluna çıxaran, 22 iyul 1990-cı ildə
Moskvadan vətəni Azərbaycana dönən ulu öndər Heydər Əliyev xalqı arxasınca apararaq müstəqilliyimizin əbədi
qarantı olduğunu misilsiz xidmətləri ilə təsdiqlədi. 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə Azərbaycanda yenidən
hakimiyyətə qayıtmaqla müstəqilliyimizin əbədi qarantı kimi tarixə imza atdı.
Dahi şəxsiyyətin həyatının ən yaddaqalan dövrlərinə təsadüf edən hadisələri xatırladan Prezident İlham
Əliyev ötənlərə bu sözləri ilə nəzər salır: “Heydər Əliyev özünü vətənpərvər, cəsarətli insan kimi bir daha 1990cı ilin yanvar ayında göstərmişdir. O günlər mənim yaxşı xatirimdədir. Azərbaycan xalqına qarşı böyük cinayət
törədilmişdi, günahsız insanlar qətlə yetirilmişdi. Sovet ordusu Bakıya müdaxilə edərək kütləvi qırğın törətmişdi.
Yüzlərlə insan həlak olmuş, yaralanmış, itkin düşmüşdü. Bu, böyük cinayət idi. Ancaq əfsuslar olsun ki,
Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərliyi bu barədə öz etiraz səsini qaldırmamışdı. Yenə də xalqın yeganə ümid yeri
Heydər Əliyev idi. O vaxt Heydər Əliyev pensiyada idi, fəal işlərlə məşğul olmurdu. O vaxt ona qarşı həm sovet
rəhbərliyi, həm də Azərbaycanda vəzifədə olanlar tərəfindən çirkin kampaniya aparılırdı. O vaxt da “beşinci
kalon”” var idi və onlar anonim məktublar, donoslar yazaraq onun əleyhinə iş aparırdılar. Bu gün donoslar başqa
yerlərə ünvanlanır, o vaxt Moskvaya yazılırdı. 1990-cı il yanvar ayının 21-də Heydər Əliyev Azərbaycanın
Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gələrək öz etiraz səsini bütün dünyaya çatdırdı. Fəxr edirəm və çox
xoşbəxtəm ki, mən də o gün onunla bərabər orada idim... O vaxt Sovet İttifaqının dağılmasına hələ iki il vaxt var
idi və heç kim təsəvvür edə bilməzdi ki, Sovet İttifaqı dağıla bilər. Yəni, bu addım, bu vətənpərvərlik nümunəsi
bir daha göstərdi ki, Heydər Əliyev öz xalqına nə qədər bağlıdır və o, nə qədər cəsarətli, ədalətli şəxsiyyətdir.
Təbii olaraq, təcrübəli siyasi xadim kimi o, dərk edirdi ki, bundan sonra ona qarşı böyük təzyiqlər başlayacaq,
onun həyatına təhlükə ola bilər, belə də oldu. Əgər o, Moskvada bir qədər çox qalsaydı həbs olunacaqdı. O,
Azərbaycana üz tutdu, Bakıya gəldi. Ancaq Bakıdakı o vaxtkı rəhbərlik imkan vermədi ki, o, öz doğma vətənində
yaşasın və məcbur olub doğulduğu yerə - Naxçıvana üz tutdu. Naxçıvanda insanlar onu çox böyük coşqu ilə
qarşılamışdılar.”
Tarix sübut edir ki, liderlik zirvəsi fədakar əməllə fəth oluna bilər. Zaman, siyasi rejimlər dəyişsə də
liderliyin mahiyyəti dəyişmir. Xalqa inam və milyonların etimadını qazanmaq, millətlərarası qarşılıqlı ehtiram,
sosial ədalət prinsiplərini şəxsi keyfiyyətləri, fəaliyyətinin əsas istiqamətləri kimi formalaşdıran ulu öndər Heydər
Əliyev liderlik fəlsəfəsini dövlətçilik təcrübəsi ilə möhürləmişdir. Dahilərin qeyri-adi istedadları, fenomen
bacarığı öz zamanında bəlkə də dərk olunmur. Böyük şəxsiyyətlərin adı ilə bağlı möhtəşəmliyi səlnaməsində
əbədiləşdirənləri tarix özü dəyərləndirir, qiymət verir. El arasında belə müdrikləri Tanrının çox sevdiyi insanlar
da adlandırırlar. Fitri qabiliyyəti, iti zəkası, siyasi qətiyyəti ilə tarixi şəxsiyyətlərin, dünya siyasətçilərinin ön
sırasında addımlayan ulu öndər Heydər Əliyev də taleyinə belə xoşbəxtlik yazılmış liderlərdəndir. Ölkəyə
rəhbərliyinin hər iki dönəmində daxili siyasətin əsas aspektləri olan bütövlükdə xalqın firavan yaşayışını təmin
etmək, insan amilini fəallaşdırmaq, əhalinin yaxşı yaşaması üçün iqtisadiyyatın sürətli inkişafına nail olmaq kimi
prinsipləri xarici siyasətin bütün dövlətlərlə qarşılıqlı etimad, iki və çoxtərəfli əməkdaşlıq etmək, sülh, əminamanlıq şəraitində yaşamaq, münasibətləri beynəlxalq hüquq normaları əsasında qurmaq tələbləri ilə
uyğunlaşdıran ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanın inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirir. Beləki bu
gün Azərbaycanı beynəlxalq aləmdə tanıdan, qoşa qanad kimi vəhdətdə təkmilləşdirilən daxili və xarici
siyasətinin əsası Ulu Öndər tərəfindən qoyulmuşdur.
Siyasi, iqtisadi, sosial islahatları düzgün müəyyənləşdirən Ulu Öndərin fenomen bacarığı, dövlətçilik
tariximizdəki missiyası, irsi, müqayisəyəgəlməz örnək xidmətləri təcrübə məktəbidir. Milli məfkurənin,
azərbaycançılıq ideyalarının formalaşması, milli- mənəvi dəyərlərin qorunması da Ulu Öndərin adı ilə bağlıdır.
Ölkəmizdə söz, vicdan, əqidə azadlığı, insan hüquqlarının qorunması ulu öndər Heydər Əliyev dövlətçilik
məktəbinin ənənələri və ayrılmaz tərkib hissəsidir. Həyatının mənasını Azərbaycanın iqtisadi və intellektual
potensialını xalqının xoşbəxt və firavan yaşamasına yönəldən Ulu Öndər tarixi şəxsiyyət kimi tək əməlləri ilə
deyil, dolğun, məntiqli çıxışları, natiqlik məharəti ilə də insanların qəlbinə yol tapırdı. Bu bir həqiqətdir ki, zəruri,
mükəmməl, qanunların qəbulu ilə kifayətlənməyən, müxtəlif istiqamətlərdə konkret fəaliyyət proqramının işlənib
hazırlanması ilə ölkə iqtisadiyyatını yeni mərhələ üzrə inkişaf etdirən ulu öndər Heydər Əliyevin uzaqgörən
siyasəti sayəsində Azərbaycan demokratik ölkə kimi əməkdaşlıq, sivilizisiyaların dialoq bölgəsinə çevrilmişdir.
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“Biz demokratik, dünyəvi, sivilizasiyalı dövlət quraraq, bütün bəşəri dəyərlərdən istifadə edərək,
ümumbəşəri dəyərlərin xalqımız üçün və milli mentalitetimiz üçün, mənəviyyatımız üçün uyğun cəhətləri götürüb
tətbiq edərək heç vaxt dinimizdən, adət- ənənələrimizdin ayrıla bilmərik və imtina edə bilmərik” söyləyən
ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanın demokratiya yolu ilə inkişafını gələcək üçün təminat hesab edərək
fəaliyyətinin bütün dövrlərində dövlətçiliyin əsas dayağı kimi xalqa arxalanırdı.
“Əsrin müqaviləsi”ni imzalamaqla daha bir tarixi missiyanı gerçəkləşdirən ulu öndər Heydər Əliyev neft
strategiyasını müəyyənləşdirərək Azərbaycanla birlikdə qardaş Türkiyə üçün böyük imkanlar açan layihələrin
gələcəyinə inanırdı. Bu müqaviləni imzalamaqla dediyi kimi Azərbaycanın dünyaya günəş kimi doğmasını
reallaşdırdı. Bu gün region və Avropa ölkələrinin enerji təhlükəsizliyində xüsusi xidmətləri olan Azərbaycanın
təbii resursları, karbohidrogen ehtiyatları xalqları, millətləri birləşdirməklə, insanlara nur, səmimiyyət bəxş edir.
Həmin islahatlar arasında demokratiyanı təkmilləşdirən məqamlara üstünlük verildi. Xalqına , insanlara
vurğunluğunu onların firavan yaşamasının təminatı üçün həyata keçirilən islahatlarla təsdiqləyən ulu öndər
Heydər Əliyev Azərbaycanı sivil, demokratik ölkə kimi tanıtdı. Ümummilli lider Heydər Əliyev müdrik siyasətçi
kimi beynəlxalq aləmə inteqrasiyanın ən düzgün və balanslaşdırılmış yolu ilə addımladı. İnsan hüquqlarının
qorunması, ölkəmizdə , dünyada sülhün bərqərar olmasını fəaliyyətinin əsas istiqaməti kimi müəyyənləşdirdi,
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara üzv olmaqla demokratik islahatların tətbiqinə çalışdı. Respublikada söz, mətbuat,
vicdan, əqidə azadlığının təməlini qoyan, Yeni Azərbaycan Partiyasını yaratmaqla çoxpartiyalılıq sisteminə keçidi
demokratiyanın əsas şərtləri kimi dəyərləndirən Ulu Öndər müstəqil mətbuatın inkişafına sivil cəmiyyətin əsas
atributlarından biri kimi diqqət yetirirdi.
Demokratiyaya ölkə əhalisinin ümumi mənafeyinə və istəyinə uyğun islahatların tətbiqi kimi dəyər verən
ulu öndər Heydər Əliyevin bu istiqamətdə həyata keçirdiyi islahatları saymaqla bitməz. Azərbaycan Şərq
aləmində ilk dəfə olaraq ölüm hökmünü ləğv edən ölkə kimi tanındı. İmzaladığı əfv fərmanları və amnistiya aktları
ilə azadlıqdan məhrum edilən yüzlərlə məhbusu sağlam, ictimai fəaliyyətə qaytardı. 2003-cü ildə keçirilən
prezident seçkiləri ərəfəsində xalqa müraciət edən ümummilli lider Heydər Əliyev üçün ölkə vətəndaşlarının
ümumi rəyi başlıca faktor, meyar idi. Həmin müraciətdə deyildiyi kimi yüksək intellektli, praqmatik düşüncəli,
müasir dünya siyasətini və iqtisadiyyatını gözəl bilən cənab İlham Əliyevi ölkə rəhbərliyinə tövsiyə etməsi,
“İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri, planları, işləri sizin köməyinizlə İlham Əliyev
başa çatdıra biləcək” sözləri ilə bir daha Azərbaycan xalqına məhəbbətini bildirdi. Ulu Öndərin inamını
doğruldaraq, onun siyasi məktəbinin layiqli davamçısı olduğunu yeritdiyi düzgün siyasəti, rəhbərlik təcrübəsi,
iradəsi və qətiyyəti ilə bildirən Prezident İlham Əliyev xalqının sevimlisidir.
17 noyabr 1990-cı ildə keçirilən Naxçıvan MR Ali Məclisinin iclasına müdrik şəxsiyyət, deputat kimi
sədrlik edən ulu öndər Heydər Əliyev bir müddət sonra söylədiyi “Müstəqillik qədər çətin yol yoxdur.
Müstəqilliyin əldə olunması nə qədər çətindirsə, onun saxlanılması, daimi, əbədi olması bundan da çətindir”
sözlərinin real həyatda həlli üçün imkan yaradan məsələlər barədə düşüncələrini gerçəkləşdirdi. Həmin sessiyada
“Naxçıvan MSSR”nin adının dəyişdirilməsi, dövlət atributları sayılan ADR-in üçrəngli bayrağının, himn və
gerbinin bərpası barədə qərar qəbul olundu.
1990-cı ildə Bakıda törədilmiş Yanvar hadisələrinə həsr olunmuş, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin yarımçıq
dayandırılmış sessiyasını qətiyyətlə pisləyərək Naxçıvan MR Ali Məclisinin sessiyasında bu məsələnin
müzakirəsini aktuallaşdırmaqla xalqımıza qarşı törədilən təcavüzə siyasi qiymət verdi. Fəaliyyətinin Naxçıvan
dövrünü əhatə edən illərdə ən böyük xidmətlərindən biri, diaspor fəaliyyətinin təməlini qoyan 31 dekabr- Dünya
Azərbaycan türklərinin milli həmrəylik və birliyi barədə qərarın qəbulu idi.
SSRİ-nin cənub sərhədlərini qoruyan sovet ordusunun hərbi arsenalı, silah-sursatı muxtar respublikada
qalmaqla bütün ordu hissələrinin Naxçıvandan çıxarılmasına nail oldu. Məhz o illərdə yaradılan Naxçıvanın
İnkişafı və Müdafiəsi Fonduna yığılan vəsait Milli Ordunun möhkəmlənməsinə sərf olundu. Respublikada ilk
sərhəd dəstəsi də Ulu Öndərin qətiyyəti ilə yaradıldı.
Naxçıvanda olarkən bütün Azərbaycan üçün ən böyük xidmətlərindən biri də muxtar respublikanın
sərhədlərinin, Naxçıvanın ermənilər tərəfindən işğalının qarşısının alınmasına yönəldilmiş Qars müqaviləsinin
təzələnməsi idi. Blokadada qalan naxçıvanlıların çətin vəziyyətdən çıxması üçün qonşu İran və Türkiyə ilə
əməkdaşlıq gücləndi. Böyük şəxsiyyət olan Heydər Əliyevin nüfuzu bu sahədə də özünü doğrultdu. Naxçıvana
hər iki qonşu dövlətdən ərzaq , sənaye malları ən başlıcası isə enerji verildi. Türkiyə ilə qonşu dövlətlər arasında
əlaqələrin möhkəmləndirilməsi üçün “Ümid körpüsü” salındı. Paytaxt Bakı ilə yeganə nəqliyyat yolunun intensiv
fəaliyyəti üçün geniş imkanlara malik Naxçıvan hava limanı, Bakıda isə muxtar respublikanın nümayəndəliyi
açıldı.
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ÜDM-də payı artan özəl bölmənin yaradılması üçün ilk addımlar da o illərdə atıldı. “Naxçıvanda zərərlə
işləyən kolxoz və sovxozların ləğv edilməsi və onların əsasında şəxsi təsərrüfatların yaradılması”, “Rentabelli
işləyən kolxoz və sovxozların ictimai mal-qarasının özəlləşdirilməsi” haqqında qərarlar qəbul etməklə sahibkarlıq
üçün geniş imkanlar yaratdı. Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis konfransı keçirildi. Təsis olunduğu gündən
partiyanın ətrafına yüz minlərlə insan toplandı.
1993-cü ilin iyununda xalqın təkidli tələbi ilə parçalanmaqda olan Azərbaycanı daxili qarşıdurma və xarici
dövlətlərin məkrli müdaxilələrindən qorumaq üçün Bakıya dəvət olunan ümummilli lider Heydər Əliyev
Azərbaycan üçün daha mühüm xidmətlər göstərdi. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Heydər Əliyevin
Naxçıvandan Bakıya, böyük siyasətə qayıdışı şərəfli xilaskar missiyasının başlanğıcı oldu.
İki sahil.-2017.-26 aprel-№ 72.-S.10.
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Heydər Əliyev ideyaları müasir mərhələdə islahatlar strategiyasının əsasını təşkil edir
Yusif Hümbətov
“Azərsutikinti” Səhmdar Cəmiyyətinin sədri,
YAP İdarə Heyətinin üzvü
Müstəqil Azərbaycan dövləti son 23 ilini bütün sahələrdə çox böyük uğurlarla və nailiyyətlərlə başa vurub.
Ölkəmiz dinamik inkişaf edən iqtisadiyyata və mühüm geostrateji mövqeyə malik olan, qlobal enerji
təhlükəsizliyinin təminatında getdikcə vacib rol oynayan bir dövlət kimi xarakterizə olunur. Cənubi Qafqazın lider
dövləti statusunu inamla daşıyan ölkəmiz regionda hadisələrin inkişaf istiqamətini müəyyənləşdirən aparıcı rola
malikdir. Təsadüfi deyil ki, bölgəyə iqtisadi, siyasi maraq göstərən dünya dövlətləri, beynəlxalq təşkilatlar, ilk
növbədə, Azərbaycanın mövqeyini nəzərə alır, onunla hesablaşırlar. Bütün bunlar Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə ölkədə qətiyyətlə həyata keçirilən daxili və xarici siyasətin uğurlu olduğunu, onun praqmatizm
üzərində qurulduğunu, milli maraqların müdafiəsinə yönəldiyini əyani surətdə təsdiqləyir.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu və banisi Ümummilli lider Heydər Əliyev elə bir irs yaradıb ki,
onun dərindən öyrənilməsinə çox böyük ehtiyac var. Həmin irs ölkənin ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni
sahələrinin daha da inkişaf etdirilməsində tükənməz enerjiyə malikdir. Dövlət quruculuğu ilə yaxından məşğul
olan hər bir dövlət məmuru Ümummilli lider Heydər Əliyevin irsini dərindən öyrənməlidir. Bu irs yeni yaranmış
müstəqil dövlətlər üçün çox önəmli təcrübə məktəbi və tarixin sınağından çıxmış dövlət quruculuğu modelidir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətinin təməlini qoymağa hələ 1969-cu ildə
respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrdən, özü də çox incəliklə, peşəkarlıqla və müdrikliklə başlamışdır. Ulu öndər
Sovet imperiyasının tərkibində olduğu müddətdə respublikada milli hərbi kadrların hazırlığı üçün hərbi məktəbin
yaradılması, Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi Konstitusiyada təsbit edilməsi, ölkədə yüzlərlə zavod, fabrik və
emal sexlərinin qurulması, güclü energetika sisteminin yaradılması, əhalinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması
üçün yaşayış evlərinin tikilməsi və yeni qəsəbələrin salınması, təhsil, səhiyyə və mədəniyyət obyektlərinin
istifadəyə verilməsi, milli intellektin inkişaf etdirilməsi, milli mədəni dəyərlərimizin qorunub saxlanması və daha
da inkişaf etdirilməsi kimi çox mühüm işlər görmüşdür.
Müstəqil dövlətçiliyimizin güclənməsi və qüdrətlənməsi, sosial-iqtisadi inkişafın sürətlənməsi, əhalinin
rifah halının yüksəlməsi, demokratikləşmə prosesinin dərinləşməsi ilə səciyyələnən bu dövrün bütün uğur və
nailiyyətlərinin möhkəm bünövrəsi vardır. Bu bünövrə Azərbaycanın müasir tarixinin bütöv bir qərinəsində
möhtəşəm dövlətçilik fəaliyyəti ilə xalqımızın taleyini müəyyənləşdirən Ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulmuşdur.
Ulu öndərin tarixin keşməkeşlərində dəfələrlə sınaqdan çıxmış təcrübəsi sübut edir ki, xalqların və
millətlərin taleyində, formalaşmasında, dünyadakı yerinin müəyyənləşdirilməsində tarixi şəxsiyyətlərin, dahi
siyasətçilərin və müdrik dövlət başçılarının müstəsna rolu danılmazdır. Bəşəriyyətin yetirdiyi Heydər Əliyev kimi
nadir dühalar isə özləri bütöv bir salnamə, tarix yaratmağa qadir olurlar. Ulu öndərimizin Azərbaycanın müdrik
rəhbəri kimi, çoxşaxəli fəaliyyəti, Vətən və xalq qarşısındakı misilsiz xidmətləri dahi şəxsiyyətlərin tarixin
gedişində həlledici rol oynadıqlarını əyani şəkildə təsdiqləyən ən dəyərli nümunələrdəndir. Öz fəaliyyəti, həyatı
və xalqı naminə göstərdiyi xidmətləri ilə tariximizdə dərin iz buraxmış dahi şəxsiyyətin - Heydər Əliyevin
ölkəmizə rəhbərlik etdiyi bütün dövrlər birmənalı olaraq böyük quruculuq illəri, Azərbaycanın hərtərəfli və sürətli
tərəqqi mərhələsi kimi səciyyələndirilir. Azərbaycanın müasir tarixinə nəzər salarkən aydın görünür ki, ölkənin
və xalqın ən çətin anlarında Heydər Əliyevə ehtiyac duyulub və üzərinə düşən böyük missiyanı uğurla yerinə
yetirən Ulu öndərimiz hər zaman Ona bəslənilən ümidləri layiqincə doğrulda bilib.
1969-cu ildə Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə gəlişi ilə çağdaş tariximizdə keyfiyyətcə yeni
epoxanın, Azərbaycanı müstəqil dövlət qurmağa doğru aparan böyük yolun başlanğıcı qoyuldu. Heydər Əliyevin
Azərbaycana birinci dəfə rəhbərlik etdiyi 70-80-ci illər respublikamızın quruculuq salnaməsinə ən parlaq səhifələr
kimi daxil olmuşdur. Baş verən qlobal dəyişikliklərin miqyasına, sosial-iqtisadi və mədəni sahələrdə aparılan
dərin islahatların xarakterinə, xalqın maddi rifah halının yaxşılaşdırılmasına və yeni mərhələyə keçirilməsinə görə
həmin illərin tədqiqi müasir tariximizin daha dərindən öyrənilməsi baxımından da böyük önəm daşıyır.
Zəngin təbii sərvətlərə, elmi-texniki potensiala malik Azərbaycan ötən əsrin 60-cı illərinin sonlarında
özünün sosial-iqtisadi inkişafına görə keçmiş müttəfiq respublikalar arasında sonuncu yerlərdən birini tuturdu.
Respublikamız milli gəlirin inkişaf templərinə, sənaye və kənd təsərrüfatının həcminə, elmi-texniki tərəqqinin
nailiyyətlərinin mənimsənilməsinə və ictimai əməyin məhsuldarlığına görə də ümumittifaq göstəricilərindən geri
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qalırdı. İqtisadiyyatdakı çatışmazlıqlar sosial sahədəki mövcud problemlərin həllinə mənfi təsir göstərirdi.
Azərbaycanın sosial-iqtisadi cəhətdən uzun müddət geridə qalması və ölkənin siyasi-iqtisadi həyatında yaranmış
tənəzzül xalqın mənəvi-psixoloji durumuna da mənfi təsir göstərirdi. Milli kadrların hazırlanması, ana dilimizin
inkişaf etdirilməsi yönümündə heç bir ciddi addımlar atılmırdı. Məhz Heydər Əliyevin Azərbaycanda siyasi
hakimiyyətə gəlişi respublikada mövcud olan mürəkkəb və çətin duruma son qoydu.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin irsi zənginliyi və öyrənilməsi baxımından 1993-cü ildən sonrakı dövrdə
xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi illərini əhatə edən bu dövrdə Heydər
Əliyev dühasının böyüklüyü daha parlaq şəkildə nəzərə çarpır.
Ümummilli lider Heydər Əliyev hər şeydən əvvəl ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin yaradılması istiqamətində
çox gərgin iş apardı. Ölkədə qeyri-qanuni silahlı dəstələr zərərsizləşdirildi, dövlət çevrilişinin qarşısı alındı,
Azərbaycan vətəndaş müharibəsindən xilas oldu.
Ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək və Ermənistan silahlı qüvvələrinin hücumlarının qarşısını almaq,
ölkənin müstəqilliyini qoruyub saxlamaq üçün ordu quruculuğuna başlanıldı.
O dövrdə atəşkəs əldə olunması respublikamız üçün olduqca zəruri idi. Məhz bu imkandan istifadə edən
ölkə başçısı müstəqil dövlətin ilk Konstitusiyasının qəbulu və ilk Milli Məclisinin təşkili ilə əlaqədar seçkilərin
keçirilməsinə nail oldu.
1999-cu ilin dekabrında Azərbaycanda yerli özünüidarəni həyata keçirən bələdiyyə təsisatı yaradılmış,
beynəlxalq tələblərə cavab verən seçkilər keçirilərək, ölkədə 2667 bələdiyyəyə 21 min nəfərdən çox üzv
seçilmişdir.
Həmin illərdə dövlət idarəçilik sistemi tamamilə yenidən qurulmuş, dövlət xərclərinin idarə olunması, audit
sisteminin tətbiqi, hüquq və məhkəmə sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar islahatlar uğurla həyata
keçirilmişdir. İcra hakimiyyəti orqanlarının işinin dinamikliyi, digər dövlət orqanları ilə qarşılıqlı fəaliyyəti təmin
edilmişdir.
İqtisadi islahatları dərinləşdirmək və respublikanın iqtisadiyyatını daha da inkişaf etdirmək məqsədilə
dövlət idarəçilik sistemində islahatlar aparılmışdır. İlk növbədə Nazirlər Kabinetinin səlahiyyət və funksiyaları
yeni dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılmışdır.
Ölkə iqtisadiyyatının idarə olunmasını daha da təkmilləşdirmək məqsədilə aparılan islahatlar nəticəsində
20-dən çox nazirlik, komitə, şirkət, konsern və digər dövlət strukturları ləğv edilmiş, bəzi mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarının səlahiyyəti və funksiyaları yeni şəraitə uyğun qaydada dəyişdirilmişdir. Eyni zamanda, islahatların
tələblərinə cavab verən yeni qurumlar yaradılmışdır.
Məhkəmə-hüquq sistemində də əsaslı islahatlar aparılmış, ölkəmizdə Konstitusiya Məhkəməsi və üçpilləli
məhkəmə sistemi fəaliyyətə başlamışdır.
Dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya və Azərbaycanın digər ölkələrlə hərtərəfli əməkdaşlığı Ümummilli lider
Heydər Əliyevin iqtisadi strategiyasının əsas istiqamətlərindən idi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi
ilə ölkə iqtisadiyyatının sürətlə, dinamik inkişafı dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyanın təminatı olmuşdur.
Zəngin yeraltı və yerüstü sərvətlərimizdən indi xalqın mənafeyi naminə səmərəli istifadə olunur. Aparılan uğurlu
neft siyasəti sayəsində Azərbaycan dünyanın böyük dövlətləri - ABŞ, Fransa, Almaniya, İngiltərə, Yaponiya, Çin,
Rusiya və digərləri ilə iqtisadi və siyasi cəhətdən möhkəm əlaqələr yaratmışdır.
Əlbəttə, müstəqil Azərbaycanın iqtisadi yüksəlişinə, onun əhalisinin güzəranının yaxşılaşdırılmasına və
sosial problemlərinin həllinə güclü təkan verən amillərdən ən başlıcası məhz Ümummilli lider Heydər Əliyevin
böyük bacarıq və uzaqgörənliklə həyata keçirdiyi iqtisadi islahatlardır. Respublikada aparılan ardıcıl və sistemli
iqtisadi islahatların mühüm nəticələrindən biri də məhz dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi və azad
sahibkarlığın inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılması yolu ilə iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi və əhalinin
rifahının yüksəldilməsi olmuşdur.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə ardıcıl həyata keçirilən islahatlar nəticəsində Azərbaycanda
müasir, sivil, azad iqtisadi sistem bərqərar olmağa başlamışdır. Bunun sayəsində ölkə sənayesinə xarici investisiya
qoyuluşu xeyli artmış, inşaat işlərinin həcmi və səviyyəsi yüksəlmiş, infrastruktur dəyişikliklərinin miqyası
nəzərəçarpacaq dərəcədə genişlənmişdir.
Bu sahədə aparılan ən vacib işlərdən biri aqrar islahatların həyata keçirilməsidir. Həmin islahatlar
nəticəsində ölkədə 862 630 ailəyə 1 milyon 522 min hektardan çox torpaq sahəsi verilmiş və 819769 nəfər kənd
əmlak payı ilə təmin edilmişdir.
İqtisadiyyatın digər sahələrində də dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi uğurla həyata keçirilmişdir. Bu
proses başlanandan bəri çoxlu sayda qeyri-yaşayış sahələri, zavodlar və fabriklər, səhmdar cəmiyyətlər
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özəlləşdirilmiş, ikinci Özəlləşdirmə Proqramı çərçivəsində isə rabitə, nəqliyyat, kimya, maşınqayırma, yanacaqenergetika və digər sahələrin müəssisələrinin özəlləşdirilməsi uğurla aparılır.
Həyata keçirilən ardıcıl islahatlar çox qısa bir zamanda iqtisadiyyatda əsaslı keyfiyyət dəyişikliklərinə
səbəb olmuşdur. Belə ki, 1996-cı ildə Azərbaycanda inflyasiyanın səviyyəsi 2-3 faizə, büdcə kəsiri ümumi daxili
məhsulun 1-2 faizi səviyyəsinə endirilmiş, makroiqtisadi sabitliyə nail olunmuş, 1997-ci ildən başlayaraq isə
dinamik iqtisadi inkişafı təmin etmək mümkün olmuşdur. 1996-cı ildə ümumi daxili məhsulun artım sürəti 1,3
faiz, 1997-ci ildə 5,8 faiz, 1998-2003-cü illərdə isə orta hesabla 10,0 faiz təşkil etmişdir.
Sahibkarlığın inkişafı ilə əlaqədar aparılan islahatlar nəticəsində ÜDM-də qeyri-dövlət sektorunun xüsusi
çəkisi 1995-ci ildəki 30 faizdən 2003-cü ildə 73,0 faizə çatmışdır. Hazırda kənd təsərrüfatı məhsulunun 99 faizi
özəl bölmədə istehsal olunur.
Əmək haqlarının, pensiya və müavinətlərin artırılması, əhalinin sosial müdafiəsi istiqamətində aparılan
ardıcıl siyasət ölkədə həyat səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlməsini təmin etmişdir. 1995-2003-cü illərdə
orta aylıq əməkhaqqı və pensiyaların məbləği 6 dəfədən çox artmışdır.
Dünya təcrübəsi təsdiqləyir ki, dövlətin və xalqın davamlı inkişafını taleyüklü mərhələlərdə ona rəhbərlik
etmiş fenomenal keyfiyyətlərə malik lider müəyyənləşdirir. Müstəqil Azərbaycanın 25 illik müasir tarixinin
timsalında da bu reallığı aydın görmək mümkündür. Əgər müstəqilliyimizin ilk illərində məhz aparıcı liderin
olmaması və ölkəyə səriştəsiz iqtidarların rəhbərliyi üzündən Azərbaycan böyük çətinliklər və qarşısıalınmaz
böhranla üzləşmişdisə, sonrakı dövrdə xalqın inandığı və etibar etdiyi liderin siyasi səhnəyə çıxması bütün
taleyüklü məsələlərin həllinə rəvac verdi. Bu mənada 1993-2003-cü illər liderin cəmiyyətdəki rolunu
dəyərləndirmək baxımından olduqca ibrətamizdir. 1993-cü ildən Ümummilli lider Heydər Əliyevin xilaskarlıq
missiyası nə qədər önəmli idisə, 2003-cü ildən sonrakı dövrdə də bu missiyanın uğurlu davamına ehtiyac
duyulurdu. O vaxt hətta Ulu öndərimizdən sonra ölkəmizin taleyinin necə olacağı barədə düşünənlər də az deyildi.
Xalqımızın bəxti onda gətirdi ki, Ümummilli lider Heydər Əliyev Özündən sonra Onun müdrik siyasi
kursunu davam etdirmək iqtidarında olan siyasi varisini, xalqın yeni liderini yetirmişdi. Cənab İlham Əliyev
xalqın böyük dəstəyini qazanaraq Prezident seçildikdən sonra Ulu öndərimizin əsasını qoyduğu inkişaf
strategiyasını layiqincə davam etdirmək, onu zamanın tələblərinə uyğun olaraq daha da zənginləşdirmək,
Azərbaycanın sürətli tərəqqi yolunda irəliləməsini təmin etmək iqtidarında olduğunu sübuta yetirdi. Bu mənada
cənab İlham Əliyevin missiyası Ulu öndərin həyata keçirdiyi işlərin miqyası qədər vacib xarakter daşımış və Onun
lider keyfiyyətlərini təsdiqləmişdir.
2003-cü ildən sonrakı dövrdə ölkənin möhkəmlənməsi, vahid bir siyasi xətt üzrə irəliyə aparılması, milli
həmrəyliyin qorunub saxlanması, çevik manevrlər, regionda cərəyan edən proseslərə verilən adekvat reaksiyalar
və digər amillər bir daha sübuta yetirir ki, Prezident İlham Əliyevin malik olduğu keyfiyyətlər Onun lider
statusunun təzahürüdür. Ümummilli lider Heydər Əliyevin ciddi elmi təməllərə söykənən inkişaf strategiyasını
inamla davam etdirən cənab İlham Əliyev qısa müddətdə Azərbaycanı Cənubi Qafqaz regionunun ən sürətlə
inkişaf edən, sabit və qüdrətli dövlətinə çevirməyə müvəffəq oldu.
Dövlətimizin başçısının rəhbərliyi ilə görülən işlərin miqyası, Azərbaycanın dinamik və hərtərəfli tərəqqisi
naminə qəbul edilən və uğurla həyata keçirilən islahatlar, onların real nəticələri, ölkəmizin dünya birliyində öz
mövqelərini daha da möhkəmləndirməsi bu həqiqəti bir daha təsdiqləyir. Son iyirmi üç il ərzində Azərbaycanın
dünyada sürətli inkişafı, qeyri-neft sektorunun tərəqqisi, milli sahibkarlığın formalaşması və inkişafı, əhalinin
aztəminatlı hissəsinin, bütövlükdə isə hər bir vətəndaşın maddi rifah halının yüksəlməsi Ümummilli lider Heydər
Əliyevin irsinə söykənən çoxşaxəli və genişmiqyaslı islahatların istiqamətləridir.
Hazırda ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun tərəqqisi, sənaye potensialının gücləndirilməsi, hərbi sənaye
kompleksinin inkişafının daha da sürətləndirilməsi istiqamətində köklü islahatlar həyata keçirilir. “Dövlət
İnvestisiya Proqramı” uğurla icra olunur və bu, Azərbaycanda nəhəng investisiya layihələrinin reallaşması
istiqamətində bütün sahələri əhatə edən islahatlara həm maliyyə, həm də güclü texniki dəstək verir. Xüsusən də
iqtisadiyyatımızın şaxələnməsi uğurla icra olunur. Məhz bunun sayəsində Azərbaycan rəqabət qabiliyyətinə görə
MDB məkanında birinci yerə yüksəlib və mötəbər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən ən islahatçı ölkə elan edilib.
Azərbaycan dünyada və regionda etibarlı tərəfdaş statusu qazanıb.
Bəlli olduğu kimi, son dövrlər dünya iqtisadiyyatında gedən mənfi proseslər, xüsusilə də neftin qiymətinin
kəskin azalması ölkəmizdə maliyyə sabitliyinə öz mənfi təsirini göstərməkdədir. Yaranmış yeni çağırışlara cavab
vermək və ölkə iqtisadiyyatını böhrandan qorumaq bu məqsədlə islahatların yeni strategiyasının işlənib
hazırlanması və uğurla həyata keçirilməsinin vacibliyini gündəmə gətirmişdir.
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Bu baxımdan ötən ilin dekabr ayının 12-də Prezident İlham Əliyevin “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın
əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri”nin təsdiq edilməsi haqqında imzaladığı Fərman ölkəmizin yeni daha
yüksək inkişaf mərhələsinə qədəm qoyması əzmində olmasını təsdiq edir.
Strateji yol xəritələrinin həyata keçirilməsi nəticəsində ölkədə qısa müddətdə biznes mühiti daha da
yaxşılaşacaq, iqtisadiyyatda azad rəqabət yaradılacaq, iri müəssisələrin, səhmləri dövlətə məxsus olan səhmdar
cəmiyyətlərin, fabrik və zavodların özəlləşdirilməsi nəticəsində ölkədə yaxın gələcəkdə və uzunmüddətli
dövrlərdə dinamik iqtisadi inkişaf təmin ediləcək.
Strateji yol xəritələrinin hazırlanmasına yerli mütəxəssislərlə yanaşı, inkişaf etmiş ölkələrin tanınmış
ekspertləri cəlb olunmuş və bu sənədlər tarixin sınağından çıxmış beynəlxalq təcrübəyə və həyatda öz təsdiqini
tapmış ölkələrin modellərinə uyğun hazırlanmışdır. Həmçinin “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları
üzrə strateji yol xəritələri”ndə müəyyən edilən 11 prioritet sahə dərin iqtisadi islahatların yeni mərhələsidir.
Dövlətimizin başçısının islahatlar proqramında vacib məqamlardan biri də qarşıya konkret hədəflər
qoyması və xalqı bu hədəflərə çatdırmaq bacarığıdır. Bu mənada cənab İlham Əliyevin islahatlar proqramı həm
də uzun hədəflərə hesablanmış proqram xarakteri daşıyır. 2017-ci ilin yanvarında Davos İqtisadi Forumunun
rəsmi saytında dərc olunan “Azərbaycanın 2017-ci il üçün iqtisadi prioritetləri” sərlövhəli məqaləsində
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev qeyd etmişdir: “Əldə etdiyimiz real uğurlarla yanaşı,
çağırışlarla da üzləşmişik. Qlobal iqtisadi böhran prosesləri Azərbaycan iqtisadiyyatına da öz təsirini göstərib,
gəlirlər azalıb və ötən il ərzində milli valyuta 10,1 faiz ucuzlaşıb. Lakin adekvat addımlar ataraq biz bu
çətinliklərin öhdəsindən uğurla gəlirik. Daha dayanıqlı inkişafa nail olmaq üçün “Strateji yol xəritəsi” təsdiqlənib,
struktur, institusional, pul-kredit, maliyyə və digər istiqamətlərdə dərin islahatlar aparılır, vergi və gömrük
sahəsində idarəetmə təkmilləşdirilir, bütün sahələrdə şəffaflıq təmin edilir. Misal üçün, ötən ilin 10 ayında ticarət
dövriyyəsinin azalmasına baxmayaraq, gömrük rüsumlarının toplanan həcmi 53% artıbdır”.
Dövlət müstəqillimizin daha da gücləndirilməsi, ərazi bütövlüyümüzün təmin olunması, demokratik
institutların daha da inkişafı, qeyri-neft sektorunun genişlənməsi hesabına davamlı iqtisadi inkişafa nail olunması,
şaxələndirilmə prosesinin genişlənməsi, Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi, milli
məhsulların dünya bazarında layiqli yer almasına nail olunması, sosial sahədə yoxsulluq səviyyəsinin minimuma
endirilməsi istiqamətində yürüdülən siyasətin davam etdirilməsi, aztəminatlı ailələrin etibarlı sosial müdafiəsinin
təmini, bölgədə və bütün dünyada sülhün, sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün səylərin artırılması və
digər məsələlər “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri”nin mühüm
istiqamətləridir.
Prezident İlham Əliyevin praqmatik və rasional addımları ilə respublikada bütün sahələri əhatə edən strateji
yol xəritələrinin həyata keçirilməsi müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaxın 10 il ərzində daha yüksək hədəflərə
doğru - dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələri sırasına qatılmaq yolunda inamla və qətiyyətlə irəlilədiyini bariz şəkildə
təsdiqləyir.
Yeni Azərbaycan.-2017.-25 aprel-№ 71.-S.3.
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Heydər Əliyevin islahatlar kursu: dünyanı bürüyən repressiya və böhran dövründə Azərbaycanın
yüksəlişi
Həsən Həsənov
“Xalq qəzeti”nin baş redaktoru
Müasir dünyada cəmiyyətin və bəşəri elmi idrakın qarşısında planetin gələcəyi ilə bağlı kəskin suallar
dayanır. Səngimək bilməyən siyasi çaxnaşmalar, total sosial xaos, iqtisadi böhranlar, dini, ideoloji, milli
münaqişələrin, dünya ağalığı iddialarının şiddətlənməsi üzündən baş verən müharibələr, kəskin ekoloji problemlər
dünyanın mənzərəsini sürətlə dəyişməkdədir. Elitanın intellektual səfərbərlik çağırışlarına baxmayaraq, bəşəri
sosial tərəqqinin ümumi maraqlarını, beynəlxalq təhlükəsizliyi təhdid edən qütbləşmə tendensiyası getdikcə
güclənir.
Milli tarixə, mədəni irsə qayğı, xalqın öz ruhunu, qan yaddaşını dirçəltmək, sağlam mədəni-mənəvi mühit
formalaşdırmaq, onu qoruyub-saxlamaq qloballaşma şəraitində heç də asan vəzifə deyil. Çünki siyasi təhlilçilər
XXI əsri xalqların, sivilizasiyaların, fərqli mədəniyyətlərin bir-biri ilə qovuşacağı yüzillik hesab edirlər. Qlobal
sivilizasiyaya doğru irəliləmə prosesində milli dövlətlərin rolunun və maraqlarının nəzərə alınmaması
harmoniyanın pozulması ilə nəticələnə bilər. İnteqrasiyanın ideoloji, siyasi, hüquqi və iqtisadi əsasları elmipraktik prinsiplərə, sosial ədalətin bərqərar olunmasına söykənməlidir, əks halda, qarşıdurma qaçılmazdır.
1993-cü ilin iyunundan sonra müstəqil Azərbaycan dövlətinin sükanı arxasında dayanan görkəmli dövlət
xadimi Heydər Əliyev cəmiyyətdə modernləşdirmənin funksionallığını üç səpkidə müəyyənləşdirmişdi:
- siyasi mədəniyyətin, idarəçilik şüurunun dəyişdirilməsi və təkmilləşdirilməsi;
- ictimai şüurun təshih olunması, inkişaf potensialının reallaşdırılmasına mane olan ideya və fəaliyyət
stereotiplərini tədricən sıxışdırıb aradan çıxarmaq məqsədilə liberal-demokratik dəyərlərin ictimai şüura
yeridilməsi;
- mütərəqqi ideoloji konstruksiya və ya milli ideyaya uyğun modernləşdirmə siyasətinin həyata keçirilməsi.
Modernləşdirmə konsepsiyası, ilk növbədə, Azərbaycan iqtisadiyyatının bazar prinsiplərinə keçirilməsini,
sərt bürokratik nəzarət sistemindən imtina olunmasını, sərmayə mühitinin yaxşılaşdırılmasını, büdcə siyasətinin
təkmilləşdirilməsini və sağlamlaşdırılmasını, yeni texnologiyaların tətbiqini ehtiva edir.
Sovet dövründə təşəkkül tapmış qaydaların dağılması, həyat fəaliyyətinin əvvəlki modellərinin böhranı
Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin formalaşdığı, demokratiyanın inkişafın aparıcı oriyentirinə çevrildiyi bir
zamanda keyfiyyətcə yeni bir ideologiyanın, çağdaş ideyaların meydana gəlməsini şərtləndirirdi. Dövlətlə
cəmiyyətin bir-birini endogen surətdə gücləndirməsi sinkretik başlanğıcın bütün atributlarına malik olan
qanunauyğun, ardıcıl proses xarakteri daşıyırdı.
Ölkənin sosial-iqtisadi siyasət strategiyasının hədəfləri arasında sosialyönümlü, diversifikasiyalı milli
iqtisadiyyatın formalaşması xüsusi yer tuturdu. İslahatların ardıcıl və sistemli surətdə həyata keçirilməsini təmin
etmək məqsədi ilə Heydər Əliyevin ən çox diqqət göstərdiyi məsələ islahatların qanunvericilik bazasının
yaradılması idi. Onun rəhbərliyi dövründə iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi istiqamətində 70-dən artıq
qanun qəbul edilmiş, 100-dən çox Fərman və Sərəncam, 30-a yaxın proqram imzalanmışdır. Məqsəd müstəqil
Azərbaycan dövlətinin iqtisadi əsaslarının möhkəmləndirilməsi, yeni iqtisadi münasibətlərin formalaşdırılması,
dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların sosial-iqtisadi hüquqlarının daha dolğun müdafiəsi idi.
Ümummilli liderin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə aqrar islahatların həyata keçirilməsi, sovxoz və kolxozların
ləğvi, onlara məxsus torpağın, mal-qaranın və əmlakın paylanması, məhsulun qiymətinin liberallaşdırılması aqrar
bölmənin sosial və sahə strukturuna ciddi təsir göstərdi, yeni sferalar yarandı, məzmunca fərqli münasibətlər
formalaşdı. Torpaq islahatı Azərbaycan kəndinin sosial mənzərəsini dəyişdirdi, kəndlinin torpağın sahibinə
çevrilmək arzusunu reallaşdırdı.
Vətəndaşların maddi rifahının yüksəldilməsi və yoxsulluğun azaldılması Ulu öndərin daxili siyasətinin ana
xəttini təşkil edirdi. Özəlləşdirilmiş torpaqlarda səmərəli təsərrüfatçılığın, sahibkarlığın inkişafını təmin etmək
məqsədilə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının əvvəlki vergi borclarının silinməsi, onların “Kənd
təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına müddətli vergi güzəştlərinin verilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa əsasən, torpaq vergisi istisna olmaqla, bütün vergi ödəmələrindən azad edilməsi aqrar
bölmənin inkişafına və ərzaq təhlükəsizliyi probleminin həllinə böyük töhfə vermiş oldu. Görülən tədbirlər
nəticəsində aqrar sektorda özəl bölmənin payı 100 faizə yaxınlaşdı. Nəticədə, 1996-cı ildə sosial göstəricilərin
dinamikasında müsbət meyillər artmağa başladı.
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Xarici ölkələrlə qarşılıqlı maraq prinsipi ilə səmərəli əməkdaşlıq, BMT, Avropa İttifaqı, İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu,
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, Asiya İnkişaf Bankı və digər qurumlarla sıx əlaqələr müstəqilliyin ilk
illərində ölkədə baş vermiş tənəzzülün, iqtisadi, sosial-siyasi böhranın ağır nəticələrinin aradan qaldırılmasına
zəmin yaratdı. Sosialyönümlü, diversifikasiya olunmuş milli iqtisadiyyatın formalaşması dünya təsərrüfat
sisteminə inteqrasiyaya yol açdı, makroiqtisadi sabitliyin təmin olunması prosesini sürətləndirdi. Şaxələndirmə
tədbirləri, investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması, sahibkarlığın inkişafının dəstəklənməsi, qeyri-neft sektorunun
yüksəlişi ölkənin dayanıqlı inkişafında müstəsna rol oynadı.
Heydər Əliyevin yeni neft strategiyası Azərbaycanın dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyasında və ölkəyə
xarici investisiyaların cəlb olunmasında mühüm rol oynadı. Bu yöndə Ulu öndərin ən böyük uğurlarından biri
ölkənin enerji daşıyıcılarını dünya bazarına çıxaran Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməridir. Heydər
Əliyevin yenilməz siyasi iradəsi, mübarizliyi, uzaqgörənliyi olmasaydı, “Əsrin müqaviləsi”ni imzalamaq, BakıTbilisi-Ceyhan neft kəmərini inşa etmək, ixrac marşrutlarının diversifikasiyasına nail olmaq mümkün olmazdı.
Heydər Əliyevin dövlətçilik fəlsəfəsində mükəmməl nəzəri ideyalarla real və praqmatik müstəvidə
gerçəkləşən praktiki fəaliyyət harmoniya təşkil edir. Onun yeni cəmiyyət quruculuğu strategiyası qalibiyyət və
uğurlar strategiyası olduğundan daim zamanın fövqündə dayanır. Dövlətin və Ümummilli liderin siyasi kursuna
uğur qazandıran isə Onun strategiyasının mükəmməlliyidir, geniş xalq kütlələri tərəfindən dəstəklənməsi və
həyata vəsiqə qazanmasıdır. Bir sözlə, Heydər Əliyevin dövlətçilik fəlsəfəsinin məğzini nikbin utopik ssenarilər
deyil, real strateji hədəflər təşkil edir.
Demokratik proseslərin möhkəmləndirilməsi, vətəndaş cəmiyyəti, hüquqi dövlət quruculuğu Heydər
Əliyev təlimində heç də şüar və arzu olaraq qalmadı. O, ömrünü bütövlükdə bu amalın gerçəkləşdirilməsi uğrunda
mübarizəyə həsr etmişdi: “Mənim həyat amalım bütün varlığım qədər sevdiyim Azərbaycan xalqına,
dövlətçiliyimizə, ölkəmizin iqtisadi, siyasi, mənəvi inkişafına xidmət olub. Bu yolda bütün gücümü və iradəmi
yalnız müdrik və qədirbilən xalqımdan almışam. Ən çətin anlarda, ən mürəkkəb vəziyyətlərdə yalnız və yalnız
xalqıma arxalanmışam. Bu da mənə dözüm, iradə verib və bütün uğurlarımı təmin edib”.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi təlimində milli birlik və həmrəylik ideyası xüsusi yer tutur. O,
yaxşı bilirdi ki, cəmiyyətdəki ideoloji çatlar, boşluqlar vaxtında aradan qaldırılmazsa, problem gec-tez siyasi
müstəviyə keçir və böyük təhlükə doğurur. Etnik zəmində qarşıdurma və separatizmin qarşısını almaq, ideoloji
birliyi təmin etmək məqsədilə Ulu öndərin irəli sürdüyü azərbaycançılıq məfkurəsi bütün etnos və konfessiyaların
maraqlarına dolğun cavab verir. Azərbaycançılığı bitkin bir konsepsiya kimi formalaşdıran Heydər Əliyev milli
birliyin möhkəmlənməsi və yeni cəmiyyət quruculuğu prosesinə əvəzsiz töhfə vermiş oldu.
Bu gün qətiyyətlə deyə bilərik ki, azərbaycançılıq ideologiyası ölkənin müstəqilliyinə, onun hüquqi və
demokratik dövlət kimi inkişafına, milli maraqların qorunmasına xidmət edən mükəmməl dəyərlər sistemidir.
Ümummilli liderin xalq qarşısındakı böyük xidmətlərindən biri də məhz bu dəyərlər sisteminin formalaşmasıdır.
Qloballaşma dövründə, informasiya mübadiləsi və bütövlükdə, inteqrasiya prosesinin gücləndiyi bir vaxtda
xalqların və ölkələrin özünütəcrid siyasəti yürütməsi məhvə məhkum olmaq deməkdir. Heydər Əliyev zamanın
çağırışına cavab olaraq deyirdi: “Azərbaycanın bugünkü reallığı Avropa və Şərq milli dəyərlərinin sintezindən
ibarətdir. Bizim kimi bir dövlətin Avropa Birliyinə daxil olması Avropanın mənəviyyat, ənənələr cəhətdən
zənginləşməsinə gətirib çıxaracaqdır”.
Beynəlxalq bazarların genişlənməsi, elmi-texniki nailiyyətlərin tətbiqi zərurəti, əmək məhsuldarlığının və
istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsinə ehtiyac duyulması Azərbaycanda da islahatların gücləndirilməsini tələb
edirdi. Vəziyyətdən real çıxış yolu ticarətin və qiymətlərin liberallaşdırılması, sahibkarlıq fəaliyyətinin
sərbəstləşdirilməsi, sərt fiskal siyasəti, maliyyə sisteminin sağlamlaşdırılması, büdcənin tarazlaşdırılması və
büdcə daxilolmalarını artıracaq dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsini özündə ehtiva edən neoliberal ideyaların
gerçəkləşdirilməsində idi. Buna görə də Ümummilli lider Heydər Əliyev neoliberal iqtisadi nizamın institusionalhüquqi mexanizmlərini formalaşdıran beynəlxalq iqtisadi təşkilatlarla - Beynəlxalq Valyuta Fondu, İqtisadi
Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı, Ümumdünya Ticarət Təşkilatı, həmçinin digər qurumlarla əməkdaşlığa böyük
diqqət yetirirdi. Azərbaycanın qarşısında duran və ölkənin sürətli iqtisadi inkişafını təmin edəcək mühüm
məsələlərdən biri də xüsusi mülkiyyətə əsaslanan bazar iqtisadiyyatı sisteminə keçidin təmin edilməsi idi.
Azərbaycan Respublikasında dövlət mülkiyyətində olan əmlakın özəlləşdirilməsinin təşkilati, hüquqi,
iqtisadi əsaslarını əks etdirən I Dövlət Proqramının 1995-ci ilin iyulunda Milli Məclis tərəfindən bəyənilərək qəbul
edilməsi yeni iqtisadi inkişaf mərhələsinin başlanmasına təkan verdi. Nəticə özünü çox gözlətmədi. 1998-ci ilin
sonunda sənaye məhsulunun 28 faizi, kənd təsərrüfatı istehsalının 95 faizi, inşaat işlərinin 70 faizi, ticarətin 98
faizi özəl sektorun payına düşürdü.
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Qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, maliyyə-kredit sisteminin formalaşdırılması, biznesin elmi-metodiki
bazasının yaradılması və digər vacib vəzifələrin reallaşdırılmasında “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta
sahibkarlığa Dövlət Köməyi Proqramı (1997-2000-ci illər)” mühüm rol oynadı.
2001-ci ildə “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi”nin qəbul edilməsi vergi sisteminin
təkmilləşdirilməsi, onun beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətində ciddi addım olmaqla yanaşı,
iqtisadi fəaliyyətin stimullaşdırılmasına da böyük təsir göstərdi. Vergi dərəcələrinin mütəmadi olaraq aşağı
salınması özəl sektorun iqtisadiyyatda xüsusi çəkisinin artması ilə nəticələndi.
İslahatların həyata keçirilməsi prosesində dövlət nəzarəti sisteminin təkmilləşdirilməsi, yerli və xarici iş
adamlarının fəaliyyətinə əsassız müdaxilələrin qarşısının alınması, korrupsiya, rüşvətxorluq və digər sui-istifadə
halları ilə mübarizənin gücləndirilməsi kimi məsələlər daim ölkə rəhbərliyinin diqqət mərkəzində olmuşdur.
Azərbaycan Prezidentinin 2002-ci il avqustun 17-də imzaladığı Fərmanla “Azərbaycan Respublikasında
kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının Dövlət Proqramı (2002-2005-ci illər)” təsdiq olundu. Eyni zamanda,
sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə bağlı digər qanunvericilik aktlarında dəyişikliklər edildi. “Bəzi
fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq verilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında” 2 sentyabr 2002-ci il tarixli
Fərman ilə lisenziyalaşdırma sistemi əsaslı surətdə dəyişdirildi. Lisenziyalaşdırılan fəaliyyət növlərinin sayı 240dan 30-a salındı, lisenziya almaq mexanizmi sadələşdirildi.
Ulu öndərin başladığı davamlı inkişaf strategiyası çağdaş dünyanın böyük dövlət xadimi, nadir zəka sahibi,
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. XXI yüzillikdə, üçüncü minillikdə
taleyüklü sınaqlardan zəfərlə çıxmaq üçün ölkəmizdə problemlər əzmkarlıqla aradan qaldırılır, tarixi
keçmişimizin qəhrəmanlıq ənənələri dirçəldilir. Yalnız ölkə miqyasında deyil, bütövlükdə regionda və dünyada
proseslərin axarını yeni məcraya yönəldəcək tarixi qərarlar qəbul edilir. Çünki strategiyalar nə qədər mükəmməl
olsa da, onların taleyi, həyata keçirilməsi gözlənilməz hadisələrdən, ssenarilərdən deyil, bütün hallarda liderin
missiyasından, onun qəbul etdiyi qərarlardan asılı olur. Cənab İlham Əliyevin prinsipial mövqeyi, yenilməz siyasi
iradəsi, xarakter bütövlüyü, əqidə möhkəmliyi problemləri, kənar müdaxilə və təzyiqləri dəf etmək üçün kifayət
qədər yetərlidir.
2004-cü ildən reallaşdırılan regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət proqramlarının icrası və
nəticələrinin təhlili göstərir ki, ölkənin makroiqtisadi göstəricilərində regionların çəkisi əhəmiyyətli dərəcədə
yüksəlmişdir.
Ölkəmizin potensial imkanları, xarici dövlətlərlə qarşılıqlı münasibətlər, iqtisadi əməkdaşlıq perspektivi,
qlobal iqtisadi meyillər, geosiyasi reallıqlar və digər vacib amillər nəzərə alınmaqla, demokratik islahatlar kursu
davam etdirildi, inkişafın mükəmməl və səmərəli vektorları yaradıldı. Tarixi proseslərin məntiqi ardıcıllığı dövrün
tələblərini, yeni çağırışları qəbul etməyi şərtləndirir. Buna görə də Azərbaycanda liberal, demokratik islahatlar
sistemli şəkildə mövcud reallıqlar və qarşıya qoyulan vəzifələrlə uzlaşdırılaraq həyata keçirilir. Bu siyasətin
nəticəsi olaraq qazanılan uğurlar, baş verən müsbət dəyişikliklər özünü təkcə siyasi, iqtisadi, mədəni sferada deyil,
işgüzar mühitin dinamikasında da göstərir.
Sosial sferada həyata keçirilən siyasətin mühüm elementlərindən biri də yoxsulluğun azaldılmasına xidmət
edən proqramlardır. Ölkənin iqtisadi və sosial həyatında müşahidə olunan müsbət meyilləri daha da
möhkəmləndirmək, əhalinin rifah halını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə Prezident İlham Əliyev 2008-ci il sentyabrın
15-də “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət
Proqramı”nı təsdiq etdi.
Makroiqtisadi sabitliyi saxlamaq və qeyri-neft sektorunu tarazlı inkişaf etdirməklə iqtisadi artımın təmin
olunması, əhalinin gəlir əldə etmək imkanlarının genişləndirilməsi, yoxsul əhalinin sayının azaldılması, səmərəli
sosial müdafiə sistemi vasitəsilə aztəminatlı ailələrin və maddi cəhətdən həssas qrupların sosial riskinin
azaldılması, qaçqınların və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində sistemli
tədbirlərin reallaşdırılması, institusional islahatların davam etdirilməsi Dövlət Proqramının strateji məqsədləri
sırasında önəmli yer tutmuşdur. Nəticə göz önündədir: bu gün ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi 5 faiz təşkil edir.
Son illərdə dünyada qlobal situasiyanın dəyişməsinə, təhdidlərin və risklərin artmasına baxmayaraq,
Azərbaycan iqtisadi inkişafın davamlılığını və dayanıqlığını qoruyub saxlamışdır. “Azərbaycan 2020: gələcəyə
baxış” İnkişaf Konsepsiyasının müəyyənləşdirdiyi hədəflər - makroiqtisadi göstəricilərin sabit artımı, qeyri-neft
sektorunun inkişafı, maliyyə sisteminin və intizamının gücləndirilməsi, şəffaflığın artırılması, monetar və fiskal
siyasətin koordinasiyasının yaxşılaşdırılması, şübhəsiz, milli iqtisadi sistemin etibarlılıq dərəcəsini daha da
yüksəldəcək.
Milli inkişafda varisliyi təmin edən Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasət novatorluğu və
dinamizmi ilə fərqlənir. Dövlət başçısı Azərbaycanı müasir və qüdrətli dövlətə çevirmək məramını deklorativ
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bəyanatlarla ifadə etmir, bu istiqamətdə konkret proqramlar irəli sürür və onun real icra mexanizmlərini
müəyyənləşdirir. Hər bir ölkənin, liderin siyasi kursu yalnız o zaman uğur qazanır ki, qarşıdakı məqsədlər və
hədəflər barədə aydın təsəvvür formalaşır və xalq tərəfindən dəstəklənir. Müasir Azərbaycan cəmiyyəti dinamik,
daim inkişaf edən, durğunluğa dözməyən və rasional dəyişikliklərə nail olmağa çalışan canlı orqanizmdir və
dövlət idarəçiliyinin təşkilinə yaradıcılıqla yanaşır.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında dəyişikliklər edilməsi məqsədilə ümumxalq səsverməsi
(referendum) keçirilməsi haqqında Prezident İlham Əliyevin 26 iyul 2016-cı il tarixli Sərəncamı da məhz dövlət
idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsinə xidmət edir. Referendum Aktı layihəsində nəzərdə tutulan dəyişikliklərin bir
qismi dövlət idarəçiliyi sisteminin təkmilləşdirilməsi, dövlət strukturlarının səlahiyyətlərinin dəqiqləşdirilməsi,
siyasi sahədə innovativ inkişaf və modernləşmənin təmin edilməsi ilə bağlı idi. Layihədə prezidentin səlahiyyət
müddətinin 5 ildən 7 ilə qaldırılması, prezident seçkilərində yaş məhdudiyyətinin aradan qaldırılması, prezidentə
Milli Məclisi buraxmaq səlahiyyətinin verilməsi, Birinci vitse-prezident və vitse-prezidentlər postunun
yaradılması və digər məsələlər nəzərdə tutulurdu. Sentyabrın 26-da referendum iştirakçıları təklif edilən
dəyişikliklərə səs verərək, demokratiyanın dərinləşməsinə, vətəndaş cəmiyyəti və hüquqi dövlət quruculuğu
prosesinin keyfiyyətcə yeni və daha yüksək mərhələyə qədəm qoymasına, idarəçilik sisteminin
təkmilləşdirilməsinə töhfə vermiş oldular.
Azərbaycan xalqı 2003, 2008 və 2013-cü illərdə zərrə qədər də tərəddüd etmədən öz taleyini müdrik və
uzaqgörən siyasi xadim, müasir dövlətçilik təfəkkürü, analitik zəkası, tükənməz enerjisi ilə cəmiyyətin müxtəlif
qatlarının potensialını səfərbər edərək ölkəni irəliyə aparan cənab İlham Əliyevə etibar etmişdir. Dünyanı
bürümüş permanent resessiya və böhran şəraitində Azərbaycanın qazandığı uğurlar xalqın öz seçimində
yanılmadığını sübut edir.
Yeni Azərbaycan.-2017.-22 aprel-№ 70.-S.3.
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Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan diasporunun inkişafında rolu
Qafar Əliyev,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyası İctimai-siyasi məsələlər
şöbəsinin sektor müdiri, YAP Siyasi Şurasının üzvü
Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas vəzifəsini belə
müəyyən etmişdir: “Respublikamızın qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri Azərbaycanın mənafeyini dünya
miqyasında müdafiə edə bilən ağıllı, səriştəli xarici siyasətin yürüdülməsidir. Bizim xarici siyasətimiz birinci
növbədə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini təmin etməyə yönəldilməlidir. Bunun üçün dünyanın bütün dövlətləri
ilə bərabərhüquqlu, qarşılıqlı faydalı əlaqələr yaratmalı və inkişaf etdirməliyik, bu əlaqələrdən həm Azərbaycan
Respublikasının beynəlxalq mövqelərini möhkəmləndirmək üçün, həm də respublikanın iqtisadiyyatını, elmini,
mədəniyyətini inkişaf etdirmək üçün səmərəli istifadə etməliyik”.
Ulu öndər tərəfindən müəyyən edilmiş bu vəzifələrin və xarici siyasətimizin həyata keçirilməsində və milli
maraqlarımızın dünya miqyasında təmin olunmasında xaricdə yaşayan azərbaycanlıların və diasporumuzun
üzərinə də mühüm vəzifələr düşür. Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyev dövlətçilik
fəaliyyətində diaspor işinə böyük diqqət yetirmiş, harada və hansı vəzifədə çalışmasından asılı olmayaraq daim
Azərbaycan dövlətinin nüfuzunu yüksəltmiş, Azərbaycan xalqının şərəf və ləyaqətini qorumuş, azərbaycanlıları
uca tutmağa, onların mənəvi və fiziki qabiliyyətlərini aşkara çıxarmağa, onlara inam və etimad göstərməyə
çalışmış, başqalarını da buna təşviq etmişdir. O, hakimiyyətdə olduğu dövrlərdə çox cəsarətlə və qorxmadan
“Azərbaycan dövləti”, “Azərbaycan xalqı”, “Azərbaycan milləti”, “Azərbaycan dili”, “Türk dünyasının birliyi”,
“Bir millət-iki dövlət”, “İslam həmrəyliyi” və s. kimi fikir, ideya, söz və ifadələrini uca kürsülərdən söyləmişdir.
Ulu öndər Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayında demişdir: “Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun
qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm və bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam”.
2001-ci il noyabrın 9-10-da müstəqil Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində Dünya
Azərbaycanlılarının I Qurultayı keçirildi. Dünyanın müxtəlif ölkələrinə səpələnmiş azərbaycanlıların bir çoxu
uzun illərdən bəri Sovet İttifaqının tərkibində olan Azərbaycanı görməmiş və onların bəziləri Vətən, xalq, millət
anlayışlarına yadırğamaqda idi. Soydaşlarımızın bir qismi yaşadıqları ölkədə kosmopolit insanın, yerli
mədəniyyətin, dinin və dilin daşıyıcısına çevrilirdi və onlardan bəziləri öz ana dilində danışmağı belə unutmaqda
idilər. Belə bir zamanda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Bakıda Dünya
Azərbaycanlılarının I Qurultayının keçirilməsi haqqında Sərəncam imzaladı. Ulu öndər azərbaycanlıların milli
şüuruna yenidən işıq saçmaqla onların milli kimliyini, milli mənsubiyyətini, milli tarixi kökünü bir daha müzakirə
mövzusu edərək və bu məsələlərdə diaspor işinə xüsusi önəm verərək, dünyanın müxtəlif qitələrində yaşayan
azərbaycanlıları doğma Vətənə - Azərbaycana topladı. Ulu öndər Heydər Əliyevin qurultaydakı çıxışında
söylədiyi fikirlər soydaşlarımızın milli şüurunu və tarixi yaddaşını yenidən silkələdi, onların milli hisslərini
coşdurdu və işıqlandırdı. Dünya azərbaycanlılarının birinci qurultayının belə geniş tərkibdə və miqyasda Bakıda
keçirilməsi, orada möhtəşəm qərarların qəbul edilməsi yalnız və yalnız Ümummilli lider Heydər Əliyev kimi bir
tarixi şəxsiyyətin sayəsində mümkün ola və belə təntənəli və tarixi əhəmiyyət daşıya bilərdi.
Ümummilli lider Heydər Əliyev Öz nitqində dünya azərbaycanlılarının yeganə dövləti olan Azərbaycan
Respublikasını özlərinə doğma vətən kimi qəbul edərək Bakıya gəldiklərinə görə bütün nümayəndələrə təşəkkür
etdi. O, dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımızı müstəqil Azərbaycan Respublikasını göz bəbəyi
kimi qorumağa, buranı dünya azərbaycanlılarının doğma Vətəni, özlərini isə bu Vətənin ayrılmaz bir hissəsi hesab
etməyə, onun üçrəngli bayrağına, paytaxt Bakıya, Azərbaycanın gerbinə, Azərbaycan dilinə, latın qrafikalı
Azərbaycan əlifbasına və s. kimi milli-mənəvi dəyərlərimizə hörmətlə yanaşmağa çağırdı.
Ulu öndər Heydər Əliyev bu və digər məsələlərin mahiyyəti ilə bağlı o qədər məzmunlu, elmi-fəlsəfi və
siyasi cəhətdən dolğun və əsaslandırılmış tarixi tezislərlə çıxış etdi ki, qurultay iştirakçıları Onun çıxışını dəfələrlə
ayaq üstündə alqışlarla qarşıladılar. O, 1991-ci ildə Sovetlər İttifaqının dağılmasını, 15 müttəfiq respublikanın öz
müstəqilliyini yenidən bəyan etməsini və 1920-ci ildən sonra itirilmiş müstəqilliyin bərpasını dünyada gedən
obyektiv tarixi proseslərin məntiqi nəticəsi kimi xarakterizə etdi və bu proseslərin nəticəsində dünya
azərbaycanlılarının həmrəyliyinin yaranması üçün əlverişli şəraitin yarandığını bildirdi. Ulu öndər Heydər Əliyev
Öz nitqində bu məsələlərə toxunaraq dedi: “... Biz hələ müstəqilliyimizin ilk aylarında, 1991-ci il dekabrın 31-də
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü haqqında qərar qəbul etdik. Biz o vaxtdan bu günü böyük bayram
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kimi qeyd edirik və o vaxtdan da dünyada yaşayan azərbaycanlılarla əlaqələrimiz tədricən inkişaf etməyə başladı.
Bunlar hamısı Azərbaycanın müstəqilliyinin və Azərbaycan xalqının milli azadlığının nəticəsidir”.
Həmin qurultayda etdiyi çıxışında Ümummilli lider dünyanın müxtəlif ölkələrinə səpələnmiş
soydaşlarımıza xitabən belə bir fikri xüsusi vurğuladı: “... Azərbaycanlıların dünyaya səpələnməsi təbii bir
prosesdir, onun qarşısını almaq olmaz, almaq da lazım deyil və ümumən müsbət xarakter daşıyır. İndi Azərbaycan
müstəqil dövlət olandan sonra bəzi müxalifət dairələri bizi tənqid edirlər ki, Azərbaycan əhalisinin xeyli hissəsi
kənarda yaşayır. Ancaq mən heç də bunu mənfi bir hadisə kimi qəbul edə bilmərəm. Çünki hər bir millət, hər bir
xalq yalnız öz doğma torpağı çərçivəsində, milli məhdudiyyət şəraitində yaşaya bilməz. Dünyada miqrasiya
prosesləri bütün ölkələrə və xalqlara aiddir. Əgər azərbaycanlılar bu proses nəticəsində dünyanın bir çox
ölkələrində məskunlaşıblarsa, orada özləri üçün həyat qurublarsa, özlərinin həyat şəraitini təmin ediblərsə - bunlar
hamısı dünyada azərbaycanlıların nə qədər geniş şəkildə yayıldığını göstərir”.
Ümummilli lider qurultay nümayəndələrinə müraciət edərək dedi: “Biz istəyirik ki, müxtəlif ölkələrdə
yaşayan azərbaycanlılar həmin ölkələrin vətəndaşı olaraq istədikləri kimi yaşasınlar. Ancaq heç vaxt öz milli
köklərini, milli mənsubiyyətlərini itirməsinlər. Bizim hamımızı, azərbaycanlıları birləşdirən milli
mənsubiyyətimizdir, tarixi köklərimizdir, milli-mənəvi dəyərlərimizdir, milli mədəniyyətimizdir, ədəbiyyatımız,
incəsənətimiz, musiqimiz, şeirlərimiz, mahnılarımızdır, xalqımıza məxsus olan adət-ənənələrdir”.
Dünya azərbaycanlılarının Bakıda I Qurultayının keçirilməsinin əsas əhəmiyyətindən biri də bundan ibarət
olmuşdur ki, qurultayda iştirak edən insanlar, dünyanın bir çox üzaq ölkələrindən gəlmiş soydaşlarımız
Azərbaycanda qurultay ərəfəsində bir-biri ilə daha da ünsiyyətdə olmuş, bir-birini anlamağa çalışmış, müxtəlif
ölkələrdə fəaliyyət göstərən icmaların vahid diaspor halında birləşməsində böyük rol oynamışlar.
I Qurultayda Ümummilli lider Heydər Əliyev azərbaycançılıq ideologiyasının Azərbaycan dövlət
müstəqilliyi əldə edəndən sonra aparıcı ideya kimi həm Azərbaycanda, həm də bütün dünyada yaşayan
azərbaycanlılar üçün əsas ideya olduğunu bəyan etdi. Ümummilli lider dedi: “Biz həmişə bu ideya ətrafında
birləşməliyik. Azərbaycançılıq öz milli mənsubiyyətini qoruyub saxlamaq, milli-mənəvi dəyərlərini qoruyub
saxlamaq, eyni zamanda, onların ümumbəşəri dəyərlərlə sintezindən, inteqrasiyasından bəhrələnmək və hər bir
insanın inkişafının təmin olunması deməkdir”.
Azərbaycanın ən böyük problemi olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ probleminə toxunan
Heydər Əliyev münaqişənin həlli ilə bağlı görülən işlərdən danışdı və əmin olduğunu bildirdi ki, bu münaqişə də
aradan götürüləcək, işğal olunmuş torpaqlar azad ediləcək, yerindən-yurdundan didərgin düşmüş qaçqın və
köçkünlər öz doğma torpaqlarına qayıdacaqlar. “Təbiidir ki, bu məsələdə beynəlxalq təşkilatlarla yanaşı,
Azərbaycan diasporuna da böyük ehtiyacımız var”, - deyə O bildirdi. Hamımız - siz də, biz də çox iş görməliyik
ki, Azərbaycanın güclü diasporu yaransın.
Ulu öndər çıxışını belə arzularla başa vurdu: “Qoy çaylarımız qurumasın! Qoy ağaclarımız kəsilməsin! Qoy
çırağımız sönməsin! Azərbaycan xalqına eşq olsun! Yaşasın müstəqil Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan!”
Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan diasporunu gücləndirmək məqsədi ilə türk və islam
dünyasının birlik və həmrəyliyinin də vacib olduğunu bəyan etmiş və bu istiqamətdə də zəruri addımlar atmışdır.
Azərbaycan dövlətçiliyi üçün misilsiz əhəmiyyət daşıyan məsələlərdən biri olan dünya azərbaycanlılarının
həmrəyliyi, diaspor quruculuğu, türk və müsəlman dünyasının birlik və həmrəyliyi istiqamətində Ümummilli lider
Heydər Əliyevin arzuları və siyasi xətti həmin siyasi kursun layiqli davamçısı olan Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən layiqincə davam etdirilir. Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən edilmiş güclü
dövlətçilik və müstəqillik kursunun davam etdirilməsi, ölkədə bərqərar olmuş möhkəm ictimai-siyasi sabitliyin
qorunub saxlanılması, ölkənin davamlı sosial-iqtisadi inkişafına nail olunması ilə bərabər, uğurlu xarici siyasət,
diaspor işi və dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinə də Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən xüsusi diqqət ayrılır.
2016-cı il iyunun 3-4-də Bakıda, Heydər Əliyev Mərkəzində Dünya Azərbaycanlılarının IV Qurultayı
keçirilmişdir. Həmin qurultayda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dünya azərbaycanlılarının
birliyi ilə bərabər türk və müsəlman dünyasının da birliyi və həmrəyliyinin vacib olmasını vurğulamışdır. 2006cı ilin sentyabrında Türkiyənin Antaliya şəhərində Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə keçirilən Türkdilli
Dövlətlərin və Toplumların X Dostluq, Qardaşlıq və Əməkdaşlıq Qurultayında Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev belə bir tezis irəli sürdü: “Bir millətin iki diasporu ola bilməz. Madam ki, Türkiyə və Azərbaycan bir
millət, iki dövlətdir, deməli, biz dünyada da bir vahid diaspor kimi fəaliyyət göstərməliyik”.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin təklifi ilə 2007-ci ilin dekabrında Bakıda keçirilən Türkdilli
Dövlətlərin və Toplumların XI Dostluq, Qardaşlıq və Əməkdaşlıq Qurultayı türk dünyasının bir araya gəlməsində
mühüm rol oynadı.
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Azərbaycan Respublikasının türk dünyasının birliyi və həmrəyliyi istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlər,
ölkəmizin bu istiqamətdə ən fəal rol oynaması nəticəsində, mən deyərdim ki, XX əsrin əvvəllərində olduğu kimi,
XXI əsrdə də türkçülük ideyalarının mərkəzi olmaq missiyası yenidən Bakıya keçdi. Uzun müddət görülən
məqsədyönlü işlərin nəticəsində 2009-cu ilin oktyabr ayında Bakıda Türkdilli Ölkələrin Parlament
Assambleyasının I sammiti keçirildi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə Prezidenti Abdulla Gül,
Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev, Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov,
Qırğızıstan Prezidentinin səlahiyyətlərini icra edən Roza Otonbayeva həmin sammitdə iştirak və çıxış etdilər.
Həmin sammitin qərarı ilə yaradılan Türkdilli Dövlətlərin Parlament Assambleyasının Baş katibliyinin baş
ofisinin Bakıda yerləşməsi nəticəsində Azərbaycan yeni bir beynəlxalq təşkilatın mərkəzi olmaq statusunu
qazandı. Daha sonra, 2009-cu ilin oktyabr ayında türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının Naxçıvanda keçirilmiş IX
zirvə görüşü türk dövlətlərinin birliyi istiqamətində mühüm addım oldu. Həmin zirvə görüşündə Türkdilli
Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurası yaradıldı. Artıq Azərbaycanda bir neçə ildir ki, bir çox QHT-lər və təşkilatlar
tərəfindən Türkçülük Günü bayram kimi qeyd edilir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanı dünyada tanıtmaq sahəsində fikir və tövsiyələrinin həyata
keçirilməsində Heydər Əliyev Fondunun göstərdiyi fəaliyyət də təqdirəlayiqdir.
Azərbaycan xalqının zəngin ədəbi-bədii, mədəni, tarixi, elmi, incəsənət, musiqi, idman, turizm və s.
sahələrdə əldə etdiyi nailiyyətlərin dünyaya çatdırılmasında Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti,
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Arif qızı Əliyevanın böyük xidmətləri vardır. Azərbaycanın birinci
xanımı Mehriban Əliyeva Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) Sədr müavini, UNESCO-nun və İSESCO-nun
xoşməramlı səfiri, birinci Avropa Oyunları Təşkilat Komitəsinin sədri kimi uzun müddətdir ki, Azərbaycan
həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında mühüm rol oynayır.
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti və Rusiya Federasiyası üzrə nümayəndəsi Leyla Əliyevanın
təşəbbüsü ilə “Xocalıya Ədalət!” beynəlxalq məlumatlandırma kampaniyası 2009-cu ildən fəaliyyətdədir.
Heydər Əliyev Fondunun çoxşaxəli fəaliyyət sahələrindən biri də milyonlarla tamaşaçıya Azərbaycanın
tarixi və mədəniyyəti barədə söhbət açan tədris yönümlü sənədli filmlərə prodüserlik etməkdir. 2015-ci il 9 may
ərəfəsində “Hədəf-Bakıdır. Hitler neft uğrunda döyüşü necə uduzdu” adlı sənədli film çəkildi və qısa zaman
ərzində bu film 26 ölkədə nümayiş etdirildi. Bu lentin çəkilməsi üçün 6 ölkənin arxivlərindən götürülmüş 200
saatlıqdan artıq videomaterial bərpa edilmişdir. Bu filmin sayəsində çoxmilyonlu tamaşaçılara bir daha çatdırıldı
və xatırladıldı ki, İkinci Dünya müharibəsi dövründə Azərbaycandan cəbhəyə 600 mindən çox insan yola salınıb
və onların 300 mindən çoxu həlak olub. Cəbhədə hər 10 tankın və təyyarənin 7-si Bakı nefti ilə hərəkət edib.
Xalqlar arasında mədəni əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində göstərdiyi xidmətlərə və Rusiyada yaşayan
azərbaycanlı gənclərin təşkilatlanmasında və bir sıra humanitar aksiyaların həyata keçirilməsində etdiyi
təşəbbüslərə görə də Heydər Əliyev Fondunun böyük xidmətləri olmuşdur.
2015-ci il noyabrın 30-dan dekabrın 11-dək Fransanın paytaxtı Paris şəhərində keçirilən BMT-nin İqlim
Dəyişikliyi üzrə 21-ci Konfransında (COP21) Heydər Əliyev Fondu aktiv iştirak etmişdir. 150-dək dövlət və
hökumət başçısının iştirak etdiyi həmin konfransın dekabrın 4-də keçirilən iclasında Heydər Əliyev Fondunun
nümayəndəsi çıxış edərək Azərbaycanın unikal təbiətindən, təbiətin mühafizəsi ilə əlaqədar görülən işlərdən,
Azərbaycanın fauna və florasından, həm ölkə daxilində, həm də xaricdə bu təşkilat xətti ilə görülmüş işlər və
azərbaycanlı gənclərin bu işlərə cəlbi barədə məlumat vermişdir. Qonaqlar konfransın təşkil olunduğu məkanda
quraşdırılan Azərbaycan pavilyonu ilə, nəsli kəsilməkdə olan və Qafqaz beşliyinə daxil olan qonur ayı, qartal, boz
qurd, ceyran və Qafqaz bəbiri ilə tanış olublar.
Mədəni irsin qorunması və dünyada təbliğ edilməsi Azərbaycan hökumətinin siyasətində və Heydər Əliyev
Fondunun fəaliyyətində prioritet istiqamət təşkil edir. Azərbaycan etibarlı tərəfdaş olaraq UNESCO qarşısında
öhdəsinə götürdüyü öhdəlikləri daim layiqincə yerinə yetirib.
Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və Azərbaycan dövlətinin dəstəyi ilə Azərbaycanda son dövrlər ardıcıl
olaraq bir çox mədəniyyət, elm, təhsil, texnologiyalar, multukulturalizm, mədəniyyətlərarası və dinlərarası
mövzular üzrə beynəlxalq konfranslar keçirilib. 2008-ci il 10-11 iyun tarixlərində Bakıda “Mədəniyyətlərarası
dialoqda qadınların rolunun genişləndirilməsi” mövzusunda beynəlxalq Forum, 2005-ci ilin oktyabrında
UNESCO-nun 60 illiyinə həsr olunan “Sivilizasiyalararası dialoq” həftəsi çərçivəsində Parisdə keçirilmiş
“Azərbaycan: mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların qovşağında” və s. mövzularda tədbirlər keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikası 1991-ci ildən İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının (İSESCO) üzvüdür.
Həmin təşkilatla münasibətlər Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın səyi ilə uğurlu inkişaf
mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Həmin qurum vasitəsilə Bakı (2009) və Naxçıvan (2018) şəhərləri islam
mədəniyyətinin paytaxtı elan edilib. Azərbaycanın əsas, ən ağrılı problemi olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
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Qarabağ münaqişəsinin həllində ölkəmizin mövqeyinin birmənalı şəkildə İslam dövlətləri tərəfindən
dəstəklənməsində bu təşkilatla uğurlu əməkdaşlığın böyük rolu olub. Son on ildə Bakıda İSESCO xətti ilə 10
tədbir keçirilib.
Gələcəkdə İSESCO ilə birlikdə keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirlər, o cümlədən də 2016-cı ilin aprelində
Bakıda BMT-nin Sivilizasiyalararası Alyansının 7-ci Qlobal Forumu və 2017-ci ildə Bakıda keçirilməsi nəzərdə
tutulan IV İslam Həmrəyliyi Oyunları İslam dünyası ilə əlaqələrin inkişafına mühüm töhfə verəcək. Heydər
Əliyev Fondunun İslam dininin, mədəniyyətinin, incəsənətinin və dəyərlərinin qorunub saxlanması və inkişafı
naminə gördüyü işlər Azərbaycanın İslam dünyasında nüfuzunu artırır və özünə layiq yer tutmasına kömək edir.
Heydər Əliyev Fondu müsəlman aləmində baş verən silahlı münaqişələrdən zərər çəkən insanlara, elm,
mədəniyyət və təhsil imkanlarından məhrum olan müsəlman icmalarına yardımlar edir, müsəlman qardaşlığının
və həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsi, terrorçuluğun aradan qaldırılması üçün və dünyada, xüsusən də Qərb
mətbuatı tərəfindən islam sivilizasiyası haqqında yayılan səhv məlumatların aradan qaldırılması istiqamətində də
mühüm işlər görür.
Yeni Azərbaycan.-2017.-21 aprel-№ 69.-S.3.
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Azərbaycanın mədəniyyət və turizmi Heydər Əliyev ideyalarının işığında
Vaqif Əliyev
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm nazirinin birinci müavini,
YAP İdarə Heyətinin üzvü
Xalqların etibarlı gələcəyi naminə yorulmadan çalışan, ölkələrin tarixində dərin iz qoyan şəxsiyyətlər
həmişə minnətdarlıqla xatırlanır. Uzaq gələcəyə hesablanan, dövlət və millət arasında bağları möhkəmləndirən
ideya və təfəkkür sahiblərinin dəyəri milli-mənəvi sərvət kimi ölçüyəgəlməzdir. Azərbaycan xalqı dünya elminə,
mədəniyyətinə və siyasətinə misilsiz töhfələr verən böyük şəxsiyyətlər yetirmişdir. XX əsrdə Tanrının xalqımıza
bəxş etdiyi dahi şəxsiyyət, böyük siyasət və dövlət adamı, Ulu Öndər Heydər Əliyev 34 il müddətində
Azərbaycanın tarixində rəhbər və lider kimi müstəsna rol oynamışdır.
1993-cü ildə dahi siyasətçinin xalqın təkidli tələbi ilə xaosa qərq olan müstəqil Azərbaycana rəhbərliyə
qayıdışı ona öz müqəddəs missiyasını yenidən davam etdirmək imkanı yaratmışdı. Bu çətin vaxtlarda əgər ilk
addım ölkənin müstəqilliyini qoruyub saxlamaq idisə, digər vacib məsələ Azərbaycanın varlığını, iqtisadi-mədəni
imkanlarını dünyaya tanıtmaqdan ibarət idi. Ölkə həyatının bütün sahələrində düşünülmüş, müdrik islahatlara
ehtiyac vardı. Dünyada gedən sürətli inkişafla ayaqlaşmaq, yeni mütərəqqi çağırışlara adekvat cavab vermək
zərurətə çevrilmişdi. Azərbaycan layiq olduğu mövqeyinə qovuşmalı, öz potensialını istənilən səviyyədə dünyaya
nümayiş etdirməyə nail olmalı idi.
Geniş təcrübəsi, uzaqgörən siyasəti və vətənsevərliyi ilə xalqın qürur ünvanına çevrilən Heydər Əliyevin
rəhbərliyi altında ölkənin dinamik inkişafını təmin etmək üçün kompleks islahatlara start verildi. 1994-cü ilin 20
sentyabrında Bakıda "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanması Azərbaycanın mövcudluğunu dünya birliyinə qəbul
etdirdi. Bununla da ölkəmizin iqtisadi dayanıqlığının əsası qoyuldu, geniş spektrli inkişafına münbit şərait
yarandı. Bu müqavilə ilə Azərbaycanın müstəqil iqtisadi siyasət yeritdiyini ortaya qoyması qlobal səviyyədə
güvənilən tərəfdaş imici qazanmasına səbəb oldu. Bir sözlə, Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkə həyatının bütün
sahələrini əhatə edən inkişaf təmayülləri bugünkü modern Azərbaycanı doğurdu.
Eyni yol - yeni çağırışlar
2003-cü il dekabrın 12-də xalqımız tarixin böyük azərbaycanlısı ilə əbədi vidalaşdı. "Ürəyi Azərbaycan
boyda olan" dahi şəxsiyyətin itkisi xalqımızda dərin kədər yaratsa da, bu böyük ayrılıq heç kəsdə ümidsizlik
yaratmamışdı. Ulu Öndərin ölçüyəgəlməz tarixi missiyaları, ölkəmizin parlaq gələcəyinə hesablanan ideyaları
vətəndaşlarımızın inamsızlığa qapılmasına imkan vermirdi. Ən əsası isə, onun dövlətçilik missiyası, Azərbaycan
Respublikasının gələcəyi artıq etibarlı əllərdə idi.
"Bizim siyasətimizin məqsədi ölkəmizi gücləndirməkdir, müstəqilliyimizi möhkəmləndirməkdir və
dayanıqlı inkişafa nail olmaqdır", - deyən İlham Əliyev Prezident seçildiyi ilk gündən Heydər Əliyev ideyalarına
sadiq qalacağını əməli işi ilə nümayiş etdirdi. Prezident İlham Əliyev inkişaf yolunun daha da şaxələnməsini,
müasir dünyanın çağırışları ilə Azərbaycan gerçəklərini bir kompleks halında qəbul edir, bu istiqamətdə addımlar
atırdı. Dövlət başçısı ölkəmizin hərtərəfli inkişafını təmin etməklə yanaşı, Azərbaycanı mədəniyyətlərin və
dialoqun birləşdiyi unikal bir məkan kimi dünyaya göstərməyə nail oldu. Bütün bunların reallaşmasında 2008-ci
ildə Bakıda Avropa Şurası ölkələri mədəniyyət nazirlərinin iştirakı ilə keçirilən "Mədəniyyətlərarası dialoq
Avropa və onun qonşu regionlarında davamlı inkişafın və sülhün əsasıdır" mövzusunda konfrans əhəmiyyətli rol
oynadı. Azərbaycan bu tədbirdə təqdirəlayiq bir addım ataraq islam ölkələrinin nazirlərini də dəvət etməklə
müxtəlif qütblü dünyada mədəniyyətlər arasında dialoqa tarixdə görülməmiş bir naxış vurdu.
Konfransda mədəniyyətlərarası dialoqla bağlı "Bakı prosesi" təşəbbüsünü irəli sürən Prezident İlham
Əliyev deyirdi: "Mən çox istəyirəm ki, "Bakı prosesi" mədəniyyətlər arasında dialoqun, anlaşmanın
möhkəmlənməsinə dəyərli töhfəsini versin. Belə tədbirlərin keçirilməsi ənənəyə çevrilsin". Beynəlxalq tədbirdə
"Bakı Bəyannaməsi"nin qəbul olunması ilə yeni bir tarixi prosesin əsası qoyuldu. "Bakı prosesi" sonrakı illərdə
Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda müsbət imicinin möhkəmləndirilməsi işinə çox ciddi stimul verdi, ən əsası
isə Bakıda ənənəvi olaraq keçirilən Dünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu kimi yeni beynəlxalq platformanın
yaranması ilə nəticələndi. Bununla da Azərbaycan və onun paytaxtından dünyaya birlik, sülh mesajları verilməyə
başladı. Dövlət başçısının bu qlobal təşəbbüsü həm də dünyaya onu sübut etdi ki, ərazisinin 20 faizi Ermənistan
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tərəfindən işğal olunsa da, maddi-mədəni mirasımız talan edilsə də, Azərbaycan mədəni inteqrasiyadan nəinki
vaz keçmir, eyni zamanda sivilizasiyalararası dialoqda körpü rolunu oynayır.
Bütün ölkəni əhatə edən islahatlar
Həqiqi, hərtərəfli inkişaf ölkənin bütün regionlarını əhatə edən inkişafdır. Uğurlu islahat, real nəticələr
verən islahatdır. Azərbaycanın bütün sahələrdə davamlı inkişafını təmin edən dərin islahatlar ölkəmizdə müasir
tələblərə cavan verən infrastrukturun yaradılması ilə müşayiət olunmuşdur. Abad yollar, beynəlxalq hava
limanları, müxtəlif kateqoriyalı hotel və yerləşdirmə məkanları, möhtəşəm idman arenaları ölkəmizin
cəlbediciliyini daha da artırmış, yeni-yeni layihələrə zəmin hazırlamışdır. Ölkəmizdə aparılan islahatlar paytaxt
və digər böyük şəhərlərlə məhdudlaşmamış, bütün bölgələrimizi əhatə etmişdir. Müxtəlif illəri əhatə edən
regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramlarının icrası istiqamətində aparılan sistemli və kompleks
tədbirlər çox uğurlu nəticələr vermiş, bölgələrin siması dəyişmiş, əhalinin məşğulluğu təmin olunmuşdur.
Göstərilən diqqət və qayğını hər yaşayış məntəqəsi, hər bir vətəndaş hiss edirsə, bu artıq gerçək uğur
deməkdir. Hər kəs yaxşı xatırlayır ki, cənab İlham Əliyev ölkə rəhbərliyinə gələndə "Mən hər bir azərbaycanlının
Prezidenti olacağam", - demişdi. Dövlət başçısının təşəbbüsü və səyləri ilə həyata keçirilən sosial-iqtisadi
islahatlar onun verdiyi vədlərə nə dərəcədə sadiq olduğunu ortaya qoydu, islahatçı lider obrazını bütövləşdirdi.
Şahidi olduğumuz bu islahatlar Azərbaycanın müasirliyinə, qloballaşan dünyada öz mövqeyini
möhkəmləndirməsinə yönəlsə də, bu proses xalqımızın malik olduğu minillik dəyərlərə əsla kölgə salmamışdır.
Dövlət başçısı prezidentliyinin ilk illərində milli-mənəvi dəyərlərə söykənən və müasir çağırışlara cavab verən
mütərəqqi ideyaları yaşadıb inkişaf etdirəcəyini xüsusi vurğulayırdı: "Müasirlik, yenilik və eyni zamanda milli
dəyərlərə, milli köklərə bağlılıq. Bugünkü Azərbaycanı təsvir edən bu ideya artıq hamıya bəllidir. Biz tarixi
irsimizin, zəngin mədəni irsimizin əsasında müasir, güclü Azərbaycan qururuq".
Təbii ki, Azərbaycanın gücünün əsasını onun sağlam iqtisadiyyatı və hərbi qüdrəti ilə yanaşı, həm də
mədəniyyət və turizminin inkişafı bəlli edir. Xalqlar həmişə öz mədəniyyətləri ilə tanınıblar. Mədəniyyəti təbliğ
etməyin ən optimal yollarından biri isə turizmdir. Müasir dünya təcrübəsi də mədəniyyətlə turizmin sıx bağlılığı
üzərində təşəkkül tapmışdır. Mədəni irsin turizm məhsulu kimi təqdimatı, öz növbəsində turizm sənayesinin
ölkənin tanıdılmasına, mədəni zənginliyinin təbliğinə töhfəsi bunun bariz nümunəsidir. Bu baxımdan Prezident
İlham Əliyevin 2006-cı il 30 yanvar tarixli fərmanı ilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin yaradılması dövlət
idarəetmə sistemində köklü islahatların davamı, mədəniyyət və turizm sahələrinin idarə edilməsinin
təkmilləşdirilməsi məqsədi daşıyan çox mühüm bir qərar idi. Bu tarixdən sonra ölkəmizdə mədəniyyət və turizm
sahələrində inkişaf yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. Zəngin tarixi-mədəni irsimizin düzgün, sistemli təbliğat
və təşviqatı sayəsində Azərbaycan xarici turistlərin diqqətini cəlb edən populyar ölkələr sırasında öz yerini
almışdır.
Ötən illər ərzində hər iki sahənin inkişafı istiqamətində dərin islahatlara start verilmiş, müasir dünya
təcrübəsinin tətbiqinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Teatr və kino sənətinin inkişafı ilə bağlı təsdiq olunan dövlət
proqramları, həyata keçirilən layihələr qısa zamanda öz bəhrəsini verməyə başlamışdır. Prezidentin müvafiq
sərəncamları ilə paytaxtda və bölgələrimizdə olan teatrların binaları əsaslı şəkildə təmir-bərpa olunmuş, bəziləri
yeni bina ilə təmin edilmişdir. Dünyanın məşhur kinofestivallarında nümayiş etdirilən filmlərin istehsalına nail
olunmuş, paytaxt və bölgələrdə müasir şəraitə malik kinoteatrlar, Heydər Əliyev mərkəzləri istifadəyə verilmişdir.
Beynəlxalq təşkilatlarla, xüsusilə UNESCO ilə qurulan etibarlı əməkdaşlıq əlaqələri mədəni irsimizin
dünya səviyyəsində tanınmasına şərait yaratmışdır. Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev
Fondunun rəhbəri Mehriban xanım Əliyevanın mədəniyyət və incəsənətimizin təbliği sahəsində müstəsna
xidmətlərini xüsusi qeyd etməliyik. Mədəniyyətimizin yorulmaz himayədarı olan Mehriban xanımın 2004-cü ildə
UNESCO-nun xoşməramlı səfiri adına layiq görülməsi Azərbaycan mədəniyyətinin dünyada tanıdılmasında yeni
üfüqlərin açılmasına səbəb olmuşdur. Mehriban Əliyevanın təşəbbüs və səyləri ilə Qobustan qayaüstü rəsmləri,
Azərbaycan aşıq sənəti, Novruz bayramı, xalçaçılıq sənətimiz, tar ifaçılığı, çövkən milli oyunu, kəlağayı sənəti,
Lahıc misgərlik sənəti, ölkəmizin təşəbbüsü ilə Azərbaycan, Türkiyə, İran, Qazaxıstan və Qırğızıstan tərəfindən
birgə təqdim edilən lavaş (katırma, jupka, yufka) - nazik çörəyin hazırlanma və paylaşma mədəniyyəti UNESCOnun müvafiq siyahılarına salınaraq ümumbəşəri irs statusu qazanmışdır. Bu irs nümunələrimizlə bağlı fayllar
hörmətli Mehriban xanımın dəstəyi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və digər əlaqədar qurumların birgə
əməkdaşlığı ilə hazırlanmışdır.
İnkişafın yeni mərhələsi
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Son illər dünyada normal iqtisadi inkişaf və münasibətlərin siyasi maraqlara, hegemonluq ambisiyalarına
qurban verilməsi bir sıra neft ixracatçısı olan ölkələr kimi, Azərbaycana da təsirsiz ötüşməmişdir. Buna görə də
Prezident İlham Əliyev tərəfindən turizm sahəsi ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun prioritet istiqamətlərindən biri
elan edilmiş, bu sahənin daha da inkişaf etdirilməsi məqsədilə yeni islahatlar dalğası başlanmışdır. Diqqət etsək
görərik ki, hələ dünya üzrə bu sahədə mənfi tendensiyalar başlamamışdan öncə də Azərbaycanda turizm
sənayesinin inkişafını şərtləndirən çox mühüm addımlar atılmışdır. Belə ki, "Azərbaycan Respublikasında 20102014-cü illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı"nın icrası, 2011-ci ilin Prezident tərəfindən
Azərbaycanda "Turizm ili" elan edilməsi dövlətin bu sahəyə diqqətini sübut edən faktlardır. Son illərdə Qusar
rayonu ərazisində dövlət dəstəyi ilə Şahdağ Turizm Mərkəzinin, eləcə də Qəbələdə Tufandağ Qış-Yay Turizm
Kompleksinin yaradılması ölkənin qış turizminin inkişafına böyük töhfələr vermişdir. Bu turizm mərkəzlərinin
yaradılması ilə həm də ölkəmizdə turizmin mövsümiliyi aradan qalxmışdır.
Turizm sənayesinin müasir tələblər səviyyəsində qurulması, ölkəyə turist axınının artırılmasına yönələn
fərman və sərəncamların imzalanması bu sahədə yeni mərhələnin başlandığını deməyə əsas verir. Prezidentin
"Elektron vizaların verilməsi prosedurunun sadələşdirilməsi və "ASAN Viza" sisteminin yaradılması haqqında"
fərmanına uyğun olaraq 2017-ci ilin yanvar ayından "ASAN Viza" portalı fəaliyyətə başlamışdır. Ötən il
ümumilikdə ondan artıq ölkənin vətəndaşlarına respublikanın beynəlxalq statuslu hava limanlarında viza
verilməsi təmin edilmişdir. Bu sahədə atılan addımlar qısa zamanda öz bəhrəsini vermiş, ölkəmizə gələn turistlərin
sayında nəzərəçarpacaq artım olmuşdur. Məmnuniyyət doğuran fakt həm də odur ki, "ASAN Viza" sistemi bir
sıra ölkələr tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir, bu təcrübənin öyrənilməsi üçün təşəbbüslər göstərilir.
Prezidentin "Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında" sərəncamı
və fərmanla təsdiq olunan "Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji
Yol Xəritəsi", eləcə də Azərbaycan Turizm Şurasının yaradılması da bu sahədə diqqətəlayiq islahatlardır. Bakıda
ticarət festivallarının ("shopping festival") keçirilməsi, ölkəyə turist axınının artırılması məqsədilə prioritet hesab
olunan ölkələrdəki Azərbaycan səfirliklərində turizm nümayəndəliklərinin yaradılması, yeni əlverişli
aviareyslərin açılması, çimərlik turizminin inkişafı, turizm və rekreasiya zonalarının təşkili kimi məsələlər də
imzalanan sənədlərdə öz əksini tapmışdır.
Ölkəmizdə həyata keçirilən islahatlar turizm təhsilini də əhatə edir. Dövlət başçısının sərəncamı ilə
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Turizm İnstitutunun bazasında ali təhsilin bütün pillələrində turizm və
menecment sahələri üzrə kadr hazırlığını həyata keçirən Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
yaradılmışdır. Hazırda bu universitetin nəzdində fəaliyyət göstərən Bakı Turizm Peşə Məktəbi və Mingəçevir
Turizm Kolleci də kadr hazırlığında önəmli rol oynayır.
Turizm sahəsində dərin islahatlar ölkəmizin daxili ilə məhdudlaşmır. Son illər Azərbaycanın Körfəz
ölkələri üzrə ("Atlantis Holidays"), həmçinin Almaniyada ("Aviareps"), Rusiyada ("Tur A Vent"), Türkiyədə
("Gateway") turizm üzrə nümayəndəlikləri fəaliyyətə başlamışdır. Bütün bu təşəbbüslər ölkəmizin turizm
imkanlarının daha geniş coğrafiyada tanınmasına təkan verir.
Bu gün dünyada multikulturalizm örnəyi kimi qəbul edilən Azərbaycan beynəlxalq miqyaslı ən mötəbər
mədəniyyət və idman tədbirlərinə yüksək səviyyədə ev sahibliyi edir. Azərbaycan nüfuzlu beynəlxalq qurumlarda
layiqincə təmsil olunur, ölkəmizə böyük etimad göstərilir. Bütün bunlar dünya birliyi tərəfindən Prezident İlham
Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətə, ölkəmizdə tarixi ənənələri olan tolerantlıq mühitinə, müasir inkişafımıza
verilən qiymət, Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun təsdiqi deməkdir.
Azərbaycanın əldə etdiyi bütün nailiyyətlərin mayasında Ulu Öndər Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti və
düşünülmüş islahatlar dayanır. Əgər illər öncə reallaşdırılan layihələrin hər biri bu gün öz bəhrəsini verirsə,
deməli, hazırda şahidi olduğumuz islahatların da faydasını gələcək nəsillərimiz mütləq görəcəkdir. Ümummilli
Lider Heydər Əliyev Azərbaycanın gələcəyi naminə elə parlaq bir yol açmışdır ki, on illər, yüz illər boyu bu yol
dövlətimizi və xalqımızı daim inkişafa doğru aparacaqdır!
Səs.-2017.-21 aprel-№ 69.-S.8-9.
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Ümummilli lider Heydər Əliyevin ideyaları işığında Azərbaycan çox mühüm nəqliyyat qovşağına
çevrilir
Cavid Qurbanov,
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı,
“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri
Azərbaycan dövlətçiliyi, onun siyasi-iqtisadi sistemi XX əsrin son rübü - XXI əsrin əvvəllərində mütərəqqi
transformasiyalardan keçmişdir. Son yarıməsrlik dövrdə davamlı olaraq yeniləşən Azərbaycan cəmiyyətində
inkişafın fundamental əsasını Ümummilli lider Heydər Əliyevin dövlətçilik fəlsəfəsi və ideyaları təşkil etmişdir.
Xüsusilə XX əsrin son onilliyində Azərbaycanın dinamik inkişafında Ümummilli lider Heydər Əliyevin
kompleks institusional islahatlar strategiyası misilsiz rol oynamışdır. Məhz Onun Azərbaycanın iqtisadi
tərəqqisinin dayaq sütunlarını müəyyən edən milli inkişaf doktrinası - siyasi-hüquqi, iqtisadi islahatlar strategiyası
yaxın və uzaq gələcəkdə Azərbaycan üçün çağırış və təhdidləri öncədən görməklə, onları inkişafa, suverenlik və
sabitliyin möhkəmlənməsinə yönəltməyə xidmət etmişdir. Ümummilli liderin gerçəkləşdirdiyi geosiyasi və
geoiqtisadi oriyentasiya, çoxistiqamətli və uzunmüddətli dinamik inkişafı təşkil edən zəngin islahatlar strategiyası
müstəqilliyin, milli və qlobal təhlükəsizliyin təmin olunmasına göstərdiyi əhəmiyyəti baxımından tarixdə analoqu,
mükəmməl hədəflər baxımından isə alternativi olmayan gerçəklik kimi dünyanı Azərbaycan faktorunu tanımağa,
etiraf etməyə məcbur etdi. Ulu öndər Heydər Əliyev “İqtisadiyyatı güclü olan ölkə hər şeyə qadirdir” şüarı ilə
Azərbaycanın iqtisadi firavanlığının və təhlükəsizliyinin təməl prinsiplərini gerçəkləşdirdi, mülkiyyət forması
tədricən dəyişdirildi, iqtisadiyyatımız bazar iqtisadiyyatı əsasında quruldu, təşəbbüskarlığa geniş meydan verildi,
xarici investisiyanın ölkəmizə cəlb edilməsi üçün gərgin iş aparıldı və səmərəli, münbit mühit yaradıldı.
Ulu öndərin enerji diplomatiyası regionda və dünyada təhlükəsizliyin Azərbaycan faktorunu ortaya qoydu.
Qədim İpək Yolunun bərpa edilməsinin, transkontinental kommunikasiyaların və qlobal nəqliyyat arteriyalarının
planlaşdırılmasında, ölkəmizin tranzit imkanlarını nəzərə alıb nəqliyyat (o cümlədən dəmir yolu)
infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi və modernləşdirilməsində, fövqəladə dərəcədə mürəkkəb rəqabət durumunda
strateji təşəbbüsün əldə edilməsi Ulu öndərin geosiyasi zəkası sayəsində mümkün oldu. Enerji resurslarının nəqli
üçün optimal marşrutların (Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Supsa, Bakı-Novorossiysk, Bakı-Tbilisi-Ərzurum) seçimi,
Azərbaycanın maraqlarını təmin edən şərtlər əsasında konstruktiv əməkdaşlığın həyata keçirilməsi regionda
geosiyasi parametrlərin ölkəmizin xeyrinə dəyişməsini intensivləşdirdi.
Bütün bunlar Heydər Əliyevin praqmatizmə və strateji realizmə əsaslandığını, siyasətdə də, geosiyasətdə
də zamanın sınağından qalib çıxan peşəkarlıq zirvəsində hansı mövqedə durduğunu göstərir. Onun bu sözləri
fenomenal zəkasının bütövlüyü və mükəmməlliyini, dövlətçiliyə bütün varlığı ilə bağlı olduğunu bir daha sübut
edir: “Bizim üzərimizdə çox böyük bir məsuliyyət var. Biz müstəqil Azərbaycan dövləti yaradırıq və onu elə
yaratmalıyıq ki, daim yaşasın, heç bir qüvvə Azərbaycan xalqının milli azadlığını, müstəqilliyini əlindən ala
bilməsin. Bunun üçün hər kəs milli mənafeyi öz şəxsi mənafeyindən üstün tutmalıdır”.
Yeni yüzillikdə Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi kursu Prezident İlham Əliyev tərəfindən çevik, yaradıcı
və qətiyyətli şəkildə davam etdirilir. Onun 2003-cü ildə xalqımızın yekdil rəyi ilə Prezident seçilməsi bu tarixi
milli transformasiyanın yeni mərhələsinin başlanğıcına çevirdi.
Azərbaycanın müasir tarixi Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən səmərəli islahatlar
nəticəsində sürətli inkişafla səciyyələnir. Bu siyasətin təməlində Azərbaycan vətəndaşı, onun hüquq və
azadlıqlarının qorunması, sosial-rifahının yaxşılaşdırılması dayanır. Son illərdə Azərbaycan dərin islahatların
həyata keçirildiyi möhtəşəm sınaq məkanına çevrilmişdir. Prezident İlham Əliyev qısa dövr ərzində ölkə həyatının
bütün sahələrində məqsədyönlü islahatlar həyata keçirməyə başlamışdır. Bunun nəticəsidir ki, son 13 ildə
Azərbaycan iqtisadiyyatı üç dəfə artmışdır. İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində, o cümlədən enerji sahəsində,
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ölkəmizin tranzit potensialının gücləndirilməsi istiqamətində qlobal əhəmiyyətli layihələrin icrası ölkəmizin
imkanlarını artırmaqla yanaşı, regional və beynəlxalq əməkdaşlığı inkişaf etdirmişdir.
Avropanın enerji arxitekturasının qurulmasında və enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayan
Azərbaycan bütün iqtisadi-siyasi maneələrə və böhranlara baxmayaraq, indi də bir sıra layihələri uğurla davam
etdirir. Məsələn, Azərbaycanın təşəbbüsü və liderliyi ilə icra olunan, Azərbaycan qazını Avropa bazarlarına
çatdırmaqla Avropanın enerji təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsinə də öz dəyərli töhfəsini verəcək “Cənub
Qaz Dəhlizi” layihəsi bu sıradandır. Layihə çərçivəsində “Şahdəniz-2” qaz-kondensat yatağının işlənməsi üzrə
işlərin 87 faizi, Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin genişləndirilməsi üzrə işlərin 72 faizi, Trans-Anadolu Boru
Kəmərinin (TANAP) inşası üzrə işlərin 60 faizi, Trans-Adriatik Boru Kəmərinin (TAP) inşası üzrə işlərin 30 faizi
icra edilmişdir.
Azərbaycan həm də öz əlverişli coğrafi mövqeyindən istifadə edərək tranzit ölkəyə çevrilməkdədir.
Aydındır ki, çoxşaxəli nəqliyyat-yol kompleksi olmadan hansısa dövlətin davamlı inkişafını təsəvvür etmək qeyrimümkündür. Şərqlə Qərb arasında strateji körpü rolunu oynayan Azərbaycan əlverişli tranzit əhəmiyyətli dövlət
kimi bölgədəki lider statusunu artıq təmin etmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü və gərgin fəaliyyəti ilə
qədim İpək Yolunun bərpası istiqamətində həyata keçirilmiş kompleks tədbirlər əlverişli coğrafi mövqedə
yerləşən ölkəmizin geostrateji əhəmiyyətini daha da artırmışdır.
Nəqliyyat (o cümlədən dəmir yolu) infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi və modernləşdirilməsi prosesi,
həmçinin bu sahədə çalışan işçilərin mükafatlandırılması, onların sosial rifah hallarının yaxşılaşdırılması
istiqamətində dövlət siyasəti Prezident İlham Əliyev tərəfindən intensiv şəkildə həyata keçirilir. Məhz bu siyasət
nəticəsində ölkə nəqliyyat sisteminin əsas qollarından olan Azərbaycan polad magistralı özünün sürətli inkişaf
mərhələsinə qədəm qoymuşdur.
Beləliklə, Azərbaycan bu gün Şərqlə Qərbi birləşdirən bütün optimal nəqliyyat-kommunikasiya xətlərinin,
habelə neft-qaz boru kəmərlərinin keçdiyi əlverişli tranzit məkanı kimi təkcə Avropa üçün deyil, həm də Uzaq
Şərq üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir. Avropa ölkələrindən mal və xidmətlərin böyüyən Asiya bazarlarına və
yaxud əksinə daşınması üçün təbii keçid imkanını təmin edir.
Tarixi İpək Yolunun bərpası istiqamətində həyata keçirilən bir sıra layihələr bu gün Çinin “Bir kəmər - bir
yol” layihəsi ilə səsləşir. Çin bu tarixi yolun Şərq tərəfdə başlanğıcıdırsa, Azərbaycan mühüm tranzit məkanıdır.
Özü də burada yalnız Qərb-Şərq istiqaməti nəzərdə tutulmur, Azərbaycan Şimal-Cənub istiqamətinə də diqqəti
yönəltmişdir. Bu gün Azərbaycana çatan istənilən malı hər iki istiqamətdə daşımaq mümkündür. Bununla da həm
Qərb dövlətlərinin, həm də Uzaq Şərq ölkələrinin dünyanın müxtəlif regionları ilə ucuz, rentabelli əlaqələr
yaratmaq imkanı meydana gəlir. Prezident İlham Əliyev İpək Yolu İqtisadi Kəmərinin yaradılması ilə bağlı
fikirlərini Çinə səfəri zamanı Renmin Universitetində çıxışında belə ifadə etmişdir: “... Azərbaycanın coğrafi
mövqeyi ölkəmizi malların Avropadan Asiyaya, Asiyadan Avropaya tranziti üçün mərkəzə çevirir. Biz hazırda
dəmir yollarının müasirləşdirilməsinə, Xəzər regionunda ən böyük limanın yaradılmasına və ümidvaram ki, gələn
il fəaliyyətə başlayacaq Azərbaycan ilə Avropa arasında dəmir yolu əlaqəsinə sərmayə yatırırıq. Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolunun tikintisi Asiya ilə Avropanı birləşdirəcək tarixi İpək Yolunu qurmaq üçün çatışmayan dəmir yolu
əlaqəsini yaradacaq. Bu nəqliyyat marşrutu malların Çindən Avropaya, Avropadan Çinə gətirilməsi üçün ən qısa
yol olacaq”.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin diqqət və qayğısı, tapşırıq və göstərişləri
nəticəsində son illər respublikamızın ərazisində mövcud olan dəmir yollarının inkişaf etdirilməsi və beynəlxalq
standartlar əsasında rəqabətədavamlı vəziyyətə gətirilməsi istiqamətində böyük işlər görülmüş, həmçinin dəmir
yolu sistemində bir sıra iri layihələr həyata keçirilmiş, ölkəmizin tranzit potensialının gücləndirilməsi
istiqamətində məqsədyönlü və uğurlu addımlar atılmışdır. Dövlət başçısının 20 iyul 2009-cu il tarixli Sərəncamı
ilə təsis edilmiş “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-yə göstərilən diqqət və qayğının nəticəsi olaraq Azərbaycan
dəmir yollarının beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinə inteqrasiya olunması istiqamətində təxirəsalınmaz tədbirlərin
icrası davam etdirilmişdir. Xüsusilə son iki ildə görülmüş təxirəsalınmaz və ardıcıl tədbirlər nəticəsində dəmir
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yolu infrastrukturunun minimal standartlara cavab verməyən bir səviyyədən rəqabətədavamlı bir səviyyəyə
çatdırılması istiqamətində ölkə rəhbərliyinin dəstəyi ilə atılan addımlar öz bəhrəsini verməkdədir.
Hal-hazırda cəmiyyət tərəfindən daxili və xarici vəsaitlər hesabına hərəkət heyətinin yenilənməsi, sərnişin
və yük daşımalarında operativliyin və təhlükəsizliyin təmin olunması, xidmət keyfiyyətinin beynəlxalq standartlar
əsasında yüksəldilməsi, daxili institusional sistemin təkmilləşdirilməsi, habelə ölkənin idxal-ixrac potensialının
artırılması istiqamətində bir sıra layihələr icra edilməkdədir.
Dəmir yolu infrastrukturunun sağlamlaşdırılması istiqamətində 303,2 km dəmir yolu əsaslı təmir olunmuş,
kontakt şəbəkə üzrə əsaslı təmir və yenilənmə işləri aparılmışdır. Bundan başqa, Bakı-Sumqayıt sürət qatarı,
habelə Naxçıvan-Təbriz-Məşhəd qatarı istifadəyə verilmiş və bununla bağlı bütün müvafiq infrastruktur şəbəkəsi
qurulmuşdur.
Cəmiyyətdə maliyyə hesabatlılığının təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə İFRS (Maliyyə Hesabatlılığının
Beynəlxalq Standartları) sisteminin qurulmasına başlanılmışdır. İFRS sisteminin tətbiqi QSC-nin maliyyə
hesabatlılığı sistemində səmərəliliyə və şəffaflığa nail olunmasında böyük xidmət göstərəcəkdir.
Azərbaycanın tranzit potensialının artırılması məqsədi ilə “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC tərəfindən
ölkə ərazisindən keçən beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır.
2016-cı il ərzində beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin funksionallığının artırılması və yüklərin cəlb olunması
istiqamətində çoxsaylı görüşlər keçirilmişdir. Aparılan danışıqlar nəticəsində Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat
Marşrutunun Assosiasiyası və Nəqliyyat Konsorsiumu yaradılmış, yükdaşıma texnologiyaları təkmilləşdirilmiş
və bunun nəticəsi olaraq Çin Xalq Respublikası ilə Avropa dövlətləri arasında 5 konteyner qatarının təyinatı üzrə
çatdırılması təmin edilmişdir. Nəticədə, Çindən Avropaya qədər yüklərin nəqlinin 15 gün ərzində həyata
keçirilməsi təmin edilmiş və vahid qiymətlər tətbiq olunmuşdur.
“Şimal-Cənub” beynəlxalq nəqliyyat marşrutunun inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə Rusiya, Azərbaycan və
İran dəmir yollarının administrasiyaları arasında yüklərin maneəsiz, təhlükəsiz və sürətli keçidini təmin etmək
məqsədil ilə razılıq əldə edilmiş və nəticədə İranın Bəndər Abbas limanından Rusiyanın Moskva şəhərinə yüklərin
14 gün ərzində daşınması təmin olunmuş və vahid qiymətlər tətbiq edilmişdir. Hindistandan Rusiyaya test olaraq
5 konteyner yük nəql edilmişdir. 2016-cı ildə Bakı şəhərində “Şimal-Cənub” beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin yeni
bir qolu kimi “Cənub-Qərb” nəqliyyat dəhlizi yaradılmışdır. Yeni dəhlizin qiymət cədvəli razılaşdırılmış, daşıma
proseduru təyin edilmiş, İran-Qara dəniz və əks istiqamətdə neft və neft-kimya məhsulları, mərmər, klinker,
bitum, avtomobil ehtiyat hissələri və s. yüklərin daşınması həyata keçirilmişdir. Eyni zamanda, 2016-cı ildə
Azərbaycan “VİKİNG Train” layihəsinə də qoşulmuşdur.
Beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin tərkib hissəsi olan Bakı-Tbilisi-Qars və Astara (Azərbaycan)-Astara
(İran) dəmir yollarının tikintisi istiqamətində mühüm işlər görülmüşdür. Artıq Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun
tikintisi başa çatmaq üzrədir. Bu layihənin icrası Çindən Avropaya yüklərin çatdırılma müddətinin 25-30 gündən
12-15 günə endirilməsinə imkan verəcək. “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizi çərçivəsində isə ötən il Azərbaycan
ərazisində bütün tikinti işləri başa çatdırılmışdır.
Bundan başqa, “Şimal-Cənub” və “Cənub-Qərb” beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin tərkib hissəsi olan İran
İslam Respublikası ərazisində Astara-Rəşt dəmir yolunun inşasına Azərbaycan hökumətinin kredit ayırması
məsələsi aparılan danışıqlarda diqqət mərkəzindədir. Azərbaycan hökumətinin investisiyası nəticəsində reallaşan
yuxarıda qeyd edilən infrastruktur layihələri beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafına və ölkəmizin
ərazisindən keçən yük həcminin artırılmasına səbəb olacaqdır. Beləliklə, Azərbaycan çox mühüm nəqliyyat
qovşağına çevriləcəkdir.
Bütün bu qeyd olunanlar bir daha sübut edir ki, hazırda Azərbaycanda iqtisadi siyasətin prioritetləri
iqtisadiyyatın daha da şaxələndirilməsi, qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəldilmişdir. Xüsusilə 2014-cü ildə
dünyada baş verən iqtisadi proseslər Azərbaycanın postneft dövrünə keçid prosesini sürətləndirmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol
xəritəsinin başlıca istiqamətləri”nin təsdiqi və bundan irəli gələn məsələlər haqqında” 2016-cı il 16 mart tarixli
Sərəncamına müvafiq olaraq milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın müəyyən edilmiş 11 sektoru üzrə ümumilikdə 12
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strateji yol xəritəsi hazırlanaraq təqdim olunmuşdur. Bu strateji yol xəritələri Azərbaycanda davamlı iqtisadi
inkişaf əsasında iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyini, inklüzivliyini və sosial rifahın daha da artırılmasını təmin
edəcəkdir.
Dünyada baş verən iqtisadi böhrana baxmayaraq, görülmüş əməli tədbirlər nəticəsində son illər ölkəmizdə
qeyri-neft sektoru yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Bu sektorun ümumi daxili məhsulda payı 38
faizdən 66 faizə yüksəlmişdir. Azərbaycanda 2015-ci ildə bu sektora yönəldilən vəsaitlər 1995-ci illə müqayisədə
57 dəfə, 2004-cü illə müqayisədə isə 8,2 dəfə artmışdır.
Azərbaycanda hələ Ümummilli lider tərəfindən yaradılan münbit, səmərəli investisiya mühiti spesifik
xüsusiyyətlərə malik olub, bu gün də öz real nəticələrini verməkdədir. Qlobal iqtisadi böhrana, gəlirlərimizin
azalmasına baxmayaraq, Azərbaycanda yaradılmış gözəl sərmayə iqlimi hesabına 1995-ci illə müqayisədə
iqtisadiyyata qoyulmuş investisiyaların həcmi 45 dəfədən çox artaraq 2014-cü ildə 21,89 milyard manat təşkil
etmişdir.
Azərbaycanda innovasion cəmiyyət quruculuğunun ictimai, mədəni, elmi əsaslarının yaradılması dünya
birliyinə inteqrasiyanın mühüm şərtlərindəndir. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanda bütün sahələrin yüksək
texnologiyalar və innovasion əsaslar üzərinə keçirilməsi istiqamətində apardığı siyasətin uğurları bu gün göz
önündədir. Azərbaycanda təbii sərvətlərin insan kapitalına çevrilməsi yönündə məqsədyönlü və ardıcıl siyasət
həyata keçirilir, innovativ yeniliklərin idarəçilikdə tətbiqi, “nau-hau” texnologiyalarının inkişaf etdirilməsi,
elektron hökumətin formalaşdırılması istiqamətində addımlar atılır. Ölkəmizdə təhsilin Avropa məkanına
inteqrasiyası, informasiyalaşdırılması, xaricdə təhsil almaq və s. istiqamətdə bir neçə Dövlət Proqramı qəbul
edilmişdir. Bundan başqa, İKT sektoru Azərbaycan üçün prioritet sayılan sahələrdəndir. Ölkəmiz Cənubi
Qafqazda informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiya qəbul edən ilk dövlətdir. Bu gün
əhalimizin 75 faizdən çoxu internet istifadəçisidir (əhalinin hər 100 nəfərindən 77-nin internetə çıxış imkanı
mövcuddur).
Ölkə rəhbəri İlham Əliyev tərəfindən vətəndaş və insan məmnunluğunun təmin edilməsi məqsədi ilə
formalaşdırılmış və dünya səviyyəsində tanınmış bir brendə çevrilmiş “ASAN xidmət” innovativ sistemi
çərçivəsində dəmir yollarında mühüm islahatlar həyata keçirilmişdir. Belə ki, 2016-cı ildə cənab Prezidentin açılış
mərasimində iştirak etdiyi “ASAN Qatar” istifadəyə verilmişdir. Bununla da, insanların məmnunluğunun təmin
edilməsi istiqamətində daha bir innovativliyə nail olunmuş və regionlarda əhalinin mövcud tələbatlarının
ödənilməsi prosesi asanlaşdırılmışdır.
Bundan başqa, Azərbaycan BMT-nin “Elektron hökumət” sorğusunda da irəliləyişlərə nail olmuşdur.
Ölkəmiz “Elektron inkişaf indeksi” üzrə 30 pillə irəliləyərək 47-ci yerdə qərarlaşıb. Elektronlaşmanın daha bir
uğurlu nümunəsi kimi “ASAN ödəniş” sistemi yaradılmışdır.
Göründüyü kimi, Azərbaycan hazırda keyfiyyətcə yeni və yüksək inkişaf mərhələsini yaşayır.
Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilməsi, kosmosa peyk çıxaran dövlətlər sırasına
daxil olması, bazar iqtisadiyyatına keçidin başa çatması, ölkəmizin xaricə investisiya yatıran ölkəyə çevrilməsi
son illərdə qazandığımız uğurların yalnız bir hissəsidir. Azərbaycandakı siyasi-iqtisadi sabitliyin, yüksək
beynəlxalq imicinin, eləcə də mühüm beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsində böyük təcrübəyə malik olmasının
nəticəsidir ki, ölkəmiz İslam İnkişaf Bankının 35-ci illik toplantısına ev sahibliyi etmiş, Davos, Krans Montana,
mədəniyyətlərarası, humanitar forumların müntəzəm olaraq keçirildiyi məkana çevrilmişdir. 2016-cı ildə
Azərbaycan BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumuna ev sahibliyi etmişdir. Bu ilin may ayında
ölkəmizdə IV İslam Həmrəyliyi Oyunları keçiriləcək.
Daxili siyasətin davamı kimi Azərbaycan xarici siyasətində də bir sıra uğurlara nail olmuşdur. Ölkəmizin
beynəlxalq əlaqələri getdikcə genişlənir. Azərbaycan beynəlxalq aləmdə çox etibarlı, ləyaqətli tərəfdaş kimi
tanınır və böyük müsbət beynəlxalq imicə malikdir.
Azərbaycanın yuxarıda qeyd etdiyimiz iqtisadi yüksəlişi mötəbər beynəlxalq iqtisadi və maliyyə qurumları
tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir. Dünya Bankının “Doing Business” hesabatında Azərbaycan 65-ci yerdə
qərarlaşıb. Nazirlər Kabinetinin 2016-cı ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə
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həsr olunan iclasında Prezident İlham Əliyev bu sahədəki inkişafı yüksək qiymətləndirərək demişdir: “Dünyanın
aparıcı iqtisadi beynəlxalq forumunun - Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun hesablamalarına görə,
Azərbaycan iqtisadiyyatı dünya miqyasında rəqabətqabiliyyətliliyinə görə 3 pillə irəliləyərək 40-cı pillədən 37-ci
pilləyə qalxmışdır. Bu da hesab edirəm ki, rekord göstəricidir. Biz MDB məkanında yenə də birinciyik və bu
birinciliyi saxlamışıq”.
Azərbaycan öz inkişaf yolunu heç bir ölkəyə təlqin etməyən, müstəqillik illərində üzləşdiyi mürəkkəb
problemləri yalnız öz gücü ilə həll edən bir dövlətdir. Azərbaycan milli inkişaf modeli son illərdə baş verən böhran
və humanitar fəlakət fonunda bütün dünyada diqqəti cəlb etmişdir. Prezident İlham Əliyev işğalçı müharibə
şəraitində etnik təmizləməyə məruz qalmış bir milyondan çox qaçqın probleminin tənzimlənməsi ilə bağlı
təcrübəsini bölüşmək üçün Avropada yaşanan humanitar fəlakətin (miqrant axınının) tənzimlənməsinə həsr edilən
qlobal müzakirəyə dəvət edildi. “Böyük iyirmi”lərin (G20) sammitində cənab Prezidentin dünyanı təhdid edən
qlobal problemlərin həlli yolunu göstərən “Ümumi strategiyanın formalaşması” adlı məruzəsində Azərbaycan
modelinin örnəkləri təqdim edildi. Bunun davamı olaraq Davos İqtisadi Forumunun rəsmi saytında Prezident
İlham Əliyevin “Azərbaycanın 2017-ci il üçün iqtisadi prioritetləri” sərlövhəli məqaləsi dərc edildi. Bütün bunlar
dövlət başçımızın praqmatik, məntiqli və konsensusa əsaslanan siyasəti nəticəsində mümkün olmuşdur.
Bu gün Azərbaycan dünyanın ən dinamik inkişaf edən ölkələrindən birinə çevrilmişdir. Artıq biz böyük
hədəfləri nişan aldığımız bir dövrə qədəm qoymuşuq. Prezident İlham Əliyev yeni cəmiyyət quruluşunun bütün
aspektlərini öz çıxışlarında xüsusi qeyd edir: “Bu gün biz böyük təbii sərvətlərə malikik. Bu, Azərbaycanın
dünyadakı mövqeyini möhkəmləndirir, təsir imkanlarını artırır. Bununla bərabər, əsas məqsədimiz belədir: biz
qeyri-neft sektorunda baş verən hadisələri təhlil etməliyik, qərarlar verməliyik və gələcək planlar haqqında
düşünməliyik. Bu gün Azərbaycanın gələcəyini müəyyən edən yeni mərhələ başlayır. Biz istəyirik ki, ölkəmiz
müasir, qüdrətli dövlət olsun. Lakin istəməklə həyata keçirmək müxtəlif məsələlərdir. Bütün məqsədlərə nail
olmaq üçün biz gərgin və məhsuldar fəaliyyət göstərməliyik”.
Azərbaycan bu səviyyəyə çatmaq üçün 25 illik müstəqil inkişaf yolu qət etməli olub. Bu gün Azərbaycanın
qarşısında duran ən böyük vəzifə ərazi bütövlüyünü bərpa etmək, tarixi torpaqlarımızdan qaçqın düşmüş
soydaşlarımızı öz doğma yurdlarına qaytarmaqdır. Erməni hərbi birləşmələri tərəfindən Azərbaycan ərazilərinin
20%-nin işğal edilməsi və bir milyondan çox azərbaycanlının qaçqın düşməsinə gətirib çıxaran bu təcavüz
nəticəsində “Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu”na da ciddi ziyan dəymişdir. Belə ki, 240 km-dən çox dəmir yolu
xətti erməni təcavüzünə məruz qalmışdır. Mehri-Kərçivan sahəsində qatarların hərəkətinin dayandırılması
nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası ölkədən təcrid edilərək blokadaya düşmüş və iki onillikdən çoxdur ki,
onun ağırlıqlarını öz üzərində hiss edir.
24 yanvar 2017-ci il tarixində Prezident İlham Əliyev “İşğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunun Cocuq
Mərcanlı kəndinin bərpası ilə bağlı tədbirlər haqqında” Sərəncam imzalamışdır. Tarixi əhəmiyyəti böyük olan bu
Sərəncam əslində “Böyük qayıdış” planının həyata keçirilməyə başlaması deməkdir. Azərbaycan Prezidentinin
həyata keçirdiyi qətiyyətli xarici siyasət strategiyası işğal altında olan torpaqlarımıza, doğma Qarabağımıza
qayıdacağımız günün çox yaxın olduğunu göstərir. Dəmiryolçular da doğma torpaqlarımızın işğaldan azad
ediləcəyi tarixi, bu torpaqlarda dəmir yolu infrastrukturunun bərpa edilməsini səbirsizliklə gözləyirlər.
Göründüyü kimi, Azərbaycan suveren dövlətçilik yolunun əsrə bərabər olan bir mərhələsinin yekunu və
yeni inkişaf fazasının astanasındadır. Azərbaycanın qarşısında öz tarixi torpaqlarını işğaldan azad etmək, ərazi
bütövlüyünü təmin etmək, güclü dövlət quruculuğunu daha da möhkəmləndirmək, iqtisadiyyatını gücləndirmək
kimi ümummilli layihəni yerinə yetirmək durur. Bu layihənin reallaşdırılması üçün xalqımız bütün zəruri
resurslara və potensiala malikdir. Bu resurs yalnız qət edilən mərhələnin tarixi təcrübəsi deyil, həm də bütün
dünyada dövlətçiliyin siyasi-hüquqi sisteminin təkmilləşdirilməsinin zəruri şərti olan, Prezident İlham Əliyevin
gələcəyə hesablanmış strateji islahatlarıdır.
Yeni Azərbaycan.-2017.-20 aprel-№ 68.-S.3.
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Uğurlu xarici siyasətin banisi
Novruz MƏMMƏDOV,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbərinin müavini,
Xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri, YAP Siyasi Şurasının üzvü
Müasir tarixi dövrdə uğurlu xarici siyasət kursu müəyyənləşdirmək və həyata keçirmək olduqca çətindir.
Burada həm dövrün geosiyasi, iqtisadi, mədəni, sivilizasiya mürəkkəbliklərini və ziddiyyətlərini, həm regionun
özəlliklərini, həm də konkret ölkənin tarixi təkamül xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazım gəlir. Lakin bu da kifayət
etmir. Sadalanan sahələrin hər biri özlüyündə mürəkkəb sistem təşkil edir və çoxlu amillərdən asılıdır.
Xarici siyasət kursunu formalaşdırmaq prosesində isə bu mürəkkəb sistemləri daha geniş sistemdə
koordinasiya etmək lazımdır. Elmdə buna metasistem deyilir. Mürəkkəb sistemlərə daxil olan yüzlərlə element
arasında metasistem miqyaslı qanunauyğunluqlar tapmaq, onları uzlaşdırmaq böyük hazırlıq və təcrübə tələb edir.
Başlıca məqam vahid məqsədi müəyyənləşdirmək və çoxlu sayda elementdən ibarət nəhəng sistemi həmin
məqsədə xidmət istiqamətində çalışdırmaqdır.
Təcrübə göstərir ki, nəzəri olaraq hamının qəbul etdiyi məsələlərin praktiki reallaşmasında problemlər
yaranır. 1991-1993-cü illərdə Azərbaycana rəhbərlik etmiş şəxslərin mövcud reallıqları nəzərə ala bilməməsi
səbəbindən yanlış xarici siyasət kursu yeritməsi və ifrat mövqe nümayişi Azərbaycan dövlətçiliyini təhlükə altına
atmış və ölkəni uçurum qarşısında qoymuşdu. Dövlət öz maraqlarını qorumaq imkanlarını itirmişdi. Bütün bu
sınaqlardan uğurla çıxan və dövlət quruculuğunu inkişaf etdirmək üçün əlverişli geosiyasi mühit formalaşdıran
xarici siyasət kursu yaradılmalı idi. Dövlətçilik üçün çox çətin olan bu məqamda məhz ulu öndər Heydər Əliyev
fenomeni öz sözünü dedi. 1993-cü il iyunun 15-də xalqın tələbi ilə Heydər Əliyevin Naxçıvandan Bakıya qayıdışı
fundamental dəyişikliklərin əsasını qoydu.
Qlobal səviyyədə gedən geosiyasi proseslərin ümumi məntiqi, postsovet məkanının geosiyasi
xüsusiyyətləri, Cənubi Qafqazda yaranmış ümumi vəziyyət və Azərbaycanın öz daxili siyasi mühitinin
ziddiyyətləri sistem halında ölkənin strateji seçimini xeyli çətinləşdirmişdi. Bu cür iyerarxik maraqlar sistemini
nəzərə almadan ümumi inkişaf strategiyası və onun tərkib hissəsi olan xarici siyasət kursu seçilə bilməzdi. Heydər
Əliyev bu mürəkkəb vəziyyətdə xarici siyasətin qarşısında duran vəzifələri və onun prioritetlərini dəqiq
müəyyənləşdirdi.
Həmin vəzifələr barədə yığcam şəkildə ulu öndər 1993-cü il oktyabr ayının 10-da Prezident seçilməsi ilə
bağlı keçirilən andiçmə mərasimində danışmışdır. Ulu öndər bəyan edirdi: “Respublikamızın qarşısında duran
əsas vəzifələrdən biri Azərbaycanın mənafeyini dünya miqyasında müdafiə edə bilən ağıllı, səriştəli xarici
siyasətin yeridilməsidir. Qarşıda böyük vəzifələr durur. Bizim xarici siyasətimiz birinci növbədə Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyini təmin etməyə yönəldilməlidir”. Bu tezisin geosiyasi mənası dərindir. Mərkəzə dövlətin
müstəqilliyinin təmin edilməsi gətirilir. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan bundan sonra müstəqilliyini heç kimə
güzəştə getməyəcək.
Bu məqsəd fonunda, heç şübhəsiz, xarici siyasətin vəzifələri içərisində ilk sırada Azərbaycanın
müstəqilliyinə və suverenliyinə təminat almaq dururdu. Həmin dövrü Azərbaycanın suverenliyi və müstəqilliyinin
təmininin ən böhranlı mərhələsi adlandırmaq olar. Bu məqamda Heydər Əliyevin siyasi-diplomatik peşəkarlığı
ilə bir insan kimi güclü iradəsi həlledici rol oynadı. Məhz ulu öndərin dəqiqliklə işləyib hazırladığı enerji siyasəti
sayəsində ölkə beynəlxalq aləmdən suverenliyinə və müstəqilliyinə təminat ala bildi və iki istiqamətdə strateji
dividend əldə etdi. Birincisi, Qərblə strateji əməkdaşlığa hazır olduğuna dünyanı inandırdı. İkincisi, bu strateji
əməkdaşlığın imkanlarından yararlanaraq öz iqtisadiyyatının gələcək inkişafını təmin etmək imkanı qazandı.
Enerji amilini xarici siyasətin aktual məsələsinə çevirməklə Azərbaycan özünün təhlükəsizliyini regional
və beynəlxalq təhlükəsizlik sistemi ilə sıx əlaqələndirirdi. Həmin bağlantını yaratmaq Azərbaycanın xarici siyasəti
üçün olduqca əhəmiyyətli idi. Çünki torpaqlarının müəyyən hissəsi işğal edilmiş ölkənin ərazi bütövlüyünə
təminat şansı əldə etməsi üçün bütövlükdə dövlət kimi təhlükəsizliyinə təminat lazım idi. Bu təminatı yalnız
regional və beynəlxalq təhlükəsizlik sistemində Azərbaycanın yerini dəqiq müəyyənləşdirməklə əldə etmək
mümkün idi.
Azərbaycan suverenliyini və təhlükəsizliyini təmin etmək üçün xarici siyasət vasitəsi ilə regional və qlobal
səviyyədə uyğun siyasi mühit yaratmalı idi. Bu məqsəd geniş spektrli və şaxəli xarici siyasət yeritməyi qarşıya
vəzifə kimi qoyurdu. Xarici siyasətin vəzifələrini həmin bucaq altında bir neçə qrupda birləşdirmək olar. Birinci
qrupa Azərbaycanın beynəlxalq və regional təşkilatlarda təmsil olunmasını, dünyanın bütün dövlətləri ilə
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bərabərhüquqlu və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq əlaqələri yaratmasını, dövlətlərlə tərəfdaşlıq və müttəfiqlik
münasibətləri qurmasını aid etmək olar. İkinci qrupa ölkənin azad bazar iqtisadiyyatı yolu ilə irəliləməsi üçün
müvafiq beynəlxalq şəraitin yaradılmasını, Azərbaycanın bütün beynəlxalq təşkilatlarda, o cümlədən iqtisadi
təşkilatlarda fəal iştirakının təmin edilməsini, ölkənin mənafeyinə tabe edilmiş xarici iqtisadi siyasət
yeridilməsini, ölkə iqtisadiyyatının dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyasının təmin edilməsini aid edə bilərik.
Nəhayət, üçüncü qrupa əhalinin əsas hüquq və azadlıqlarının qorunmasına yönəlmiş beynəlxalq normaların həyata
keçirilməsinə şərait yaradılması, regionda mehriban qonşuluq münasibətlərinə üstünlük verilməsi, Azərbaycana
qarşı xarici təzyiqlərin qarşısını alan beynəlxalq himayənin və xarici ölkələrlə geniş informasiya mübadiləsinin
mexanizmlərini formalaşdırmaq daxildir.
Təbii ki, bu bölgü şərtidir, çünki reallıqda xarici siyasət vahid sistemdir, onun komponentləri bir-birini
tamamlayır. Belə bir təsnifat bizə güclü dövlət quruculuğu prosesində Azərbaycanın xarici siyasətinin önəmli
istiqamətlərini aydın təsəvvür etmək üçün lazımdır. Göründüyü kimi, 1993-cü ilin ikinci yarısından Azərbaycan
sistemli bir xarici siyasət kursu götürmüşdür. Onun tərkibində qlobal geosiyasi mühitin nəbzini tutan, beynəlxalq
münasibətlər sistemində dövlətimiz üçün əlverişli şərait yaradan, ölkənin bütün regionlarda yerləşən dövlətlərlə
əməkdaşlığını təmin edən istiqamətlər var.
Xarici siyasətin istiqamətlərinin birinci qrupu müasir geosiyasi şəraitdə qlobal dəstəyə nail olmağı nəzərdə
tutur. Bunun üçün dünyanın bütün dövlətləri ilə bərabərhüquqlu və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq qurmaq vacibdir.
Azərbaycan üçün bunun ən optimal mexanizmi beynəlxalq və regional təşkilatlarda təmsil olunmaq idi. Müasir
dövrün xüsusiyyəti bundadır ki, əsas geosiyasi və geoiqtisadi problemlərin həlli məhz bu cür təşkilatlardakı
fəaliyyət zamanı reallaşa bilər. Azərbaycanın BMT, Avropa Şurası, UNESCO, İƏT, MDB, QDİƏT və digər
beynəlxalq qurumlara üzvlüyü onun təsir imkanlarını xeyli artırdı. Sirr deyil ki, Azərbaycan keçən əsrin 90-cı
illərində dünyada az tanınırdı. Ölkəmizin həqiqi simasının tanınmasına nail olmaq lazım idi.
Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlara üzv olmaq və orada fəallaşmaq istiqamətində atdığı addımların
müşahidəsi göstərir ki, Azərbaycan diplomatiyası böyük səylər hesabına beynəlxalq təşkilatlarda mövqeyini
möhkəmləndirdi. Xarici siyasətin ardıcıl və sistemli aparılması bu prosesdə həlledici rol oynadı. Ulu öndər Heydər
Əliyev xarici siyasətin ardıcıl yeridilməsinə və səmərəliliyinə daim diqqət yetirirdi. Proses dəqiq mexanizmlə
həyata keçirilirdi. Buna görə də qısa zamanda Azərbaycan diplomatiyası beynəlxalq təşkilatlarda ölkəmizə olan
münasibəti müsbətə doğru dəyişdi. Azərbaycanın beynəlxalq strukturlarda üzvlüyünün, onun bu strukturlar
çərçivəsində fəaliyyətinin əsas məqsədlərindən biri ümummilli problemimizin həllinin dəstəklənməsinə nail
olmaqdan ibarət idi. Bu sahədə böyük uğurlarımız var. Bu gün BMT, ATƏT, Avropa Parlamenti, Avropa Şurası,
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı kimi təşkilatlar Ermənistanı işğalçı dövlət kimi tanıyan və
erməni silahlı dəstələrinin Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmasını, qaçqınların və məcburi köçkünlərin öz
torpaqlarına qaytarılmasının təmin olunmasını tələb edən qərarlar və qətnamələr qəbul ediblər.
Təbii ki, dövlətlərin elə strateji maraqlar dairəsi var ki, buraya beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində nüfuz
etmək çətindir. Bu halda konkret ölkələrlə ikitərəfli münasibətlər ön plana çıxır. Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi
mövqeyi, zəngin təbii ehtiyatları nəzərə alınarsa, xüsusən bir-biri ilə geosiyasi ziddiyyətləri olan dövlətlərlə eyni
dərəcədə bərabərhüquqlu, qarşılıqlı faydalı münasibətlərin qurulmasının nə qədər çətin olduğunu təsvir etməyə
ehtiyac yoxdur. Yalnız ulu öndər Heydər Əliyevin strateji təfəkkürü və siyasi peşəkarlığı dövlətçiliyimiz üçün
tarixi əhəmiyyətli həmin vəzifənin öhdəsindən gəldi.
Heydər Əliyev Azərbaycanın düşdüyü konkret geosiyasi və tarixi şəraiti nəzərə alaraq xarici siyasət
kursunun əsas ruhunu formalaşdırmağa başlamışdı. Əvvələn, nəzərə alınırdı ki, qlobal səviyyədə geosiyasi mühit
Qərbin xeyrinə ciddi surətdə dəyişmişdi. İkincisi, Rusiya ilə əlaqələri kəsmək çox təhlükəli və tarixi gerçəklik
baxımından perspektivsiz idi. Üçüncüsü, məlum səbəblərdən Türkiyə bölgədə strateji tərəfdaş statusuna
yiyələnməli idi. Dördüncüsü, İran böyük qonşumuz və ortaq tarixə malik olduğumuz cəmiyyət kimi xarici
siyasətdə ciddi yer almalı idi. Buna görə də İranla dostluq və sıx əməkdaşlıq xətti seçilməli idi. Beşincisi, strateji
istiqamət olaraq Qərbə yaxınlaşma xətti götürülməli idi. Çünki proseslər göstərirdi ki, yaxın perspektivdə dünya
miqyasında geosiyasi, hərbi, mədəni, iqtisadi və siyasi inkişaf baxımından Qərbə alternativi bir müddət gözləmək
lazım idi.
Bu konsepsiyanın fonunda Heydər Əliyev Azərbaycanın regionda olan digər dövlətlərə yönəlik xarici
siyasət kursunu müəyyənləşdirdi. Bununla da balanslaşmış xarici siyasət dərin təhlil əsasında dəqiq hesablanmış
siyasi proqnozlara uyğun olaraq qurulurdu.
Dövlətin beynəlxalq geosiyasi mühitdə dayanıqlı yer tutması və uğurlu siyasət aparması üçün dünya iqtisadi
sisteminə inteqrasiya mühüm şərtdir. Bunun üçün isə Azərbaycan dünyanın nüfuzlu iqtisadi təşkilatları ilə əlaqələr
qurmalı idi. Xarici siyasətin ikinci istiqamətinə daxil olan vəzifələrin öhdəsindən bu yolla gəlmək olardı.
1151

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Azərbaycan bazar iqtisadiyyatı yolu ilə getməyi qərara almışdı. Bu istiqamət olduqca vacib sayılır. Dövlətin
iqtisadi gücü olmasa, onun güclü dövlət kimi formalaşması mümkün deyildir. Güclü dövlətin təşəkkülü ilə güclü
xarici siyasətin formalaşması problemi daha çox bu sahədə bir-birini tamamlamalıdır. Onu nəzərə almalıyıq ki,
intensiv və hərtərəfli xarici siyasət yeritmək üçün lazımi iqtisadi təminat olmalıdır. Dövlətin maliyyə gücü və
informasiya təminatı səviyyəsi xarici siyasətin səmərəliliyinin əsas şərtlərindən biridir. Azərbaycan hələ 1992-ci
ildə Beynəlxalq Valyuta Fonduna, Dünya Bankına, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankına, İslam İnkişaf
Bankına üzv olmuşdu. Lakin ölkəmiz yalnız 1993-cü ilin ikinci yarısından etibarən xarici siyasətdə azad bazar
iqtisadiyyatı sisteminə keçidin təmin edilməsi yönündə ciddi addımlar atmağa başladı. Burada əsas məqsəd ölkə
iqtisadiyyatının dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyasını təmin etməkdən ibarət idi.
Bunun üçün Azərbaycan xarici siyasətində lazımi addımlar atmalı idi. Hər şeydən əvvəl, yeni neft
strategiyasının verə biləcəyi geosiyasi və geoiqtisadi dividendlərdən xarici siyasətdə maksimum yararlanmaq
gərək idi. Ona görə də xarici siyasətin əsas vəzifələrindən biri Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi qurumlar və
şirkətlərlə əlaqələrini maksimum intensivləşdirmək və bu əsasda dünya iqtisadi sisteminə daxil olmaq idi. Tarixi
baxımdan qısa müddətdə ölkə iqtisadiyyatına 20 milyard ABŞ dolları həcmində sərmayə qoyuluşuna məhz xarici
siyasətdə neft strategiyasının dividendləri ilə dövlət maraqlarının sintezi sayəsində nail olundu. Bu sahədə 19931995-ci illərdə görülən ciddi işlərin nəticəsində iqtisadi tənəzzülün qarşısı alındı. 1995-ci ildən isə yeni mərhələ bərpa və dinamik inkişaf dövrü başladı.
Bərpa və dinamik inkişaf mərhələsinin iki əsas hədəfi vardı. Birincisi, diversifikasiya olunmuş iqtisadi
infrastruktur yaratmaq. İkincisi, Azərbaycan iqtisadiyyatını dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiya etmək. Hər iki
hədəf reallaşdı və artıq XXI əsrin əvvəllərində Azərbaycan müasir iqtisadi infrastruktur yarada bildi. Xarici
siyasətin bu aspektində əldə edilən uğurlar nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında öz əksini tapmışdır.
Təsadüfi deyil ki, beynəlxalq iqtisadi təşkilatların reytinq cədvəllərində Azərbaycan əksər göstəricilər üzrə MDBdə lider idi.
Bütün bunlar Azərbaycanın xarici siyasətinin ölkə iqtisadiyyatının dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyası
üçün səmərəli fəaliyyət göstərdiyini təsdiq edir. Faktiki olaraq, ölkənin azad bazar iqtisadiyyatı yolu ilə irəliləməsi
üçün müvafiq beynəlxalq şəraitin yaradılmasına nail olunur. Azərbaycanın bütün beynəlxalq təşkilatlarda, o
cümlədən iqtisadi yönümlü təşkilatlarda fəal iştirakı təmin edilir. Dövlətin mənafeyinə uyğun olan xarici iqtisadi
siyasətin yeridilməsi reallaşır. Ölkə iqtisadiyyatının dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyasının təmin edilməsi ilə
bağlı qarşıya qoyulmuş vəzifələrin öhdəsindən gəlinir.
Azərbaycanın xarici siyasətinin qarşısında duran və üçüncü istiqamətə aid etdiyimiz vəzifələr də uğurla
yerinə yetirildi. Bunların arasında əhalinin əsas hüquq və azadlıqlarının qorunmasına yönəlmiş beynəlxalq
normaların həyata keçirilməsi xüsusi yer tutur. Azərbaycanın ərazisinin bir hissəsi Ermənistan tərəfindən işğal
edildiyindən, xarici siyasət kursunda münaqişənin həlli prosesi ilə insan haqlarının təmini məsələləri əlaqəli
şəkildə nəzərə alınmalıdır. Bu mənada beynəlxalq normaların həyata keçirilməsi məsələsi ölkənin ərazi
bütövlüyünün təmin edilməsi kimi əsas vəzifənin tərkib hissəsinə çevrilir.
Situasiyanı mürəkkəbləşdirən amillərdən biri həmin istiqamətdə səmərəli fəaliyyət göstərməyimizə
xaricdən daim maneələrin olmasıdır. Burada müəyyən mənada qapalı dairə yaratmaq cəhdləri hiss olunur: bir
tərəfdən, Azərbaycandan əhalinin əsas azadlıq və hüquqlarının təmin edilməsi tələb edilir, digər tərəfdən isə,
bunun üçün əlverişli beynəlxalq mühit yaratmaq cəhdlərimizə əngəl yaradılır. Müstəqillik əldə etdiyimiz dövrdən
bu yana həmişə süni problemlərin yaradıldığının şahidi olmuşuq. Onların sırasında “Azadlığa Dəstək Aktı”na
olan məlum 907-ci düzəlişi, Ticarət Aktına edilən Cekson-Venik düzəlişini, Avropa Şurasının söz azadlığı və
“siyasi məhbuslar”la bağlı daha çox keçən əsrin 90-cı illərinin ikinci yarısından başlayaraq aparılan kampaniyanı,
milli azlıqlarla əlaqəli sayı bitməyən monitorinqlərin təşkilini (Cənubi Qafqazın digər ölkələrinə bu cür münasibət
bəslənilmir) və başqalarını misal gətirə bilərik.
Bu proseslərin fonunda Azərbaycana qarşı xarici təzyiqlərin qarşısının alınmasına yönəlmiş beynəlxalq
mexanizmin yaradılmasına ehtiyac aydın hiss edilirdi. Həmin məqam xarici siyasət kursunda xüsusi yer tutmalı
idi. Özlüyündə bu məsələ strateji xarakterlidir. O, müxtəlif aspektləri özündə birləşdirir, o cümlədən
azərbaycanlıların diaspor fəaliyyətini də əhatə edir. Ulu öndər Heydər Əliyev diaspor məsələsinə son dərəcə
diqqətlə yanaşırdı. Bu baxımdan, Dünya Azərbaycanlılarının Qurultayının keçirilməsi ənənəsinin əsası məhz
2001-ci ildə Heydər Əliyev tərəfindən qoyuldu. Diaspor məsələsi müasir dövrdə beynəlxalq himayə
mexanizmlərinin yaradılmasında iki aspektdə prinsipial rol oynaya bilərdi. Birincisi, diaspor vətəndən kənarda
xalqın mədəniyyətini təmsil edir. Azərbaycanlılar yaşadıqları ölkələrdə yerli mədəni mühitə uyğunlaşmaqla
yanaşı, öz milli-mənəvi dəyərlərini qorumalı və təbliğ etməlidirlər. İkincisi, diaspor mövcud olduğu ölkədə
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cəmiyyətin yüksək təbəqələri ilə münasibətləri inkişaf etdirməli və rəsmi orqanlarda nümayəndələrlə təmsil
olunmalıdır.
Beynəlxalq himayə mexanizminin yaradılmasının başqa mühüm tərəfini dünyanın müxtəlif ölkələrində
yerli qurumlarla fəal işin aparılması təşkil edir. Bu qurumlar hökumət və ya qeyri-hökumət təşkilatları, rəsmi
orqanlar, media ola bilər. Müasir dövrdə informasiyadan maksimum yararlanmaq prinsipi adi qaydaya
çevrilmişdir. O cümlədən dövlətlər ehtiyac yarandıqda xaricdə lobbiçilik fəaliyyəti ilə məşğul olurlar. Bu isə
müəyyən həssas məqamlarda Azərbaycanın maraqlarının qorunması, ona ədalətli mövqe formalaşdırılması
baxımından çox əhəmiyyətlidir. Məsələn, son zamanlar erməni siyasətçiləri və rəsmi şəxsləri Azərbaycanın ABŞ
Konqresində və Avropa parlamentlərində lobbiçiliklə bağlı fəaliyyətini genişləndirdiyindən narahatlıq
keçirdiklərini dilə gətirirlər.
Keçən müddət xarici siyasət kursunun bu aspektinin nə dərəcədə səmərəli olduğunu tam təsdiq etdi.
Proseslərin gedişatı göstərir ki, artıq dünyanın müxtəlif ölkələrində Azərbaycan xalqı və dövlətinin maraqlarını
müdafiə edə biləcək beynəlxalq himayə mexanizmi yaranıb. Dövlətin xarici siyasətində indi də bu prosesi inkişaf
etdirmək mühüm yer tutur.
Ulu öndər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu xarici siyasət kursunun, onun müəyyən etdiyi məqsəd və
vəzifələrin ardıcıl və davamlı şəkildə həyata keçirilməsi nəticəsində Azərbaycan böyük uğurlar əldə edib.
Ölkəmiz demək olar ki, bütün beynəlxalq qurumlarda intensiv fəaliyyət göstərir. Bu fəaliyyətin nəticəsində
dünyada Azərbaycanın dövlət kimi müsbət obrazı formalaşmış və bu təsəvvür artıq oturuşmuşdur. Hesab etmək
olar ki, bu, Azərbaycanın xarici siyasətinin ən sanballı uğurlarından biridir.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının və Baş Assambleyasının, Qoşulmama Hərəkatı, ATƏT, Avropa Parlamenti,
Avropa Şurası Parlament Assambleyası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər beynəlxalq təşkilatların
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən qətnamələr qəbul etməsi, Azərbaycanın 2012-ci ildə BMT-nin
Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilməsi və Prezident İlham Əliyevin TŞ-nin iclasına sədrlik etməsi
beynəlxalq təşkilatlarda aparılan siyasətin konkret bəhrələrindəndir. Azərbaycan yeritdiyi xarici siyasətin əsl
mahiyyətini yüksək tribunalardan izah edir, dövlətin sülhpərvər obrazını tam açıqlayır, xalqımızın gerçək mənəviəxlaqi keyfiyyətləri haqqında geniş məlumatlar verir.
Azərbaycanın xarici siyasəti qarşısında duran vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəticəsində regionda və qlobal
miqyasda əsas geosiyasi güclərin maraqlarının tarazlaşdırılması addım-addım reallaşır. Bu, həmin dövlətlərin heç
birinin təsiri altına düşmədən Azərbaycanın dövlət maraqlarını təmin etmək şansı verir. Hətta Cənubi Qafqazın
ən böhranlı dövrlərində belə Azərbaycan çevik reaksiyalar hesabına həmin tarazlığı saxlaya bilib. Bu da xarici
siyasətin qlobal təhlükəsizlik meyarları ilə regional təhlükəsizlik meyarları arasında uzlaşma nöqtələrini tapa
bildiyini sübut edir.
Xarici siyasətin çevikliyi Azərbaycanı ötən müddət ərzində Cənubi Qafqazın lider dövləti səviyyəsinə
qaldırıb. Ölkə 20 ildən bir qədər artıq müddətdə enerji sahəsində beynəlxalq əhəmiyyətli iki layihənin təməlini
qoyub, regional və qlobal miqyasda enerji təhlükəsizliyinin təminatçılarından birinə çevrilib. Azərbaycan
perspektivli iqtisadi əməkdaşlığın, multikulturalizmin, mədəniyyətlər və dinlərarası dialoqun sivil modelini təklif
edən dövlət kimi qəbul edilir.
Heç şübhəsiz, bütün bu uğurların təməlində dayanan ən mühüm faktor lider amilidir. Ulu öndər Heydər
Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyinin və gələcək inkişafının əsaslarını, dövlətin müstəqilliyini və suverenliyini təmin
edən xarici siyasəti formalaşdırıb. Prezident İlham Əliyev isə ulu öndərin siyasi kursunu yaradıcılıqla davam
etdirərək Azərbaycanı siyasi, sosial və iqtisadi inkişafın daha yüksək pilləsinə qaldırıb və müasir beynəlxalq
münasibətlər sisteminin əhəmiyyətli iştirakçısına çevirib.
Dünyada geosiyasi situasiya sürətlə dəyişdiyindən xarici siyasətin metodlarında da yeniləşmələr baş verir.
Artıq qeyd etdiyimiz kimi, XXI əsrin başlanğıcı risklərin və böhranların yaranması ehtimalının artması ilə
xarakterizə olunur. Buna uyğun olaraq, mümkün təhlükə və riskləri nəzərə alan çevik xarici siyasət strategiyasının
daha da inkişaf etdirilməsinə ehtiyac yaranır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev məsələnin bu aspektinə daim
ciddi diqqət yetirir və ölkəmizin son vaxtlar beynəlxalq miqyasda əldə etdiyi böyük uğurlar çevik xarici siyasət
kursunun inkişaf etdiyini təsdiqləyir.
Nəticədə, Azərbaycanın xarici siyasəti XXI əsrə qlobal miqyasda baş verən geosiyasi proseslərə, regional
vəziyyətə və dünyanın enerji təhlükəsizliyi sisteminin qurulması dinamikasına çevik reaksiya verən sistem kimi
daxil oldu. Bu sistem daim özünü yeniləşdirir, meydana çıxan gözlənilməz situasiyalara adekvat və konstruktiv
reaksiya verir.
Azərbaycan.-2017.-20 aprel.-№82.-S.3.
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Heydər Əliyev və iqtisadi islahatlar
Qocayev İsmayıl
“İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir”
Tariximizdə öz şərəfli yerini tutmuş və müstəqilliyimizin simvoluna çevrilmiş ulu öndər Heydər Əliyevin
təməlini qoyduğu inkişaf yolu bu gün də uğurla davam etdirilir. Zaman ötdükcə, ümummilli liderin dühasının
möhtəşəmliyi bir daha üzə çıxır. Müasir dövr Heydər Əliyevin siyasi baxışlarına daha dərin məna qazandırır, ulu
öndərin Vətənimizin bugününə və gələcəyinə möhkəm tellərlə bağlı olduğunu daha aydın göstərir.
Dövrümüzün ictimai-siyasi reallıqları, geopolitik məkanda baş verən dəyişikliklər və bütün bu təlatümlərin
fövqündə dayanan milli dövlətçiliyimiz Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş siyasi kursun mükəmməl bir
məntiqdən meydana çıxdığını ortaya qoyur. Ümummilli lider nəinki ictimai, siyasi, həm də iqtisadi sahədə çox
mühüm və həlledici addımlar atıb. Əminliklə söyləmək lazımdır ki, Heydər Əliyev Azərbaycan iqtisadiyyatının
inkişafında müstəsna rolu olan əvəzsiz şəxsiyyət olub.
Heydər Əliyevin gəlişi ilə Azərbaycan iqtisadi inkişaf yoluna qədəm qoydu
Tarixi təcrübə göstərir ki, zəngin təbii və iqtisadi sərvətlərə malik olan ölkələrdə müstəqilliyin qorunub
saxlanılması bəzən onun əldə edilməsindən daha çətin və mürəkkəb olur. Düşmən təcavüzünə məruz qalan və
təcrübəsiz dövlət rəhbərləri tərəfindən idarə olunan Azərbaycanda həmin dövrü yaşadı. Ölkəmiz yalnız dövlət
müstəqilliyini itirmək təhlükəsi ilə deyil, eyni zamanda daxildən parçalanmaq təhlükəsi ilə də qarşı-qarşıya qaldı.
Azərbaycanı bu ağır vəziyyətdən 1993-cü ildə xalqın israrlı istəyi ilə yenidən hakimiyyətə qayıdan ümummilli
lider Heydər Əliyev çıxardı. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi "Çətin dövrdə xalqımızın müdrikliyi bir
daha özünü göstərdi. Xalqın təkidi və tələbi ilə ümummilli lider Azərbaycana qayıtdı. Xalq onu rəhbər seçdi və
ondan sonra ölkəmizin inkişaf dövrü başlandı. Bütün xoşagəlməz meyillərə son qoyuldu, sabitlik, ictimai asayiş
bərqərar olundu. Qeyri-qanuni silahlı dəstələr tərksilah edildi. Bir sözlə, Azərbaycan inkişaf yoluna qədəm
qoydu”. Mərhum Heydər Əliyev də fəaliyyətə başladığı ilk dövrdə iqtisadiyyatın nə qədər mühüm sahə olduğuna
diqqət çəkmişdi: "Respublika iqtisadiyyatı, demək olar ki, tamamilə dağıdılıb, xalqın rifahı aşağı düşüb. Lakin
ölkəmizin böyük sosial-iqtisadi, elmi-texniki potensialı var. Azərbaycanın coğrafi-siyasi vəziyyəti, onun təbii
sərvətləri, uzun illər boyu yaranmış əsas fondları respublikanı bu ağır böhrandan çıxarmağa imkan verir. Digər
tərəfdən yeni islahatlar aparmaq yolu ilə bazar iqtisadiyyatına keçmək istiqamətində hərəkət etməliyik”.
Ulu öndərin uzaqgörən siyasəti nəticəsində Azərbaycanın iqtisadi modeli yaradıldı
Həqiqətən, Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıtması ilə yeni iqtisadi yüksəliş başladı. Ulu öndər
digər sahələrdə olduğu kimi bu sahədə də köklü dəyişikliklərin aparılması üçün yeni imkanlar yaratdı. İlk növbədə
gələcək müstəqil və güclü iqtisadi siyasətin zəminləri yaradıldı. Bu siyasətin başlıca istiqamətlərini müxtəlif
mülkiyyət formaları əsasında yaradılan iqtisadi sistem, bazar iqtisadiyyatına keçid və dünya iqtisadiyyatına
inteqrasiya təşkil etdi. Aparılan ardıcıl və məqsədyönlü siyasət nəticəsində iqtisadiyyatda tənəzzül tədricən aradan
qaldırıldı. Bununla da Azərbaycanın iqtisadi inkişafında mahiyyətcə yeni mərhələnin təməli qoyuldu. Əldə olunan
makroiqtisadi sabitlik, sənayedə və digər sahələrdə iqtisadi göstəricilərin artımı, həyata keçirilən genişmiqyaslı
iqtisadi islahatların ilkin nəticələri aparılan siyasətin düzgünlüyünü və Azərbaycanın bazar iqtisadiyyatı yolunda
inamlı addımlarını təsdiq edirdi.
Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti və gərgin fəaliyyəti nəticəsində, ağır şərtlərə baxmayaraq, ölkəmizin
sosial-iqtisadi inkişafı və dünya təsərrüfatı sisteminə inteqrasiyası sahəsində çox böyük nailiyyətlər əldə olundu.
Ən əsası isə bu dövrdə ölkəmizdə aparılan müstəqil dövlət quruculuğu prosesində iqtisadi islahatların və inkişafın
mahiyyət etibarı ilə yeni bir modeli - Azərbaycan modeli yaradıldı. Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə iqtisadi
islahatların mühüm istiqaməti olan özəlləşdirmə prosesi uğurla həyata keçirildi. 1996-cı ildən ümumi daxili
məhsul istehsalı ilbəil artmağa başladı və həmin ildən etibarən dirçəliş dövrü başladı.
İqtisadi sahədə həyata keçirilən düşünülmüş islahatlar dövlət büdcəsini bir neçə dəfə artırdı
Ulu öndərin dühası ilə 1997-ci ildən sənaye məhsullarının buraxılışında ciddi artım müşahidə edildi. Neft
emalı, metallurgiya, ağac emalı, şüşə və çini-saxsı məhsulları istehsalında artım daha yüksək oldu. Digər istehsal
sahələrində geriləmə meyilləri tamamilə dayandırıldı, hasilat sənayesi ilə yanaşı, qeyri-neft sektoru da inkişaf
etdirildi. Sənayenin inkişafı ilə yanaşı, ümummilli lider ölkədə kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsinə də xüsusi
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diqqət yetirirdi. Məhz bu diqqətin nəticəsində respublikada 40-dan çox normativ-hüquqi akt qəbul edildi. Kənd
təsərrüfatı məhsullarının satışında qiymətlər tam sabitləşdi, idxal-ixrac əməliyyatlarında bütün maneələr aradan
qaldırıldı. Bir müddət əsas kənd təsərrüfatı məhsullarını müxtəlif xarici ölkələrdən alan Azərbaycan daha sonra
xaricə məhsul ixrac etməyə başladı. Bu da sözsüz ki, məhsul istehsalının intensiv artımı nəticəsində mümkün
oldu. İdxal-ixrac əməliyyatlarının bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun qurulması nəticəsində ölkəmizin
beynəlxalq əlaqələri ilbəil genişləndi və inkişaf etdi. 1991-1994-cü illərdə inflyasiyanın böyük sürətlə, hətta
dördrəqəmli faizə qədər artması müşahidə olunduğu halda, aparılan iqtisadi islahatlar nəticəsində 1995-ci ildən
sonra inflyasiyanın birrəqəmli həddə saxlanılmasına nail olundu. İqtisadiyyatda aparılan düşünlümüş islahatlar
ölkənin maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşmasını, dövlət büdcəsinin gəlirlərinin ildən-ilə artmasını təmin etdi. 2002ci ildə dövlət büdcəsinin bütün mənbələrdən daxil olan gəlirləri 1993-cü ilə nisbətən 85 dəfə, xərcləri isə 72 dəfə
artdı. Ulu öndər tərəfindən həyata keçirilən qətiyyətli iqtisadi islahatlar az bir zamanda geniş beynəlxalq dəstək
aldı. Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı tərəfindən Azərbaycanda iqtisadi islahatlar haqqında xüsusi
proqram hazırlandı. Ölkəmizə maliyyə yardımının göstərilməsinə başlanıldı. Həmin beynəlxalq maliyyə-kredit
institutları ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində hazırlanmış sabitləşdirmə proqramına uyğun olaraq iqtisadiyyatın
liberallaşdırılmasına yönələn radikal islahatlar həyata keçirildi. Sərt və çevik pul-kredit, büdcə-vergi siyasətinin
aparılması, qiymətlərin, xarici iqtisadi fəaliyyətin və valyuta bazarının liberallaşdırılması və xarici kapitalın cəlb
olunması nəticəsində ölkəmizdə makroiqtisadi səviyyədə maliyyə sabitliyinin təmin edilməsinə nail olundu.
Ölkəmizin iqtisadi artım sürəti 1995-ci ildən başlayaraq MDB üzrə orta göstəricidən xeyli yüksək oldu.
"Əsrin müqaviləsi” Azərbaycan iqtisadiyyatının sürətli və güclü inkişafına səbəb oldu
Azərbaycanın iqtisadi siyasətinin öncül istiqamətlərindən biri neft strategiyasının hazırlanması idi. Müəllifi
ümummilli lideri Heydər Əliyev olan bu strategiyanın həyata keçirilməsinə 1994-cü il sentyabrın 20-də başlanıldı.
Azərbaycan üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən bu müqavilə həm respublikanın daxilində sabitliyin bərqərar
olunması, həm də xarici siyasətdə uğurların əldə edilməsində müstəsna rol oynadı. Heydər Əliyevin özünün də
vurğuladığı kimi, "Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması ilə Azərbaycan Xəzər dənizi və onun enerji ehtiyatlarını
bütün dünyanın üzünə açdı. Bu hadisənin ölkənin gələcəyi üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu tarixçilər
yazacaq”. "Əsrin müqaviləsi” adı ilə indi bütün dünyada tanınan bu müqavilənin imzalanması və gerçəkləşməsi
müstəqil Azərbaycanın iqtisadi inkişaf konsepsiyasını təşkil edən və Heydər Əliyev tərəfindən işlənilib hazırlanan
yeni neft strategiyasının parlaq təzahürüdür. "Azəri”, "Çıraq” və "Günəşli” yataqlarının istismarını nəzərdə tutan
neft müqaviləsinin imzalanması ölkəyə külli miqdarda xarici investisiyanın axınına səbəb oldu. Bu hələ sovet
dövründən başlanan danışıqların, Heydər Əliyev tərəfindən atılan konkret addımlarla həyata keçirilməsi idi.
Heydər Əliyev düşünülmüş strategiya tətbiq edərək xarici ölkələrin şirkətlərini Azərbaycana gətirdi. "Əsrin
müqaviləsi”nin imzalanması ilə yanaşı, hasil olunacaq neftin dünya bazarına çıxarılması üçün əlverişli marşrutun
axtarıb tapılması da mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi.
Neft və qaz kəmərlərinin işə salınması ölkə iqtisadiyyatının hüdudlarını genişləndirdi
Heydər Əliyev Azərbaycan neft kəmərinin çoxvariantlılığı ideyası ilə çıxış edərək Bakı-Supsa kəmərinin
işə salınmasına nail oldu. Eyni zamanda hasil olunacaq əsas neftin nəqli üçün "Bakı-Tbilisi-Ceyhan” neft
kəmərinin inşa edilməsi üzrə danışıqların intensivləşdirilməsi reallaşdı. 1999-cu ilin noyabrında Azərbaycan,
Gürcüstan və Türkiyə Prezidentləri ABŞ-ın dövlət başçısının iştirakı ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru
kəmərinin inşa edilməsinə dair hökumətlərarası saziş imzaladılar. Yaradılan çoxsaylı əngəllərə baxmayaraq, ulu
öndərimizin siyasi iradəsi və uzaqgörənliyi sayəsində maneələr dəf edildi və layihə reallaşdı. 2003-cü ildə isə
kəmərin tikintisinə başlanıldı. Nəticədə Azərbaycan neftinin dünya bazarına çıxarılması reallığa çevrildi. Bununla
yanaşı, Heydər Əliyev Azərbaycan qazının dünya bazarlarına çıxarılması üçün nəzərdə tutulan və regionun kifayət
qədər əhəmiyyətli layihəsi hesab olunan "Bakı-Tbilisi-Ərzurum” qaz kəmərinin də təməlini qoydu. Heydər Əliyev
neft gəlirlərinin şəffaf xərclənməsi və gələcək nəsillərə saxlanılması məqsədi ilə Dövlət Neft Fondunun
yaradılması kimi xidmətləri ilə də yadda qaldı. 1999-cu il dekabrın 29-da "Dövlət Neft Fondunun yaradılması
haqqında” Fərman imzalandı. Ulu öndərin müdrik qərarı əsasında Neft Fondundan ilk vəsait Azərbaycan xalqının
ən həssas sosial təbəqəsi olan qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına
yönəldildi. Uğurlu iqtisadi siyasətin məntiqli davamı kimi, resursların daha da səmərəli paylanmasını təmin etmək
üçün səmərəli büdcə sistemi və dövlət xərclərinin idarəetmə sistemi tələb olunurdu. Bu sahədə də ümummilli lider
tərəfindən xeyli işlər görüldü. Azərbaycanda büdcə sisteminin təşkilinin, büdcələrin tərtibi, təsdiqi, icrası və
onların icrasına nəzarətin təşkilati, hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən etmək məqsədi ilə 2002-ci ildə "Büdcə
sistemi haqqında” yeni qanun qəbul olundu. Bununla yanaşı, dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsində önəmli xüsusi
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çəkiyə malik olan vergi daxilolmalarının artırılması, vergi siyasətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində də ulu
öndərin rolu danılmazdı. Tam əminliklə demək olar ki, 1993-2003-cü illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı böhran və
tənəzzül məngənəsindən çıxaraq, iqtisadi inkişaf və yüksəliş yoluna qədəm qoydu.
Müasir iqtisadiyyatımız ümummilli liderin iqtisadi siyasət konsepsiyası üzərində qurulub
Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən edilmiş sosial yönümlü bazar prinsiplərinə əsaslanan
iqtisadi inkişaf siyasəti Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında da uğurla davam etdirilir. Şübhəsiz ki,
ölkəmizin tərəqqisinin əsasında ulu öndər Heydər Əliyevin ideyaları dayanır. Azərbaycanın indiki zənginliyi
Heydər Əliyev ideyalarının öz real təsdiqini tapması sayəsində mümkün olub. Ölkədə həyata keçirilən mükəmməl
islahatlar konsepsiyasının müəllifi kimi Prezident İlham Əliyev iqtisadi inkişafın Azərbaycan modelini yaradıb.
Bu model Azərbaycanın iqtisadi tərəqqisinə, dünya birliyində köklü mövqeyinin möhkəmlənməsinə, inkişaf etmiş
güclü dövlətlər sırasında yer almasına xidmət edir. Ölkə əhalisinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması, yeni iş
yerlərinin yaradılması, yoxsulluğun əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması dövlət başçısı İlham Əliyevin həyata
keçirdiyi siyasətin nəticəsidir. Yürüdülən uğurlu, qətiyyətli siyasət, həyata keçirilən makroiqtisadi layihələr
Azərbaycan iqtisadiyyatının daha da yüksələcəyindən xəbər verir.
Şərq.-2017.-18 aprel-№ 66.-S.10.
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Heydər Əliyev ideyalarına əsaslanan islahatlar kursu Azərbaycanın inamlı inkişafını təmin edib
Hüseyn Paşayev,
YAP Mətbuat Xidmətinin rəhbəri, YAP Siyasi Şurasının üzvü
Tarixə nəzər salsaq, görərik ki, ayrı-ayrı ölkələr taleyüklü məqamlarda düzgün yol seçmələrinə, bugünkü
yüksək inkişaf səviyyəsinə çatmalarına görə məhz iti zəkaları ilə zamanı qabaqlayan şəxsiyyət-liderlərə
borcludurlar. Corc Vaşinqton Amerika Birləşmiş Ştatları, Şarl de Qoll Fransa, Mustafa Kamal Atatürk qardaş
Türkiyə üçün zamanında xilaskarlıq missiyası yerinə yetiriblər. Müstəqil Azərbaycan üçün belə əvəzolunmaz
şəxsiyyət-lider uzaqgörən dövlət xadimi Heydər Əliyev olub.
Bütünlüklə xalqa, dövlətə, Vətənə həsr olunan ömür. Ulu öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini məhz
belə səciyyələndirmək mümkündür. Heydər Əliyev əvvəlcə keçmiş ittifaq daxilində respublikamıza rəhbərlik
etdiyi illərdə rejimin məhdudiyyətlərini yararaq milli dirçəlişə, gələcək müstəqil inkişafa zəmin ola biləcək
fundamental əsaslar yaratmağa nail oldu. Bu əsaslar sırasına respublikamızın keçmiş ittifaqın aqrar əlavəsindən
çıxarılaraq sənaye quruculuğu yolu ilə inkişaf etdirilməsi, müxtəlif sahələrə aid kadrların yetişdirilməsi, eyni
zamanda, milli-mənəvi dəyərlərin qorunması, mədəniyyətimizin daha da zənginləşdirilməsi kimi mühüm
məqamlar daxildir. Bu gün Heydər Əliyevin zamanında məqsədyönlü şəkildə yaratdığı irsdən kənarda istər
iqtisadiyyatımız, istərsə də mədəniyyətimiz çox kasıb görünər. O illərdə Ulu öndərin çox böyük səyləri hesabına
yaradılan bu zəngin irs müstəqil Azərbaycanın maddi, mənəvi və mədəni əsasları qismində çıxış edir. Növbəti
mərhələdə isə Heydər Əliyev Azərbaycanın XX yüzillikdə ikinci dəfə qazandığı müstəqilliyinin itirilməsinin
qarşısını aldı, ölkəni, xalqı yeni intibaha istiqamətləndirdi.
Heydər Əliyevin parlaq ideyaları müstəqil Azərbaycanın inkişafının mayakı oldu
Hər şey bünövrənin necə qoyulmasından asılıdır. Təməl möhkəm olarsa, ucaldılan bina da uzunömürlü
olacaq, zamanın gərdişləri, müxtəlif təbiət hadisələri ona təsir göstərə bilməyəcək. Bu mənada əminliklə demək
mümkündür ki, Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən böyük uzaqgörənliklə və müdrikcəsinə yaradılan
fundamental ideya əsasları müstəqil Azərbaycanın əbədiyaşarlığını təmin edəcək. 25 il müstəqil dövlət
quruculuğu üçün elə də böyük zaman kəsiyi deyil. Ancaq ötən 25 ildə müstəqil Azərbaycan qərinələrə bərabər
inkişaf yolu keçib, başqa dövlətlərin bir neçə onilliklər ərzində qazandıqları uğurlara imza atıb ki, bütün bunların
da təməlində Ulu öndər Heydər Əliyevin parlaq ideyaları dayanır.
1993-cü ilin yayında Azərbaycan kövrək müstəqilliyini itirmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Gəncədə
qardaş qanının axıdılması ilə ölkədə hər an ağır fəsadlara yol açacaq vətəndaş müharibəsi alovlana bilərdi.
Ermənilərin Azərbaycandakı qarışıqlıqdan istifadə edərək işğalın miqyasını genişləndirmələri vəziyyəti daha da
ağırlaşdırırdı. Cəbhədən yeni itkilərlə bağlı, demək olar ki, hər gün ağır xəbərlər gəlirdi. Bütün bunların üstünə
iqtisadiyyatın çökməsi, dövlət qurumlarının fəaliyyətinin iflic vəziyyətə düşməsi, istehlak bazarında kəskin qıtlıq
yaranması kimi ciddi narahatlıq yaradan faktları da əlavə etsək, Azərbaycanın çoxlarına ümidsiz görünən durumu
barədə konkret təsəvvür yaranar. Respublikamız “olum, ya qalım” dilemması ilə üzləşmişdi. Belə ağır vəziyyətdə
Azərbaycan xalqı ən doğru seçim edərək sınanmış lideri Heydər Əliyevin Azərbaycanın siyasi rəhbərliyinə
gəlməsini təkid etdi. Bu çağırış xalqın özünün böyük oğluna inamının və güvəninin ifadəsi idi.
Açıq deyək, belə qeyri-müəyyən durumda siyasi hakimiyyətə gəlmək böyük məsuliyyət idi. O dövrdə
çoxları gələcək karyeralarının korlanmasından ehtiyatlanaraq kənara çəkilmişdi və necə deyərlər, suların
durulmasını gözləyirdilər. Heydər Əliyev isə ambisiyalardan uzaq, qəlbi xalq və Vətənlə döyünən bir siyasətçi
idi. Ürəyində daim böyük Azərbaycan sevgisi gəzdirən Heydər Əliyev Ona ehtiyac duyulduğu məqamda kənara
çəkilib şəxsi həyatını yaşaya bilməzdi. Buna görə də O, milyonlarla insanın çağırışını cavabsız qoymadı, çətin,
kritik dönəmdə Azərbaycanın rəhbərliyinə gəlməyə razılıq verdi.
Ulu öndər 15 iyun 1993-cü il tarixində respublika Ali Sovetinin Sədri, həmin il oktyabrın 3-də və 1998-ci
il oktyabrın 11-də xalqın yüksək fəallığı şəraitində keçirilən seçkilərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
seçildi. Uzaqgörən siyasətçi Heydər Əliyev yaxşı başa düşürdü ki, ölkədə siyasi diletantların - AXC-”Müsavat”
qaragüruhunun yaratdığı anarxiyaya, özbaşınalığa, qarşıdurmalara, milli zəmində separatizmə son qoymadan
iqtisadiyyatda, orduda və digər sahələrdə vəziyyəti düzəltmək mümkün olmayacaq. Buna görə də Ulu öndər
Özünəxas müdrikliklə respublikada sabitliyin, vətəndaş həmrəyliyinin bərqərar olması istiqamətində qəti
addımlar atdı.
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Heydər Əliyevin qəbul etdiyi mühüm qərarlar cəmiyyətin sosial sifarişinə əsaslanırdı. O, əmək
kollektivlərinin nümayəndələri ilə, gənclərlə, ziyalılarla çoxsaylı görüşlər keçirir, regionlara səfərlərə gedir,
ictimai rəyi öyrənirdi. Belə görüşlərdə qaldırılan məsələlər, ümumiyyətlə, xalqın arzu və istəyi sonradan Heydər
Əliyevin verdiyi qərarlarda mütləq nəzərə alınırdı. Beləliklə, Ulu öndər cəmiyyətdə konsensus, vətəndaş
həmrəyliyi yaratmağa nail oldu. Heydər Əliyevin müdrikliyi, parlaq ideyaları Azərbaycanın gələcək inkişafının
mayakına çevrildi. Ümummilli liderin böyük səyləri hesabına cəmiyyətdə bərqərar edilən sabitlik ölkənin bütün
potensialını ümumi məqsədlər naminə səfərbər etməyə imkan verdi. Heydər Əliyevin çox böyük səyləri hesabına
vətəndaş müharibəsi təhlükəsindən qurtulan Azərbaycan quruculuğa, inkişafa istiqamətləndi.
Ulu öndərin yeni neft strategiyasının reallaşdırılması ilə Azərbaycanın hərtərəfli inkişafına zəmin
yarandı
Dövlət siyasətini günün reallıqları ilə məharətlə uzlaşdıran müdrik siyasətçi Heydər Əliyev, eyni zamanda,
gələcək barədə düşünürdü. Ulu öndərin ideyaları ölkənin perspektiv, uzunmüddətli inkişaf hədəflərini əhatə
edirdi. Heydər Əliyev Özünəxas müdrikliklə müəyyənləşdirmişdi ki, gələcək hərtərəfli inkişaf üçün respublikanın
iqtisadi potensialından səmərəli istifadə etmək və güclü maliyyə imkanları yaratmaq lazımdır. Böyük ənənələrə
malik neft sənayesini dirçəltmək, dənizdə zəngin karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsini təmin etmək müstəqil
Azərbaycanın möhkəmlənməsi, inkişafı və güclü dövlət kimi dünyaya inteqrasiya etməsi üçün çox vacib amil idi.
İndiyədək respublikada çoxillik neft hasilatı milli maraqlarımızın təmin olunmasına xidmət etməmişdi.
Azərbaycanda neft hasilatından və emalından əldə olunan gəlirlər keçmiş ittifaqın büdcəsinə yönəldilmişdi. Ulu
öndərin hazırladığı yeni neft strategiyasında isə milli sərvətdən ilk növbədə milli maraqların təmin olunması
məqsədilə istifadə edilməsi prinsipi əsas götürülmüşdü. Yeni neft strategiyasında Xəzərin Azərbaycan sektorunda
aşkarlanan karbohidrogen ehtiyatlarının transmilli şirkətlərin cəlb edilməsi ilə işlənməsinin, hasilatın pay
bölgüsünün, neft gəlirlərindən istifadə olunmasının ən səmərəli, milli maraqlarımıza uyğun ən optimal
mexanizmləri müəyyənləşdirilib.
Yeni neft strategiyasının reallaşdırılması çərçivəsində Azərbaycan hökuməti ilə xarici şirkətlərin
nümayəndələri arasında təxminən bir il gedən danışıqlardan sonra 1994-cü il sentyabrın 20-də Bakıda 11
transmilli neft şirkəti ilə “Əsrin müqaviləsi” adını alan müqavilə imzalandı. Sonralar Azərbaycana böyük nüfuz
qazandıran, geniş iqtisadi və maliyyə imkanları açan uğurlu enerji siyasətinin əsası da məhz Ümummilli lider
Heydər Əliyevin çox böyük səyləri hesabına imzalanan bu müqavilə ilə qoyulub.
Beləliklə, “Əsrin müqaviləsi”nin işə düşməsi ilə Azərbaycanın yeni inkişaf erası başladı. 1997-ci ildə
“Çıraq” yatağından neft hasilatına başlanıldı. Bundan iki il sonra Azərbaycan “Əsrin müqaviləsi” çərçivəsində
neftin hasilatından gəlir əldə etməyə başladı. Belə ki, 1999-cu ilin dekabrında Azərbaycanın “mənfəət nefti” ilə
doldurulmuş ilk tanker dünya bazarlarına çıxarıldı. “Əsrin müqaviləsi” ilə təməli qoyulan yeni neft strategiyasının
uğurla reallaşdırılması sayəsində Azərbaycan özünün enerji təhlükəsizliyini tam təmin edib. Eyni zamanda,
hazırda ölkəmiz xarici partnyorlarla uğurlu və kifayət qədər səmərəli əməkdaşlıq modelinə malikdir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan “Əsrin müqaviləsi” ilə başlayan uğurlu enerji siyasəti sayəsində qısa müstəqillik
tarixində nəhəng layihələri reallaşdırmağa qadir olan güclü dövlətə çevrilib. Bu gün ölkəmiz Cənubi Qafqazda
əsas söz sahibidir. Respublikamızın iştirakı olmadan regionda hər hansı iri layihəni həyata keçirmək mümkün
deyil. Hazırda Azərbaycanın təşəbbüsü və fəal iştirakı ilə qlobal əhəmiyyət daşıyan daha bir enerji layihəsi “Cənub” qaz dəhlizi layihəsi reallaşdırılmaqdadır.
Müstəqil Azərbaycanın yolu islahatlardan keçir
Azərbaycanın qlobal arenada tanınması, müsbət imicinin formalaşdırılması, vahid komandanlığa tabe olan
ordu quruculuğu kimi çoxsaylı prioritetləri sırasında əsas məsələlərdən biri də düzgün iqtisadi inkişaf yolunun
seçilməsi idi. Uzaqgörən siyasətçi olan Heydər Əliyev ciddi şəkildə nəzərə alırdı ki, ölkənin iqtisadi dayaqlarını
möhkəmlətmədən qarşıda duran taleyüklü məsələlərin həllinə nail olmaq mümkün deyil. Ölkənin iqtisadiyyatında
durum isə arzuedilən səviyyədən çox-çox uzaq idi. Respublikanın Ondan əvvəlki rəhbərliyi milli iqtisadiyyatı
inkişaf etdirmək, zənginləşdirmək yox, daha çox talamaq naminə canfəşanlıq göstərmişdi. Yeni istehsalatların
yaradılmaması bir yana, olan-qalan müəssisələrin də maddi-texniki bazası dağıdılmış, təchizat-istehsal zənciri
qırılmışdı. Elə keçmiş sovet rejimindən miras qalan idarəçilik metodu da yeni şəraitdə hər cür təşəbbüsün, rəqabət
mühiti yaradılmasının qarşısında, necə deyərlər, “Çin səddinə” çevrilmişdi. Stereotipləri aradan qaldırmadan yeni
dövrün iqtisadiyyatını da qurmaq mümkün deyildi. Bütün bunları nəzərə alan Heydər Əliyev qəti şəkildə belə
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müəyyənləşdirdi: Müstəqil Azərbaycanın iqtisadi inkişaf yolu islahatlar vasitəsilə liberalizm prinsipinə əsaslanan
bazar iqtisadiyyatına keçid yolu olmalıdır. Ümummilli lider Heydər Əliyev iqtisadi sahədə dövlət siyasətinə belə
aydınlıq gətirmişdi: “...Mən Azərbaycanın iqtisadiyyatında dövlət siyasətini artıq müəyyən etmişəm. Bu,
islahatlar yoludur, islahatlar vasitəsilə istehsalın artırılması, inkişaf etdirilməsi, mülkiyyətin özəlləşdirilməsi, özəl
bölmənin inkişafına geniş yer verilməsi, bazar iqtisadiyyatı, insanlara sərbəstlik verilməsi, sahibkarlığa,
təşəbbüskarlığa şərait yaradılmasıdır. Bu, dövlət siyasətimizin əsas prinsipləridir”.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin çətin vəziyyətdə olan respublikanın gələcək iqtisadi inkişafı ilə bağlı
müəyyənləşdirdiyi strategiya konkret məqsədlərə çatmağa hesablanmışdı. Bu strateji kursun uğurla həyata
keçirilməsi sayəsində ölkədə iqtisadi fəallıq artacaq, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin investisiya təminatı
güclənəcək, tələbata işləyən geniş müəssisələr şəbəkəsi yaranacaq, fəal insanların məşğulluğu təmin olunacaq və
bu əsasda əhalinin sosial vəziyyəti yaxşılaşacaqdı.
Eyni zamanda, müdrik siyasətçi olan Heydər Əliyev yaxşı başa düşürdü ki, müvafiq qanunvericilik bazası
yaradılmadan, hüquqi-normativ sənədlər qəbul edilmədən ölkədə liberal bazar iqtisadiyyatına keçidi təmin etmək,
yeni mülkiyyət münasibətləri formalaşdırmaq, sahibkarlığın arzuedilən səviyyədə inkişafına nail olmaq mümkün
deyil. Ümummilli liderin siyasi iradəsinə uyğun olaraq ölkədə yaradılan mükəmməl hüquqi baza sosial yönümlü
liberal iqtisadiyyat quruculuğuna uğurlu keçidi təmin edib və respublikamızda özəl bölmənin inkişafına təkan
verib.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərdə sərbəst bazar
iqtisadiyyatının özəyi sayılan sahibkarlığın inkişafı üçün zəruri hüquqi baza dünya təcrübəsinə uyğun olaraq
ardıcıl surətdə təkmilləşdirilib. İlk növbədə onu vurğulayaq ki, Ulu öndərin rəhbərliyi ilə hazırlanıb qəbul edilən
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında bazar münasibətləri əsasında iqtisadiyyatın inkişafına şəraitin
yaradılması, sahibkarlığa təminat verilməsi, rəqabət mexanizminin formalaşması və inkişafı, həmçinin rəqabətin
qorunması ilə bağlı müddəalar öz əksini tapıb.
Heydər Əliyev azad sahibkarlığın inkişafına mane olan bürokratik əngəllərin və yoxlamaların qarşısının
alınması, bu sahədə şəffaflığın təmin edilməsi məqsədilə bir sıra Fərman və sərəncamlar imzalayıb. Bəhs olunan
sənədlərin sırasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1996-cı il 17 iyun tarixli “İstehsalat, xidmət, maliyyəkredit fəaliyyətinə dövlət nəzarətinin qaydaya salınması və əsassız yoxlamaların qadağan edilməsi barədə”, 1999cu il 7 yanvar tarixli “Dövlət nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsi və sahibkarlığın inkişafı sahəsində süni
maneələrin aradan qaldırılması haqqında” fərmanları, 1997-ci il 24 iyun tarixli Fərmanla təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlığa dövlət köməyi proqramı (1997-2000-ci illər)” xüsusi yer
tuturdu. Prezident Heydər Əliyevin 30 aprel 2001-ci il tarixli Fərmanı ilə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin
yaradılmasının ölkəmizdə liberal iqtisadiyyatın bərqərar olmasında rolu əvəzsizdir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və
onun Sahibkarlığın İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu müəyyənləşdirilən strategiyaya uyğun olaraq özəl bölmənin
inkişafına yönələn yeni təşəbbüslərlə çıxış edir, bu sahədə hədəflənən nəticələrin əldə olunmasına çalışır.
Prezident Heydər Əliyevin təsdiqlədiyi “Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının Dövlət Proqramı
(2002-2005-ci illər)” sahibkarlıq infrastrukturunun yaradılması, sahibkarlara dövlət maliyyə dəstəyi sisteminin
formalaşdırılması, vergi yükünün azaldılması, onlara zəruri texniki yardım göstərilməsi və s. tədbirləri nəzərdə
tuturdu. Prezident Heydər Əliyevin imzaladığı “Sahibkarlığın inkişafına mane olan müdaxilələrin qarşısının
alınması haqqında”, “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Sahibkarlıq Şurasının yaradılması”,
“Sahibkarlara Kömək Milli Fondunun yaradılması” və “Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkişafına
dövlət himayəsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” fərmanlar iş adamlarının müdafiəsinə, onların hüquqlarının
qorunmasına, şəffaflığın təmin edilməsinə, ümumiyyətlə, özəl bölmənin inkişafına hesablanan çoxsaylı tədbirləri
əhatə edirdi.
Azərbaycanda Ulu öndərin təşəbbüsü əsasında MDB məkanında ilk dəfə geniş torpaq islahatı
həyata keçirilib
Ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi iqtisadi inkişaf strategiyasının mühüm
özəlliklərindən biri ondan ibarətdir ki, burada respublikamızın potensialı, əmək ehtiyatları, tarixən yaranmış
ənənələr dəqiqliklə nəzərə alınıb. Dahi öndər respublikanın iqtisadi potensialının böyük bir hissəsinin məhz aqrar
sektorda cəmləşdiyini yaxşı bilirdi. Lakin ölkənin o dövrdə torpaq üzərində mövcud olan mülkiyyət münasibətləri
bu zəngin potensialdan istifadə edilməsi qarşısında buxova çevrilmişdi. Ümummilli lider Azərbaycanda MDB
məkanında ilk dəfə geniş torpaq islahatı həyata keçirməklə bu buxovu sındırdı.
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 yanvar 1997-ci il tarixdə imzaladığı “Aqrar islahatların həyata
keçirilməsini təmin edən bəzi normativ-hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə” müvafiq Fərmanla
respublikamızda geniş torpaq islahatına start verildi. Fərmanda nəzərdə tutulan tədbirlərin reallaşdırılması
sayəsində respublikamızda mövcud olmuş 2032 təsərrüfat, yəni kolxoz və sovxozlar ləğv edilərək onların
əkinəyararlı münbit torpaqları əhaliyə paylandı. İşğal olunmuş rayonlarımız istisna olmaqla ölkəmizdə torpaq
payı almaq hüququ olan 870 min ailəyə torpaq payı verildi. Bu, 3 milyon 442 min 778 subyekt demək idi.
Azərbaycan vətəndaşlarının heç bir əvəz ödəmədən torpaq mülkiyyətçilərinə çevrilməsi respublikanın kənd
təsərrüfatında, sözün əsl mənasında, dönüş yaratdı. Bu amil torpaqlardan daha səmərəli şəkildə istifadə edilməsini
şərtləndirdi ki, bu da son nəticədə ölkəmizdə ərzaq məhsulları istehsalının artması ilə nəticələndi. Xüsusi olaraq
vurğulamaq yerinə düşər ki, Ümummilli liderin siyasi iradəsi əsasında torpaqların ən yararlısı və keyfiyyətlisi
özəlləşdirildi. Başqa sözlə, MDB məkanının digər ölkələrindən fərqli olaraq Azərbaycanda vətəndaşlara yararsız
və ya az yararlı torpaqlar deyil, keçmiş kolxoz və sovxozların ən münbit torpaqları verildi. Başqa bir önəmli cəhət
ondan ibarət idi ki, respublikamızın bütün vətəndaşları harada yaşamasından və kimliyindən asılı olmayaraq
torpaqlardan istifadə və icarə hüququ qazandılar. Fermerlərin torpaq vergisi istisna olmaqla, digər vergilərdən
azad edilmələri, büdcəyə olan vergi borclarının silinməsi, onlara yanacağın güzəştli qiymətlərlə satışı, habelə
fermer təsərrüfatları üçün kredit resurslarının ayrılması və həyata keçirilən digər tədbirlər aqrar islahatların daha
sürətlə aparılmasına imkan yaratdı. Ümummilli liderin siyasi iradəsi əsasında zamanında aqrar sektorda zəruri
olan bu və ya digər tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində bu gün ölkənin kənd təsərrüfatında özəl sektorun
xüsusi çəkisi, demək olar ki, 100%-ə çatıb.
Ölkənin bugünkü qürur doğuran reallıqları Ulu öndərin yaratdığı möhkəm əsaslar üzərində
bərqərar olub
Siyasətdə, dövlət idarəçiliyində varisliyin təmin olunması inkişafa təkan verən fundamental amil rolunda
çıxış edir. O ölkələrdə ki, varislik təmin olunur, siyasi miraslar və ənənələr qorunub saxlanılır, orada geri dönmələr
də baş vermir, milli güc və enerji çəkişmələrə deyil, ardıcıl olaraq strateji məqsədlərə nail olunmasına yönəldilir.
Bir neçə nəslin davamlı səylərinin nəticəsində isə ölkə güclənir, insanlarda perspektivlə bağlı böyük inam yaranır.
Bu baxımdan Azərbaycanın nümunəsi ibrətamizdir. 2003-cü ildə ölkəmizdə növbəti prezident seçkiləri keçirildi
və xalq Ulu öndərin siyasi məktəbinin ən layiqli yetirməsi İlham Əliyevi müstəqil Azərbaycanın dövlət başçısı
seçdi. Bu, Heydər Əliyev ideyalarına, Onun əvəzsiz irsinə sonsuz inamın ifadəsi idi. Ümummilli liderin parlaq
ideyalarının nuru ilə şəxsən özünün və bütövlükdə ölkənin həyatının müsbət dinamika ilə dəyişməsinin şahidi
olan milyonlarla insan İlham Əliyevin namizədliyini dəstəkləməklə onu arzulayırdılar ki, respublikada Heydər
Əliyev siyasi kursu davam etdirilsin.
Öz növbəsində elə ilk gündən xalqın etimadını doğrultmağa çalışan İlham Əliyev bəyan etdi ki,
Azərbaycanın dövlət başçısı postunda Onun üçün əsas vəzifə xalqın etimadını doğrultmaq və Heydər Əliyev irsini
yaşatmaq olacaq. Son 13 ildə ölkə vətəndaşları Prezident İlham Əliyevin verdiyi vədə hər an sadiq qaldığının
şahidi olurlar. Bu gün müstəqil Azərbaycan ölkənin hər bir vətəndaşında, dostlarımızda, xaricdə yaşayan
soydaşlarımızda sonsuz qürur doğuran reallıqları ilə məhz Ulu öndərin ideyaları üzərində bərqərar olub. Prezident
İlham Əliyev Ulu öndərin güclü, nüfuzlu Azərbaycan quruculuğu siyasətini uğurla davam etdirir. Heydər Əliyev
ideyalarına sadiqlik Azərbaycanı regional və qlobal güc amilinə çevirib. Ölkəmizin fəal təşəbbüsləri sayəsində
Ermənistan istisna olmaqla, digər qonşuların - Rusiyanın, Türkiyənin, İranın iştirakı ilə yeni əməkdaşlıq
platformaları yaradılıb. Azərbaycanın davamlı olaraq həyata keçirdiyi müstəqil xarici siyasət, ölkələrin, xalqların
yaxınlaşması naminə göstərdiyi səylər bütün dünyada respublikamıza böyük hörmət qazandırıb.
Azərbaycanın qısa müstəqillik tarixində əldə etdiyi ən böyük uğurlarından biri ölkəmizin beynəlxalq
imicinin əhəmiyyətli dərəcədə artması ilə bağlıdır. Hazırda gənc Azərbaycan dövləti dünyanın əksər ölkələri ilə
sıx əlaqələr qurmağa müvəffəq olub. Ölkəmiz beynəlxalq təşkilatlarda, o cümlədən də BMT-də, Qoşulmama
Hərəkatında, İƏT-də və digər nüfuzlu qurumlarda uğurla təmsil olunur. Respublikamız 2001-ci ildən Avropa
Şurasının üzvüdür. Əksər Avropa qurumlarında təmsil olunan ölkəmiz, eyni zamanda, İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatında fəal rol oynayaraq qurum ölkələri arasında əməkdaşlığın dərinləşməsinə özünün sanballı töhfələrini
verir. Yeri gəlmişkən, ölkəmizdə 2016-cı ilin “Multikulturalizm İli”, 2017-ci ilin “İslam Həmrəyliyi İli” elan
olunması respublikamızın sivilizasiyalararası əlaqələrin dərinləşməsinə, o cümlədən də müsəlman ölkələri
arasında əməkdaşlığın güclənməsinə necə güclü siyasi iradə nümayiş etdirdiyini təsdiqləyir. Azərbaycanın qısa
müstəqillik tarixində 155 dövlətin dəstəyini qazanaraq BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2012-2013-cü illərdə qeyri1161
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daimi üzvü seçilməsi də tarixi hadisədir. Ölkəmiz, eyni zamanda, 2014-cü ilin may-noyabr aylarında Avropa
Şurası Nazirlər Komitəsinə uğurla sədrlik edib.
Aparılan islahatlar yeni şəraitdə Azərbaycanın müqavimət gücünü artıran əsas faktor qismində
çıxış edir
Azərbaycanın xarici siyasətdə, sosial-mədəni sahələrdə qazandığı böyük uğurların təməlində güclü
iqtisadiyyat dayanır. Ulu öndər Heydər Əliyevin başladığı və müasir mərhələdə Prezident İlham Əliyevin davam
etdirdiyi islahatlar kursu ölkəmizdə güclü iqtisadiyyat quruculuğu üçün etibarlı zəmin yaradıb. Azərbaycan milli
maraqlara əsaslanan müstəqil siyasətində ilk növbədə özünün güclü iqtisadiyyatına istinad edir. Müstəqillik
illərində həyata keçirilən məqsədyönlü siyasət sayəsində ölkəmiz sosial və iqtisadi infrastruktur quruculuğunda,
özəl sektorun inkişafında, sənayeləşmədə, aqrar sektorun istehsal və ixrac imkanlarının genişləndirilməsində,
makroiqtisadi sabitliyin təmin olunmasında, əhalinin rifah halının yaxşılaşmasında diqqətəlayiq uğurlara imza
atıb. Həmçinin 2004-cü ildən start verilən regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair müvafiq Dövlət
proqramlarının uğurla reallaşdırılması sayəsində bölgələrin də tarazlı şəkildə inkişaf etməsi və iqtisadi güc amilinə
çevrilməsi ölkənin potensialının artmasına güclü impuls verib. Əlamətdar haldır ki, Azərbaycanın əldə etdiyi
uğurlu iqtisadi inkişaf göstəriciləri nüfuzlu beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir.
Dünya Bankının “Doing Business” hesabatına görə, Azərbaycan 2009-cu ildə dünyanın “lider islahatçı dövləti”
kimi qiymətləndirilib. Dünya İqtisadi Forumunun “2016-2017-ci illər üzrə qlobal rəqabətlilik hesabatı”na görə,
Azərbaycan 2006-cı illə müqayisədə 27 pillə irəliləyərək 138 ölkə arasında 37-ci mövqedə yer alıb. Dünya
Bankının təsnifatına əsasən, Azərbaycan 2004-cü ildə adambaşına milli gəlirinin həcminə görə yoxsul ölkələr
qrupuna aid edilmişdisə, 2005-ci ildə aşağı-orta gəlirli, 2009-cu ildən isə yuxarı-orta gəlirli ölkələr qrupuna daxil
olmuşdur.
Məlum olduğu kimi, dünya birjalarında neftin qiymətinin kəskin ucuzlaşması və digər mənfi xarici
amillərin təsiri nəticəsində ölkəmizdə yeni şərait yaranıb. Bir sıra çətinliklərlə müşayiət olunmasına baxmayaraq,
respublikamız yeni şəraitdə də inkişafın ardıcıllığını təmin etmək əzmi nümayiş etdirir. Bu məqsədlə Prezident
İlham Əliyevin siyasi iradəsi əsasında respublikamızda ötən ilin əvvəlindən başlayaraq genişməzmunlu islahatlara
başlanılıb. Əvvəlki illərdə neftdənkənar iqtisadiyyatın üstün inkişafının təmin edilməsinə yönəldilən sistem
xarakterli tədbirlər və qeyri-neft sənayesində, aqrar sektorda, özəl bölmədə, informasiya-kommunikasiya
texnologiyaları sektorunda əldə olunan nailiyyətlər qlobal böhranın respublikamıza mənfi təsirlərinin əhəmiyyətli
dərəcədə azalmasını şərtləndirir.
Yeni şəraitdə başlanan islahatların əhatə dairəsi isə daha genişdir. Prezident İlham Əliyev meydana çıxan
çağırışlara uyğun olaraq ölkədə biznes mühitinin optimallaşdırılması, bank-maliyyə sektorunda inklüzivliyin daha
da artırılması, daxili istehsalın qorunması, sahibkarların vergi yükünün azaldılması yolu ilə vergi bazasının
genişləndirilməsi, gömrük nəzarətinin sadələşdirilməsi və şəffaflığın təmin olunması, istehsal imkanlarının
genişləndirilməsi, investisiya qoyuluşunun, ixracın təşviq edilməsi, “Made in Azerbaijan” brendinin yaradılması
və sosial sfera da daxil olmaqla digər sahələri əhatə edən Fərman və sərəncamlar imzalayıb. Dövlət başçısının
müvafiq Fərmanına əsasən milli iqtisadiyyat perspektivi və onun 11 əsas sektoru üzrə strateji yol xəritələri
təsdiqlənib. Aparılan islahatlar indiki şəraitdə Azərbaycanın müqavimət gücünü artıran və ölkəmizin qarşısında
yeni inkişaf perspektivləri açan fundamental faktorlar qismində çıxış edir.
Yeni Azərbaycan.-2017.-18 aprel-№ 66.-S.5.
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Heydər Əliyevin nəqliyyat sahəsində həyata keçirdiyi islahatlar
Tağı Əhmədov,
YAP Yasamal rayon təşkilatının sədri
Azərbaycanın müasir tarixində Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev xidmətlərinin mahiyyəti hələ uzun illər
tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olacaqdır. Ümummilli Lider Heydər Əliyev Azərbaycan üçün bütün sahələrdə,
o cümlədən nəqliyyat sistemində böyük, genişmiqyaslı işlər görmüşdür. XX əsrin 20-30-cu illərində, Bakıda neft
sənayesinin sürətlə inkişaf etməsi, yeni sənaye obyektlərinin tikilib istifadəyə verilməsi əhali axınının güclü
şəkildə artmasına səbəb oldu. Bu da Azərbaycan paytaxtında nəqliyyat sahəsində ciddi problemlər yaradırdı.
Bakıda 1924-cü ildə tramvay, 1926-ci ildə şəhər ətrafı elektrik qatarı, 1932-ci ildə avtobus, 1941-ci ildə isə
trolleybus xəttinin çəkilməsi, sərnişindaşıma sahəsindəki çətinlikləri nəzərə çarpacaq dərəcədə aradan qaldırdı.
Bakı isə günbəgün böyüyüb inkişaf edirdi.
Bakıda metropoliten tikintisi ideyası hələ keçən əsrin 30-cu illərində ortaya atılmış və Bakının yenidən
qurulmasının baş planında nəzərdə tutulmuşdur. Metropolitenin tikilməsi haqqında qərar 1947-ci ildə qəbul
edilmiş və bu işlərə 1949-cu ildə başlanmışdır. Metro tikintisi üzrə mürəkkəb geoloji şəraitdə gərgin inşaat işləri
aparılmasına baxmayaraq keçmiş SSRİ hökumətinin 20 sentyabr 1953-cü il tarixli qərarı ilə Bakı metropolitenin
tikintisi dayandırıldı. Mərkəzdə qərəzli qüvvələrin səyi nəticəsində qəbul olunmuş bu qərar yalnız 1960-cı ildə
N.S. Xruşov Bakıya gələndən sonra 1961-ci ildə tikintiyə başlandı. Metro inşaatçılarının səyi nəticəsində 1967-ci
ilin noyabr ayında Bakı metropoliteninin birinci növbəsi işə salındı. Bunun üçün bir milyon kubmetrdən artıq
monolit və yığma dəmir beton işləri yerinə yetirilmiş, 120 min ton çuqun elementlər quraşdırılmış 1500
kilometrdən çox kabel xətti çəkilmişdi.
Bakı metropolitenin birinci növbəsindən sonra, tikintinin tempi aşağı düşməmiş, 1968-ci ildə fevral ayının
22-də "Xətai", 1970-ci ildə aprel ayında "Ulduz" stansiyaları istifadəyə verilmişdir. 1972-ci ilin noyabr ayında
"Koroğlu", "Qara Qarayev" və "Neftçilər" stansiyalarını birləşdirən 5,3 km metro xətti istifadəyə verilməklə 120
min əhalisi olan 8-ci km massivi şəhərlə birləşdirilmişdir. 1976-cı ildə "Nizami", 1979-cu ildə "Bakmil", 1985-ci
ilin sonunda "Elmlər Akademiyası", "İnşaatçılar", "20 Yanvar" və "Memar Əcəmi", 1989-cu ildə "Xalqlar
Dostluğu" və "Əhmədli", 1993-cü ilin oktyabrında isə "Cəfər Cabbarlı" stansiyaları işə salındı.
1993-2002-ci illərdə Bakı metropolitenin saxlanmasına 180 milyard manatdan çox vəsait sərf edilmişdir.
2002-ci ildə metropoliten üçün 25 yeni vaqon alınmış və 50-si sifariş olunmuşdur. Metronun hər bir stansiyası
funksional vəzifəsini yerinə yetirməklə yanaşı öz tərtibatı baxımından Azərbaycanın milli memarlıq sənətinin
gözəl bir nümunəsidir. Azərbaycan xalqının tarixinə, onun sənət incilərinə müraciət edən memarlar müxtəlif
tikinti materiallarından, müasir texnologiyalardan, habelə şəbəkə, miniatür kimi milli ornament elementlərindən
istifadə edərək, yaraşıqlı zalların yaradılmasına nail olmuşlar.
Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev metropolitenin 35 illik yubileyini keçirəndə demişdir: "35 illik yubileyin
özü də qeyri adi bir yubileydir. Adətən yubileylər olur 50-70-80-100. Belə yubileylər isə daha çox böyük elm,
mədəniyyət xadimlərinə, yaxud iri mədəniyyət təhsil müəssisələrinə həsr olunur. Ancaq metropolitenə indi çox
adi bir nəqliyyat vasitəsi kimi baxılır. Mən sərəncamı imzalamamışdan əvvəl düşündüm, düşünərək qərar qəbul
etdim ki, bəli bu hadisə yəni 35 il bundan öncə, Bakının sakinləri üçün belə gözəl nəqliyyat vasitəsinin işə
salınması və bu nəqliyyatın 35 il insanlara, Azərbaycan vətəndaşlarına xidmət etməsi böyük hadisədir".
1998-ci ilin iyul ayında Heydər Əliyev mənə metropolitenə rəhbərliyi tapşıranda, belə söhbət etdi:
-Sizin sədr mən Moskvada işləyəndə, yanıma gəlmişdir və dedi ki, tikinti materialı çatışmır. Mən Sosnovu
çağırıb ona tapşırdım ki, gör o nə deyir, başa düşürsən bu nə demək idi?!
Mən dedim: - Bəli Hörmətli Prezident bu onunla bitdi ki, o vaxt Leninqradın Kirov zavodunun bir sexi
tubinq istehsal edirdi. Sizin tapşırığınızdan sonra sexin istehsal etdiyi bütün tubinqlər Bakıya göndərildi.
Buradan Sosnova teleqramma vuruldu ki, artıq tubinq göndərməyin, yığmağa yerimiz yoxdur. Sosnov isə
teleqramın cavabında yazdı: "Kabinetlərinizdən çıxın tubinqi kabinetlərinizə yığın, yoxsa Siz istəyirsiniz ki,
Heydər Əliyev məni işdən azad eləsin!!!"
Bu göndərilən tubinqlərin hesabına "Xalqlar Dostluğu" - "Əhmədli", "Əhmədli" - "Həzi Aslanov"
stansiyalar arası tunellər və "Memar Əcəmi" stansiyasından "Dərnəgül" stansiyasına qədər olan tunelin 7923
metrinin 4647 metrini məhz Heydər Əliyevin göstərişi ilə göndərilən tubinqlərin hesabına tikilmişdir.
Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev Moskvada işlədiyi zaman nəqliyyat onun tabeçiliyində idi. Odur ki, "Mıtışı"
vaqonqayırma zavoduna gedir və orada istehsalı artırmaq üçün Nazirlər Sovetinin sədr müavini Antonov, Dövlət
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Plan Komitəsinin sədrinin müavini Voronin, yollar naziri N.S. Konarev, nazirlərdən; Afanasev, Polyakov,
Kazanets və digər rəhbərlər, o cümlədən maşınqayırma zavodunun direktoru Y.A. Qulko da iştirak edirdilər.
1983-cü ilin 23 dekabrında keçirilən bu iclasın qərarı bu oldu ki, indi əksəriyyət böyük şəhərlərdə metro tikintisi
aparılır, ona görə də zavodun sahəsi genişləndirilməli, yeni istehsalat sexləri tikilməli, istehsal gücü artırılmalıdır.
İki ay ərzində yeni sexlər tikildi və zavodun sahəsi genişləndi, istehsal gücü 3 dəfədən çox artırıldı. Həmin dövrdə
zavodun bütün fəhlə, texniki işçilər, yeni tikilmiş istehsalat sexlərinə Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin adını
vermişdilər. Elə onun hesabına idi ki, MDB ölkələrinə vaqonu baha qiymətə versələr də Heydər Əliyevin
nüfuzuna, şəxsiyyətinə və verdiyi töhfələrinə görə Bakı metropoliteninə, Azərbaycana, Moskvaya satılan qiymətə
satılırdı. Heydər Əliyev Nazirlər Soveti Sədrinin birinci müavini işləyərkən təklif edir ki, iş vaxtlarını müxtəlif
sahələr üçün dəyişsin. Belə ki, güc orqanları işə saat 900 930 da, ali məktəblərdə isə fəaliyyət əvvəl başlasın.
Yollar naziri Nikolay Semyonoviç Konarev ilə Xarkov metropoliteninin 10 illiyində görüşdük və
Moskvaya qatarla bir yerdə getdik. Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev haqqında onun dəmir yolunu necə gözəl təhlil
etməsi, yüklərin bütün növlərini əzbərdən bilməsi, rus dilində qrammatik danışması, BAM-da olan görüşləri, bir
sözlə M.S. Qorbaçovun ünvanına nalayiq sözlər yağdırmaqla dedi: "Heydər Əliyevi qoruyun. Heydər Əliyev nə
sizindir nə bizim, o bütün bəşəriyyətə lazımdır".
2002-ci ilin noyabr ayının 6-da respublika tədbirində Heydər Əliyevə metropolitenə göstərdiyi qayğıya
görə öz təşəkkürümü bildirdim. Lakin "Metrovaqonmaş" səhmdar cəmiyyəti direktorlar şurasının sədri Yuri
Petroviç Soldatov öz çıxışında bildirdi ki, o dediklərimlə razı deyil, çünki Heydər Əliyev təkcə Bakı
metropoliteninə yox, MDB dövlətlərinin bütün metropolitenlərinə öz köməyini əsirgəməyib. Şəhər nəqliyyatında
metronun əhəmiyyətli rolunu və onun inkişaf perspektivlərini hərtərəfli dərk edən Heydər Əliyev metropolitenin
tikintisi və istismarı ilə bağlı bütün məsələləri xüsusi nəzarət altında saxlayır, respublikada rəhbərliyinin ilk
günlərindən etibarən ona böyük diqqət və qayğı göstərirdi. Sonralar Heydər Əliyev çıxışlarından birində Bakı
metropoliteni ilə əlaqədar olaraq belə deyirdi: "Azərbaycana 14 il rəhbərlik etdiyim zaman, sonra beş il də
Moskvada Sovetlər İttifaqının rəhbərliyində olduğum zaman mən Bakıda metropoliten tikintisi ilə daim məşğul
olmuşam və bu işə nail olmuşam. Buna görə də özümü xoşbəxt hesab edirəm."
Hazırda şəhərimizin inkişafını yeraltı polad magistrallar olmadan heç cür təsəvvür etmək mümkün deyildir.
Hesab edirik ki, bakılıların metro kimi ən mükəmməl və rahat nəqliyyat növünə sahib olmasında Heydər Əliyevin
gördüyü əzəmətli işləri, onun bu sahəyə göstərdiyi qayğını, diqqəti işıqlandırmaq, Azərbaycan oxucularının,
gələcək nəsillərin nəzərinə çatdırmaq zəruridir. "Əsrin memarı Heydər Əliyev" adlanan unikal rəngli illüstrasiyalı
kitabın Ümummilli Lider metropolitenin tarixində böyük əhəmiyyət kəsb edən sərəncamları ilə və Bakı
metropolitenin 35 illik yubileyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdəki tarixi nitqilə açılmasının özündə də
simvolik məna var. Çünki əsrin memarı adlandırdığımız Ulu Öndər Heydər Əliyev həm də Bakı metrosunun
yaradıcılarından, qurucularından biridir. Bakı metropolitenində Heydər Əliyevin gördüyü unikal işləri əks etdirən
"Əsrin memarı Heydər Əliyev" kitabında biz, bu dahi insanla bir dövrdə yaşayan, onun rəhbərliyi altında işləyən
və bununla da özünü xoşbəxt sayan nəslin nümayəndəsi kimi, öz üzərimizə düşən məsuliyyətli vəzifənin
öhdəsindən gələ bilmişikmi?
Bu gün Azərbaycan inkişaf etmiş nəqliyyat infrastrukturuna, bu sektorun fəaliyyətini tənzimləyən
mükəmməl qanunvericilik bazasına malikdır. Respublikamız məhz özünün nəqliyyat kommunikasiyaları
resursları ilə də beynəlxalq inteqrasiya proseslərinin fəal iştirakçısıdır. Ölkəmiz beynəlxalq yük və sərnişin
daşımalarını uğurla və yüksək səviyyədə yerinə yetirir. Azərbaycanın nəqliyyat müstəqilliyinin genişləndirilməsi
istiqamətində aparılan davamlı və məqsədyönlü iş nəticəsində nəqliyyat sisteminin inkişafına irihəcmli
investisiyalar qoyulur, müasir beynəlxalq standartlara cavab verən avtomobil yolları inşa edilir və müasirləşdirilir.
Dəniz nəqliyyatının imkanları genişləndirilir, Ələt qəsəbəsində Xəzərdə ən böyük beynəlxalq dəniz ticarət limanı
kompleksi tikilir. Hava nəqliyyatının inkişafı üçün zəruri tədbirlər həyata keçirilir, təyyarə parkı yenilənir, hava
daşımalarının həcmi artırılır.
Dəmir yolu nəqliyyatı "Azərbaycan Respublikasında dəmir yolu nəqliyyat sisteminin 2010-2014-cü illərdə
inkişafına dair Dövlət Proqramı" əsasında, demək olar ki, yenidən qurulmuşdur. "Azərbaycan 2020: gələcəyə
baxış" İnkişaf Konsepsiyasında nəqliyyat sektorunun perspektivləri müəyyənləşdirilmişdir. Azərbaycanın
əlverişli geosiyasi mövqeyi, şimal-cənub və şərq-qərb nəqliyyat marşrutlarının burada kəsişməsi beynəlxalq
inteqrasiya məsələləri baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Üstəlik, ölkəmiz özünün və bölgənin karbohidrogen
resurslarının Avropa bazarlarına daşınmasında da geniş logistik imkanlara malikdir. Respublikamız 7 neft və qaz
magistral kəməri ilə zəruri ixrac potensialını gerçəkləşdirir.
Azərbaycandan keçən şərq-qərb nəqliyyat dəhlizi - TRACECA (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia
- Avropa İttifaqının Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin təşkili proqramı. 1993-cü ildə təsis edilmişdir. 13
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üzv dövləti: Azərbaycan, Türkiyə, İran, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan, Tacikistan, Ukrayna, Moldova,
Rumıniya, Bolqarıstan, Gürcüstan, Ermənistan təmsil edir, qərargahı Bakı şəhərində yerləşir) Avropa ilə Asiyanı
birləşdirən ən kiçik marşrut kimi beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya proseslərinin güclənməsinə, kontinental
inteqrasiyasının möhkəmlənməsinə güclü təkan verir.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1998-ci ilin sentyabrında Bakıda Avropa İttifaqı Komissiyasının
təşkilatçılığı ilə TRACECA Proqramına həsr edilmiş konfrans keçirilmiş, Bəyannamə qəbul edilmiş, yekun sənəd
kimi Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat-kommunikasiya dəhlizinin inkişafına dair çoxtərəfli saziş imzalanmışdır.
Ulu Öndər bu sənədlərin tarixi əhəmiyyəti haqqında demişdir: "...Onların qəbul olunması Avropa, Qara dəniz,
Qafqaz, Xəzər dənizi və Asiya regionlarından ticarətin inkişafına, təbii ehtiyatlardan istifadəyə və onların nəqlinə,
qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığa kömək edəcəkdir. Tarixi İpək yolunun bərpası, yeni-yeni ölkələrin və
regionların ona cəlb edilməsi xalqlarımızın yaxınlaşması və qarşılıqlı surətdə zənginləşməsi, yeni müstəqil
dövlətlərin istiqlaliyyətinin və suverenliyinin möhkəmlənməsi, bu dövlətlərdə demokratik islahatların, bazar
islahatlarının uğurla aparılması üçün güclü təkan verəcək, hamı üçün sülhün, sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin
olunmasına kömək göstərəcəkdir".
Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin inkişafında Azərbaycanın aparıcı rol oynaması onun beynəlxalq
inteqrasiyasının dərinləşməsinə geniş imkanlar açmışdır.
Beynəlxalq inteqrasiyada Azərbaycan ərazisindən keçəcək digər bir qlobal nəqliyyat xəttinin - cənub-şimal
dəhlizinin də çox mühüm əhəmiyyəti vardır. Bu marşrut qonşu Rusiya və İran ərazisindən keçməklə Yaxın
Şərqdən və Cənub-Şərqi Asiyadan Avropaya daşınan yükdaşımaların sürətini bir neçə dəfə artıracaqdır. O, Süveyş
kanalı vasitəsi ilə Hindistandan Avropaya uzanan nəqliyyat xəttindən 3 dəfə qısadır. Dəmir yolu, su nəqliyyatı və
avtomobil xətlərinin ehtiva olunduğu bu nəqliyyat dəhlizi üzrə bütün zəruri infrastrukturun qurulması şəraitində
planetin Cənubundan Avropaya hər il orta hesabla 15-20 milyon ton yükün daşınacağı təmin edilir. Bakı-TbilisiQars dəmir yolu xətti tarixi Böyük İpək yolu marşrutunda yerləşir ki, bu da onun mövcud coğrafiyadakı türkdilli
ölkələrin inteqrasiyasından rolunu yüksəldir. Qəbələ şəhərində Heydər Əliyev adına Konqres Mərkəzində
keçirilən Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının III Zirvə toplantısında Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev demişdir: "Avropanı Asiya ilə birləşdirən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunu, xüsusilə qeyd
etmək istəyirəm. Bu dəmir yolu bundan sonra 100 illiklər ərzində xalqlarımıza xidmət edəcək. Bu, böyük
geosiyasi, geoiqtisadi və əməkdaşlıq layihəsidir".
Bütövlüklə davamlı inkişaf və təhlükəsizliyin təminatına yönəlmiş, Xəzər hövzəsi regionunun və Mərkəzi
Asiya ölkələrinin Avropa ilə bilavasitə nəqliyyat əlaqələrinin qurulmasına, yük və sərnişinlərin Azərbaycan,
Gürcüstan və Türkiyə ərazilərindən keçməklə birbaşa Avropaya çıxışına, nəticə etibarilə, Azərbaycanın Avropaya
inteqrasiyası prosesinin sürətləndirilməsinə xidmət edən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu bağlantısı layihəsi
Azərbaycan üçün böyük siyasi və iqtisadi əhəmiyyət daşıyır. Bu amil nəzərə alınaraq, layihə üzrə maliyyə və
digər təşkilati məsələlərin həll edilməsi və aidiyyəti dövlət orqanlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsinin təmin
edilməsi məqsədi ilə xüsusi komissiya yaradılmışdır. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti layihəsi region
dövlətlərinin səmərəli inteqrasiyası baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. 25 may 2005-ci ildə Bakı şəhərində
Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə respublikalarının prezidentləri Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu xətti
layihəsinin həyata keçirilməsinin sürətləndirilməsi haqqında birgə bəyanat imzalamışlar. Hazırda layihə üzrə əsas
mühüm işlər görülmüş və bu il onun tam başa çatdırılacağı gözlənilir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin böyük müdriklik və uzaqgörənliklə dediyi kimi, Avropanı Asiya ilə
birləşdirən, böyük geosiyasi, geoiqtisadi və əməkdaşlıq layihəsi olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu bundan sonra
yüz illər ərzində bölgə xalqlarının inkişafına və tərəqqisinə xidmət edəcək, beynəlxalq inteqrativ prosesləri
dərinləşdirməklə sülh və təhlükəsizlik faktoru olacaqdır.
Səs.-2017.-15 aprel-№ 65.-S.8-9.
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Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı tarixi zərurət və dövlətçiliyimizin xilas yolu idi
İsmayıl Hacıyev,
AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri
Xalqımızın Ümummilli lideri, Ulu öndər Heydər Əliyevin çoxşaxəli siyasi fəaliyyətində ölkəmizin ərazi
bütövlüyünün qorunması uğrunda aparılan siyasətin və strategiyanın müəyyən olunması və onun uğrunda aparılan
mübarizə mühüm yer tutur. Heydər Əliyev 1969-cu ildə Azərbaycan rəhbərliyinə gələnədək ölkəmizin ərazisinin
bir qismi itirilmişdi və mənfur düşmənlərimiz daha böyük torpaqlara yiyələnmək arzusu ilə fəaliyyət göstərirdilər.
Tarixdən məlumdur ki, iki yüz ildən artıqdır ki, Azərbaycan xalqı erməni şovinist-millətçi ünsürlərinin
ərazi iddiaları, soyqırım və etnik təmizləmə siyasəti ilə üz-üzədir. Bu müddət ərzində azərbaycanlılar amansız
hücumlara məruz qalmış, öz doğma ocaqlarından qovulmuş və ərazilərinin dörddə üç hissəsini itirmişdir. XIX
əsrin 20-ci illərinə qədər Azərbaycanın ərazisinin sahəsi təxminən 410 min kv. km olmuşdur. 1813-1828-ci
illərdəki müharibələr nəticəsində 280 min kv.km ərazi - Cənubi Azərbaycan İran əsarəti altına, 130 min kv.km
ərazi - Şimali Azərbaycan Rusiya əsarəti altına düşdü. 1918-ci ildə 9 min kv.km ərazidə Ararat Respublikası
yaradıldı, 7 min kv.km-ə malik Dərbənd xanlığı Rusiya tərəfindən tutuldu.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə onun ərazisi 113,9 min kv.km idi. Bunun 97,3 min kv.km-i
mübahisəsiz, 16,6 kv.km-i mübahisəli idi. Gürcüstanla 8,7 min kv.km, Ermənistanla isə 7,9 min kv.km həmsərhəd
ərazi qonşu dövlətlər tərəfindən mübahisəli torpaq sayılırdı. Ərazi məsələlərinin birtərəfli, daşnak-bolşevik “həlli”
nəticəsində “mübahisəli” ərazilər ermənilərə verildi və bundan əlavə 11 min kv.km ərazimiz Ermənistana
bağışlandı. Buraya əsasən Zəngəzur, Dərələyəz qəzaları və Göyçə dairəsinin torpaqları daxil idi. Beləliklə, həmin
illərdə Azərbaycanın 27,6 min kv.km ərazisi itirildi. 1922-ci ildə Dilican ərazisi və Göyçə ərazisinin qalan
torpaqları da Ermənistana bağışlandı.
1929-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 657 kv.km torpaq sahəsi - 11 kəndi, Zəngilan rayonunun 3
kəndi Ermənistana verildi. Bundan əlavə, həmin illərdə Əldərə, Lehvaz, Astazur, Nüvədi və b. yaşayış məntəqələri
də Ermənistanın ərazisinə birləşdirildi. 1938-ci ildə Zaqafqaziya MİK Rəyasət Heyətinin qərarı ilə Şərur
rayonunun Sədərək və Kərki kəndləri ətrafındakı müəyyən ərazilər Ermənistana keçdi. Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayətinin ərazisinin Ermənistan SSR-ə birləşdirilməsi üçün erməni daşnakları bir neçə dəfə SSRİ rəhbərliyinə
müraciət etdilər. Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi üçün Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində
yürüdülən gizli işləri hələ 1960-1970-ci illərdə Ümummilli lider Heydər Əliyev aşkar edərək qarşısının alınması
üçün bir sıra kəskin tədbirlərin görülməsinə nail oldu.
SSRİ hökumətinin təzyiqi ilə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti 1969-cu il mayın 7-də
Ermənistan SSR-lə sərhəd rayonlarının ərazilərindən 2 min hektardan çox torpağın Ermənistan SSR-ə verilməsi
haqqında hələ 1938-ci il mayın 5-də qəbul etdiyi qərarı təsdiq etdi. 1969-cu il iyulun 14-də Azərbaycan SSR-in
rəhbəri seçilən Heydər Əliyev bu qərarın icrasını dayandırdı. O, məsələyə yenidən baxmağı Moskva qarşısında
təkidlə qoydu. Belə sərt mövqe respublikanın gənc, mövqelərini hələ möhkəmləndirməmiş rəhbəri üçün təhlükəli
olsa da, Azərbaycan xalqının mənafelərini hər şeydən üstün tutan Heydər Əliyev təzyiqləri rədd edərək
mövqeyindən dönmədi. Onun məntiqi, biliyi, bacarığı Moskvanı geri çəkilməyə vadar etdi. Erməni rəsmi dairələri
yerində oturduldu. Heydər Əliyev bu məsələni bir ay müddətində uğurla həll etdi. O, həmin qərarı yerinə
yetirməkdən imtina etdi. Moskvadakı bəzi qüvvələr və Ermənistan rəhbərləri qərarın həyata keçirilməsində çox
israr etsələr də, Heydər Əliyev buna imkan vermədi.
Azərbaycan SSR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində uzun illər torpaq üzrə mütəxəssis vəzifəsində işləyən Nadir
Hüseynbəyov 1969-cu ilin avqust ayında Heydər Əliyevlə görüşünü belə xatırlayır: “Heydər Əliyev heç bir ay
yox idi ki, Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi vəzifəsində işləyirdi. Bildirdilər ki, Heydər Əliyev məni yanına
dəvət edib. Bu, mənim üçün gözlənilməz idi. Söhbətimizin əsasını Azərbaycanla Ermənistan arasında olan sərhəd,
guya, mübahisəli torpaq məsələləri təşkil edirdi. Görüşümüz iki saata yaxın davam etdi. Mən özümlə 1903-cü ildə
nəşr edilmiş xəritəni də gətirmişdim. Möhtərəm Heydər Əliyev həmin xəritəyə diqqətlə baxdı, onu 1969-cu ildəki
mövcud xəritə ilə müqayisə etdi. Heyrət Onu bürüdü: “Aman Allah, heç olmazsa, bu millətə Sənin rəhmin gəlsin.
Gör nə qədər torpağını əlindən alıblar” , - dedi. Görüşümüzdən iki gün keçmişdi. Azərbaycan KP MK-dan mənə
dedilər ki, Heydər Əliyev qatarla Ağstafaya gedir. Mənim də Onunla birlikdə Ağstafaya getməyimi tapşırıb və
bildirib ki, özüm ilə bir sıra sənədləri, o cümlədən 1903-cü ilin torpaq xəritəsini də götürüm. Qatar Bakıdan yola
düşəndən bir az keçmiş mənə xəbər elədilər ki, Heydər Əliyev məni yanına dəvət edir. Söhbətimiz iki saatdan
artıq oldu. Heydər Əliyev sənədlərə, həmin xəritəyə yenə dönə-dönə diqqətlə baxdı. Qazax rayon Partiya
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Komitəsinin birinci katibi bizi qarşıladı. Qazaxa, oradan da Azərbaycanla Ermənistanın sərhədinə getdik.
Sərhəddə Ermənistan KP MK-nın birinci katibi Anton Koçinyanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti bizi
gözləyirdi. Heydər Əliyev məndə olan bütün sənədləri və 1903-cü il xəritəsini aldı, mənə dedi ki, Qazax rayon
Partiya Komitəsində məni gözləyin. Heydər Əliyev Onu qarşılayanlarla Dilicana yola düşdü. Təxminən üç saatdan
sonra Heydər Əliyev Qazax rayon PK-ya gəldi. Hamımızla görüşdü. Məndən aldığı sənədləri qaytardı və dedi ki,
1903-cü ilin xəritəsini Ermənistan KP MK-nın birinci katibi Koçinyana bağışladım və Azərbaycan SSR Ali Soveti
Rəyasət Heyətinin 7 may 1969-cu il tarixli qeyri-qanuni qərarını müzakirə etdik, Koçinyanla ümumi razılığa
gəldik ki, heç bir sərhəd və mübahisəli məsələyə bundan sonra baxılmayacaq”.
Həmin dövr tarixinin başqa bir canlı şahidi Həbib Həsənov yazır: “Ermənistanda Azərbaycan KP MK-nın
birinci katibi Heydər Əliyevlə görüşə müstəsna əhəmiyyət verilirdi. Əslində, bu görüş ermənilər tərəfindən bir
növ kəşfiyyat xarakteri daşıyırdı. Heydər Əliyev Ermənistan rəsmiləri üçün sirli şəxsiyyət idi. Koçinyan görüşdən
İrəvana qayıdan kimi, Ermənistan KP MK-nın bürosu toplandı. Koçinyan qayğılı və dalğın görünürdü. Mən həmin
büroda iştirak edən yeganə azərbaycanlı idim. O, Heydər Əliyevlə görüşü barədə çox qısa məlumat verdi. Yerdən
bir neçə nəfər Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 7 may 1969-cu il tarixli qərarının icrasına nə vaxt
başlanacağı barədə suallar verərkən Koçinyan bildirdi ki, “Ermənistanı və erməniləri sevən hər birinizdən xahiş
edirəm ki, nə qədər Heydər Əliyev adlı adam var, heç bir sərhəd məsələsi və mübahisəli torpaq, ərazi iddiası
qaldırmayın. Bunu birdəfəlik yaddan çıxarın”.
Sonralar Həbib Həsənov “Ali Sovetin 1969-cu il tarixli torpaq alverini rəsmiləşdirən qərarı icra olunmadı”
adlı məqaləsində yazırdı: “1969-cu il mayın 7-də Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyəti sədrinin müavini
kimi gündəliyin tərtibində iştirak edirdim. İclasın başlanmasına 10-15 dəqiqə qalmış sədr N. Arutyunyanın yanına
getməli oldum. Ermənistan KP MK-nın birinci katibi A. Koçinyan başda olmaqla büronun bütün üzvləri onun
kabinetində idi... Təəccübümü görən N. Arutyunyan bildirdi ki, bu gün Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət
Heyəti Azərbaycanla Ermənistanın mübahisəli sərhəd məsələsinə baxacaq. Biz də həmin məsələni müzakirə
etməliyik... Qeyd etdi ki, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti də bu gün həmin məsələni müzakirə edir.
Azərbaycan razılaşdırılmış xəritəni və qərar layihəsini Ermənistan SSR Ali Sovetinə təqdim edib. Xəritə divardan
asılmışdı. Qara tuşla hər iki respublikanın sərhədləri bir-birindən ayrılmışdı. Xəritənin aşağı hissəsində eyni ilə
qrafik sənədə razılıq bildirilən sözlər yazılmış, Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyəti katibinin imzası ilə
təsdiqlənmiş və möhür də vurulmuşdu. İclasın gedişində N. Arutyunyan Bakıya - Azərbaycan SSR Ali Soveti
Rəyasət Heyətinin sədri İsgəndərova zəng vurub öyrəndi ki, onlar, həqiqətən, məsələni müzakirə edirlər.
Müzakirələrdən, təqdim olunmuş sənədlərdən belə qənaətə gəlindi ki, Azərbaycan təsərrüfatçıları Ermənistana
aid olan 1568,2 hektar sahədən istifadə edirlər, bu torpaqlar Ermənistana qaytarılmalıdır. Zaldan replika eşidildi:
Bu qədər ərazi üçün qazan qaynatmağa dəyərmi? Replikaya cavab olaraq sədr N. Arutyunyan bildirdi ki, biz
xalqımıza cavab verməliyik. Qonşu ölkələrdən torpaqlarımızı ala bilmirik. Xalqımıza başa salmalıyıq ki,
imkanımız olan təqdirdə bircə hektar torpağımızı kənarda qoymayacağıq”.
Ermənistan dairələrinin Azərbaycanın digər sərhəd rayonlarına qarşı da əsassız iddialar irəli sürdüyü
niyyətləri puça çıxdı. Sov. İKP MK-nın 1969-cu il 5 avqust tarixli “Ermənistan SSR Şəmsəddil rayonunun və
Azərbaycan SSR Gədəbəy rayonunun bəzi kolxozları arasında qeyri-normal qarşılıqlı münasibətlər haqqında”
qərarı Azərbaycan KP MK bürosunun Heydər Əliyevin Sədrliyi ilə keçirilən 1969-cu il 17 avqust tarixli iclasında
müzakirə edildi. İki qonşu xalq arasında normal münasibətlərin yaradılması zəruri sayıldı.
Nəzərdə tutulan 1568,2 hektar sahədən bircə qarış belə Ermənistana verilmədi. May ayından sonra
Azərbaycanda baş verən dəyişikliklər və bunun ölkədə yaratdığı əks-səda torpaq “alverinin” qarşısını aldı.
Heydər Əliyev 1969-cu il avqust plenumunda respublika rəhbərlərinin 1968-ci ildə Ermənistan rəhbərləri
ilə torpaq məsələsi üzrə bir neçə dəfə görüşdüyünü və Azərbaycan ərazisindən Ermənistana torpaq verilməsi
haqqında protokol imzalanmasını qeyd etmişdi. Həmin protokola görə ermənilər Naxçıvanın Ermənistanla
sərhəddində indiki Sədərək rayonunun ərazisindəki torpaqların bir hissəsinə, Ordubad tərəfdən Mehri ilə sərhəddə
olan torpaqlara, Gədəbəy rayonundakı Tağlar kəndinə, Qazax, Qubadlı və Laçın rayonlarının bir hissəsinə iddia
edirdilər. Təəssüf ki, Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərləri bununla razılaşmışdılar. Heydər Əliyev o hadisəni belə
xatırlayır: “İndi mən o günləri xatırlayıram. Bir neçə gün idi ki, işləyirdim, bu məsələləri gətirib qarşıma
çıxardılar. Moskvadan da çox böyük təzyiq edirdilər ki, qərar qəbul olunub, tez edin, icrasına sərəncam verin.
Dedim, bilirsiniz, bu qərar mayda qəbul olunub, əgər iyul ayına qədər icra edilməyibsə, imkan verin mən onu bir
araşdırım. Şübhəsiz ki, mən araşdırandan sonra gördüm ki, buna razılıq verə bilmərəm. Mən razılıq vermədim.
Nə qədər ki, mən Azərbaycanda işlədim, o qərar həyata keçmədi”.
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Beləliklə, 1969-cu il mayın 7-də qəbul edilmiş qərar kağız üzərində qaldı və 1984-cü ilə qədər
Ermənistanda bu məsələ qaldırılmadı. Heydər Əliyevin nə qədər böyük və güclü şəxsiyyət olduğunu ermənilər də
yaxşı dərk edirdilər.
Ermənistan KP MK-nın keçmiş birinci katibi A. Koçinyan 1988-ci ildə bir müsahibəsində deyirdi ki, onun
rəhbərliyi dövründə Qarabağ “məsələsi” neçə dəfə qaldırılmış, lakin Heydər Əliyevin nüfuzu və mərkəzdə
sözünün iti kəsəri bu məsələnin həllinə imkan verməmişdir.
Heydər Əliyevin düşünülmüş və uzaqgörən siyasəti sayəsində respublika təşkilatları öz işlərini elə
qurmuşdular ki, erməni separatçıları açıq çıxışlardan çəkinirdilər. 1977-ci ildə Dağlıq Qarabağ məsələsi növbəti
dəfə qaldırılsa da, qarşısı qətiyyətlə alınmışdı. Heydər Əliyev erməni millətçilərinin niyyətini yaxşı dərk edir,
sərhəd rayonlarının iqtisadi və sosial-mədəni inkişafına böyük əhəmiyyət verir, qayğı göstərirdi. 1970-ci illərdə
rəsmi Moskva ermənilərin təhriki ilə Kəlbəcər rayonunun perspektivsizliyi, buradan əhalinin köçürülməsi,
torpaqların isə yaylaq kimi respublikalar arasında bölüşdürülməsi haqqında məsələ qaldırdı. Buna qarşı Heydər
Əliyev 1977-ci ildən bu rayonun potensial imkanlarını genişləndirmək tədbirləri hazırlanmasına və həyata
keçirilməsinə nail oldu. İqtisadiyyat xeyli dirçəldi. Mərkəzin, erməni millətçilərinin niyyətləri alt-üst oldu.
1977-ci ildə SSRİ Konstitusiyası, 1978-ci ildə isə Azərbaycan SSR Konstitusiyası qəbul edilərkən
ermənilər müxtəlif mərkəzi orqanlara müraciət edərək Dağlıq Qarabağ məsələsini yenidən qaldırdılar. Lakin
Heydər Əliyev L. Brejnevlə görüşüb məsələni həll edərək erməni avantüristlərinin iddialarını puça çıxardı. Artıq
Onun Dağlıq Qarabağa yönəlmiş siyasətində həyata keçirdiyi tədbirlərin qarşısını kimsə almaq iqtidarında deyildi.
Bundan sonra Heydər Əliyev Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı fəaliyyətini daha da genişləndirərək erməni
iddialarını əməli işləri ilə puça çıxardı. Ermənilər ölkə rəhbərliyi qarşısında Dağlıq Qarabağın Ermənistana
verilməsi barədə məsələ qaldıran zaman Heydər Əliyevin göstərişi ilə Dağlıq Qarabağın tarixi barədə geniş bir
arayış hazırlanaraq mərkəzə təqdim olundu və bununla da növbəti bir təxribatın qarşısı alındı.
Dağlıq Qarabağ məsələsini “əsaslandırmaq” üçün erməni separatçıları iddia edirdilər ki, guya Azərbaycan
rəhbərliyi tərəfindən vilayətin sosial-iqtisadi və mədəni inkişafına fikir verilməmişdir. Heydər Əliyev isə faktlar
və dəlillərlə bu fikirlərin tamamilə əsassız olduğunu göstərmiş, qeyd etmişdir ki, DQMV sosial-iqtisadi inkişaf
göstəricilərinə görə Azərbaycan və Ermənistanın orta respublika göstəricilərini üstələmişdir. Xüsusilə vilayətin
iqtisadiyyatı 70-80-ci illərdə daha inkişaf etmiş, vilayətin mərkəzinə dəmir yolu çəkilmiş, Xankəndində vağzal,
yeni aeroport tikilmişdi.
1983-cü ildən etibarən ermənilər Azərbaycana qarşı yeni-yeni ərazi iddiaları irəli sürməyə başladılar.
Respublika rəhbərlərinin zəifliyi erməni planlarının genişləndirilməsinə rəvac verirdi. 80-ci illərin ortalarından
etibarən erməni dairələri öz fəaliyyətlərini bir neçə istiqamətdə daha da genişləndirdilər. Bunun əsas
səbəblərindən ən ümdəsi ermənipərəst M. Qorbaçovun hakimiyyətə gəlməsi idi. Lakin ermənilər çox yaxşı başa
düşürdülər ki, Heydər Əliyev Kremldə işlədikcə onların iddialarının reallaşdırılması mümkün deyildi. Çünki
Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci illərdə ermənilərin torpaq iddialarının həyata
keçməsinə heç vaxt yol verilməmiş, Azərbaycan ərazisinin bir qarışı da Ermənistana verilməmişdir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olmaması, SSRİ-də yaranmış vəziyyət, M. Qorbaçovun
ermənipərəst mövqeyi erməni millətçilərinin Azərbaycan Respublikasına qarşı yeni ərazi iddiaları irəli
sürmələrinə əsas verdi. Əsrin əvvəlindən başlayaraq tarixi Azərbaycan torpaqlarının - İrəvan, Göyçə və Zəngəzur
mahallarının işğal edilməsi ilə kifayətlənməyən ermənilər “böyük Ermənistan” xülyasını yenidən ortaya atdılar.
Bu siyasət Qərbi Azərbaycandan azərbaycanlıların kütləvi şəkildə qovulması, Azərbaycan-Ermənistan
qarşıdurması ilə nəticələndi. Bu, ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına, o cümlədən Dağlıq Qarabağa qarşı ərazi
iddiaları onların “böyük Ermənistan” yaratmağa yönəlmiş strateji planlarının tərkib hissəsi idi.
1987-ci ildən başlayaraq ermənilər Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları ilə mübarizəyə başladılar. Bu
mübarizənin Heydər Əliyevin vəzifədən getməsindən dərhal sonra başlaması təsadüfi deyildi. “Dağlıq Qarabağ”
kartı ortaya atıldı və bu məsələdə Azərbaycan rəhbərliyinin tam acizliyi görünürdü. Xalq mövcud rəhbərlikdən
narazı olduğu üçün ümidlə milli liderini gözləyirdi.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsindəki Ermənistan işğallarını üç dövrə ayırmaq mümkündür: 1. DQMV-nin
türksüzləşdirilməsi. 2. Ermənistanla birbaşa torpaq əlaqəsinin yaradılması (1992-1993). 3. Ermənistanın bilavasitə
Azərbaycana təcavüzü (1993-1994).
1988-ci ilin fevralından Dağlıq Qarabağda separatçılar və erməni millətçilərinin mitinqləri başladı.
Mitinqçilərin tələbi ilə fevralın 20-də Vilayət Sovetinin sessiyası DQMV-nin Azərbaycan SSR-in tərkibindən
çıxarılıb Ermənistan SSR tərkibinə verilməsi haqqında qərar qəbul etdi. Ermənistandan 230 min azərbaycanlı
qovuldu. SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti 1989-cu il yanvarın 12-də “Azərbaycan SSR-nin DQMV-də xüsusi
idarəçilik formasının tətbiqi haqqında” qərar qəbul etdi.
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Heydər Əliyev Azərbaycanın o zamankı siyasi rəhbərliyinin fəaliyyətindən təəssüflənir və qeyd edirdi ki,
o dövrdə Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi bu idarənin yaranmasını böyük qələbə kimi qiymətləndirir və bu idarəyə
çox böyük ümidlər bəsləyirdi. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ilkin mərhələsində yüz minlərlə azərbaycanlı öz
tarixi torpaqlarından qovuldu.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünün getdikcə daha mütəşəkkil xarakter aldığı dövrdə
respublikamızda hakimiyyət çəkişmələrinin artması, qanunsuz silahlı dəstələrin yaradılması ölkəni anarxiya
girdabına sürükləyir, siyasi və iqtisadi böhranın dərinləşməsinə, torpaqlarımızın bir-birinin ardınca işğal
olunmasına rəvac verirdi. 20 Yanvar faciəsi, Xocalı soyqırımı, hərbi uğursuzluqlar, torpaqların itirilməsi
Azərbaycan hakimiyyətinin səriştəsizliyi, Moskvanın əlaltısına çevrilməsi, çəkişmələrin baş verməsi nəticəsində
olmuşdu. Səbir kasası dolmuş xalq Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtmasına yeganə xilas yolu kimi baxırdı.
DQMV və onun ətrafında olan 7 rayon ermənilər tərəfindən işğal olundu. İtirilmiş torpaqlarımız 14082
kv.km olmuş, bunun 4372 kv.km-i Dağlıq Qarabağa, qalanı isə ətraf rayonlara aiddir. Ümumiyyətlə, XX əsrin 2090-cı illərində 40.681 kv.km ərazimiz Ermənistan tərəfindən işğal olunmuşdur.
Xalqımız Ümummilli liderin respublika rəhbərliyində olmaması səbəbindən ağır faciələrlə üzləşdi. 19901993-cü illərdə Bakıda gedən proseslərin əksinə olaraq, blokada şəraitində yaşayan Naxçıvan Muxtar
Respublikasını Heydər Əliyev mətinliklə müdafiə edir, həmişə xalqın yanında olurdu. Naxçıvan əhalisi də Onun
ətrafında sıx birləşərək nicat yolunun məhz Heydər Əliyevdə olduğunu başa düşürdü. Bu xalq və rəhbər birliyi
Naxçıvanı tarixin çətin sınaqlarından çıxardı.
1993-cü ilin iyun ayında respublikamızda yaranmış böhranlı vəziyyətin aradan qaldırılması yolunu xalqın
əksər təbəqələri dövrün görkəmli siyasi xadimi, zəngin dövlətçilik təcrübəsinə malik olan Heydər Əliyevin
respublikanın siyasi rəhbərliyinə qaytarılmasında görürdü. Dünyanın bir sıra siyasi xadimləri və xalqımız deyirdi
ki, əgər Heydər Əliyev bu illərdə Azərbaycanda hakimiyyətdə olsa idi, nə ərazilər itirilər, nə də bu faciələr baş
verərdi.
Hakimiyyətdə olan qüvvələr ölkəni saldıqları ağır vəziyyətdən çıxarmaqda aciz olduqlarından, yaratdıqları
problemləri həll etmək üçün çıxış yolu tapa bilmədiklərindən, xalq və tarix qarşısında məsuliyyətdən qorxaraq
Heydər Əliyevi hakimiyyətə dəvət etdilər.
Heydər Əliyev deyirdi: “Mən buraya adamların təzyiqindən çox yaranmış vəziyyətə görə gəldim, çünki
xalqın taleyi həll olunurdu”. Ulu öndərin Azərbaycan rəhbərliyinə gəlməsi respublikanın tarixi müqəddəratını həll
etdi, vətəndaş müharibəsinin qarşısı alındı, torpaqların işğalı dayandırıldı, respublikanın parçalanması təhlükəsi
aradan qaldırıldı.
Azərbaycan rəhbəri kimi Heydər Əliyev Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə kompleks yanaşır, daxili və
xarici siyasət amillərini hökmən nəzərə alırdı. O, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qorumaq, erməni
təcavüzkarlarına qarşı xalqın ədalətli müharibəsini sülh vasitəsi ilə başa çatdırmaq, respublikanın ərazi
bütövlüyünü bərpa etmək üçün yorulmaq bilmədən çalışırdı.
Nizami ordu olmadan ölkənin təhlükəsizliyini təmin etmək mümkün deyildir. Heydər Əliyevin hakimiyyətə
qayıdışı ilə ordu quruculuğunda yeni dönüş mərhələsi başladı. Dövlət Müdafiə Şurası yaradıldı. Könüllülərdən
ibarət batalyonlar yaradılıb cəbhəyə göndərildi. İki ay ərzində 16,7 min nəfərdən ibarət 40 ehtiyat taboru təşkil
edildi. Döyüşçülərin mənəvi-psixoloji ruh yüksəkliyi artırıldı. Vahid komandanlıq möhkəmləndirildi, ordunun
döyüş hazırlığı artırıldı. Silahlı qüvvələrin maddi-texniki bazası xeyli möhkəmləndirildi. Heydər Əliyev ən qaynar
cəbhə bölgələrinə getdi, döyüş səngərlərində əsgər və zabitlərlə görüşdü, onların problemləri ilə maraqlandı,
tapşırıq və tövsiyələrini verdi. Nəticədə, Azərbaycan Ordusu düşmənin respublikanın içərisinə doğru hücumunu
dayandırdı. Hətta əks-hücuma keçib bir sıra torpaqları işğaldan azad etdi.
Formalaşan Azərbaycan ordusu düşmənə öz qüvvəsini göstərdi. Düşmənin Beyləqan istiqamətindəki
hücumu dayandırıldı. 1994-cü il yanvarın 5-6-da Füzuli rayonunun ən böyük yaşayış məntəqəsi olan Böyük
Bəhmənli kəndi, bir gün sonra Horadiz qəsəbəsi, Füzulinin daha 22 kəndi, Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı
kəndi geri alındı. Bir sıra strateji yüksəkliklər, yaşayış məntəqələri azad edildi.
Məhz bu uğurlar erməniləri danışıqlar masası arxasına oturmağa və 1994-cü il mayın 12-də atəşkəs barədə
saziş imzalamağa məcbur etdi.
Ümummilli lider Heydər Əliyev daxili siyasətlə yanaşı, xarici siyasətə böyük önəm verərək bu sahədə də
böyük müdriklik və diplomatik istedad nümayiş etdirdi. Ulu öndərin başçılığı ilə informasiya blokadasının
yarılması, Dağlıq Qarabağ probleminə dair həqiqətlərin dünya dövlətləri arasında özünəlayiq yer tutması,
respublikanın ərazi bütövlüyünün sülh, danışıqlar yolu ilə təmin edilməsi istiqamətində gərgin və səmərəli iş
aparılırdı. Azərbaycan dövləti ölkənin ərazi bütövlüyünü bərpa etmək, dövlətçiliyini möhkəmləndirmək üçün
dünyanın müstəqil və yüksək inkişaf etmiş ölkələri arasında özünə layiqli yer tutmasına hesablanmış siyasət
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yeridirdi. Beynəlxalq təşkilatlardan BMT, ATƏT, AŞ, Aİ, İKT, QİƏT, MDB kimi təşkilatlarla geniş və sıx
əməkdaşlıq qurulmuşdu.
Heydər Əliyev Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsinin, qondarma “Dağlıq Qarabağ problemi”nin,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi və qorunması məsələlərinin həll edilməsində ilk gündən
beynəlxalq təşkilatların gücündən istifadə edilməsinə, onların vasitəsilə bu məsələlərin sülh yolu ilə həll
edilməsinə çalışırdı. Heydər Əliyevin qətiyyəti, əzmkarlığı və gərgin fəaliyyəti sayəsində ATƏT-in Minsk qrupu,
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası çərçivəsində müntəzəm olaraq danışıqlar aparılmış, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
təsdiq edilmiş və “Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionu” ifadəsi qəbul olunmuşdur. ATƏT-in
üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının Budapeşt, Lissabon, İstanbul görüşlərində Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün tanınması və bərpası istiqamətində mühüm qərarlar qəbul edilmişdi.
Ulu öndər Heydər Əliyevin ərazi bütövlüyümüzün təmin olunması sahəsindəki apardığı siyasət bu
günümüzdə ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Ərazi bütövlüyünün pozulduğu
və torpaqlarımızın 20 ildən artıqdır ki, təcavüzkar erməni dövlətinin işğalı altında olduğu bir şəraitdə Azərbaycan
ordu quruculuğuna, onun maddi-texniki təminatına böyük əhəmiyyət verir. Azərbaycan NATO standartlarına
uyğun şəkildə təlim görmüş öz milli ordusu ilə Cənubi Qafqazda hərbi qüdrətinə görə lider dövlətə çevrilmişdir.
Bu gün Azərbaycan ordusu düşmənin istənilən hərbi hədəfini məhv etməyə qadirdir. İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
yaradılmış Müdafiə Sənayesi kompleksində 1160 adda silah-sursat istehsal edilir. 2016-cı ilin dördgünlük aprel
müharibəsində Azərbaycan Ordusu nəyə qadir olduğunu göstərdi. Son 22 il ərzində ilk dəfə düşmənin işğal etdiyi
ərazilərin bir hissəsini geri qaytardılar, xeyli əraziyə isə nəzarəti bərpa etdilər.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin “İşğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunun Cocuq
Mərcanlı kəndinin bərpası ilə bağlı tədbirlər haqqında” Sərəncamı hər bir azərbaycanlıda işğal altında olan
ərazilərimizin azad ediləcəyinə olan inamı daha da artırıb. Əgər bu gün Cocuq Mərcanlıdan didərgin salınmış
soydaşlarımız ata-baba yurdlarına qayıdırsa, deməli, Cəbrayıl, Füzuli, Ağdam, Kəlbəcər və işğal altında olan digər
ərazilərimizin sakinləri də artıq öz doğma yurdlarına qayıdacaqlar. Bu qayıdış Şuşaya, Xankəndinə qayıdışın
başlanğıcıdır. Azərbaycan yaxınlarda öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək, mənfur düşməni yerinə oturdacaqdır.
Yeni Azərbaycan.-2017.-15 aprel-№ 65.-S.3

1170

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Heydər Əliyev və iqtisadi islahatlar
Aida QULİYEVA
Ulu öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin xronologiyası çağdaş Azərbaycanın böyük bir tarixi
dövrünün parlaq səhifəsini təşkil edir. O, Azərbaycan tarixinə müasir dövlətçiliyimizin memarı, onun bütün əsas
institutlarının, o cümlədən iqtisadi inkişafın da yaradıcısı kimi daxil olub.
Heydər Əliyev öyrədirdi ki, dövlət qurarkən cəmiyyətin yaşam tərzini, ictimai həyat normalarını,
idarəçiliyi, qanunçuluğu, sabitliyi, milli həmrəyliyi, beynəlxalq təhlükəsizliyi və s. vəzifələri o zaman dolğun,
davamlı təmin etmək olar ki, dövlətin iqtisadiyyatı normal vəziyyətdə olsun və qarşıya qoyulmuş tələblərə cavab
versin.
Dünənki nəsil xatırlayır ki...
Heydər Əliyev hələ 1969-cu ildə respublikamıza rəhbər seçildikdən sonra Azərbaycan iqtisadiyyatının
əsasını təşkil edən neft sənayesinin inkişafına xüsusi fikir verirdi. O vaxta qədər Xəzər dənizində yalnız 40 metr
dərinliyədək kəşf edilən neft-qaz yataqları istismar olunurdu. Dərinlik 40 metrdən çox olan sahələrdə maliyyə və
texnika çatışmadığından qazma işləri aparılmır, bu səbəbdən neft və qaz hasilatı aşağı düşürdü. Belə vəziyyətdən
narahat olan Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Heydər Əliyevin təkidi ilə respublikamıza dənizin 200 metr
dərinliyində işləyən “Şelf-2”, “Şelf-3”, “Şelf-4” və “Şelf-5” qazma qurğuları gətirilir. Bu qurğular vasitəsilə
“Dədə Qorqud” və “İstiqlal” qurğuları düzəldilir. Qurğuların işini təşkil etmək üçün “Süleyman Vəzirov”, “İsrafil
Hüseynov” boruçəkən gəmiləri, 2500 ton yük qaldıra bilən “Azərbaycan” kran gəmisi, geofiziki kəşfiyyat işləri
aparan gəmilər və başqa texniki gəmilər alınır. Açılan neft yataqlarında platformalar tikmək üçün Sovet
İttifaqından alınan vəsait hesabına Bakıda Dərin Dəniz Özülləri Zavodu inşa edilir. Zavod tikililərinin iştirakçısı
olmuş, hazırda ARDNŞ-in vitse-prezidenti Xoşbəxt Yusifzadə böyük minnətdarlıqla qeyd edir ki, Bakıda dəyəri
400 milyon dollardan çox olan Dərin Dəniz Özülləri Zavodu tikmək üçün Sovet İttifaqından vəsaiti ancaq cənab
Heydər Əliyev kimi şəxsiyyət ala bilərdi.
Azərbaycan neft sənayesinin inkişaf etdirilməsinə hələ ötən əsrin 70-80-ci illərində Heydər Əliyevin belə
böyük diqqət və qayğısı olmasaydı, o dövrdə maddi-texniki baza yaradılmasaydı, sonrakı dövrdə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən işlənmiş nəhəng neft strategiyası da çətin reallaşardı. Məhz
Dərin Dəniz Özülləri Zavodunun hesabına indiki “Günəşli” yatağında 12 platforma yaradıldı, 150 istismar quyusu
qazıldı. “Günəşli” yatağının kəşfindən sonra isə “Azəri”, “Çıraq” və “Kəpəz” yataqları fəaliyyətə başladı.
SSRİ dağılanda Qərbin işgüzar dairələrinin nəzərləri Qərbi Sibirə dikilmişdi. Onlar buranı daha perspektivli
sayırdılar. Lakin Böyük Britaniyanın “Remko” şirkətinin idarə heyətinin sədri Stiv Remnin Bakıya gəlişi bu
təsəvvürlərin Azərbaycanın xeyrinə dəyişməsində böyük rol oynadı. S.Remn Azərbaycanda ölkəmizin neft
ehtiyatları ilə bağlı öyrəndiklərini Böyük Britaniyanın neft nəhəngi olan “British Petroleum” şirkətindəki
həmkarları ilə bölüşdü, onları Azərbaycanın neft sektoruna böyük məbləğdə sərmayə qoymağın vacibliyinə
inandırdı. Beləcə, Heydər Əliyevin neft strategiyasının əsas istiqamətlərindən birinin - Azərbaycan neftinin dünya
bazarlarına nəqlinin əsası qoyuldu və bu istiqamətdəki işlər ölkəmiz dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonra da
geniş vüsət aldı.
Ulu öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ilin iyununda xalqın təkidli tələbi ilə respublika rəhbərliyinə qayıdışı
xalqı və dövləti böyük faciələrdən hifz etməklə yanaşı, iqtisadiyyatdakı dərin böhran və tənəzzül prosesinin də
qarşısını aldı. O, Azərbaycan dövlətini təhdid edən ən təhlükəli prosesləri - dövlətin dağılması, vətəndaş
müharibəsinin başlanması və dövlətin təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş digər daxili, xarici təhlükələri aradan
qaldırandan sonra dərhal iqtisadi quruculuq işlərinə başladı. Qısa müddətdə ölkənin özünəməxsus milli iqtisadi
modelinin fundamental əsasını yaratdı, iqtisadi idarəçiliyi yenidən qurdu, islahatlar həyata keçirdi ki, bunlar da
tezliklə Azərbaycanı böhrandan çıxarmağa imkan verdi.
Həmin dövrdə bir ictimai-iqtisadi formasiyadan digərinə keçid dövrünü yaşayan Azərbaycanın hansı
iqtisadi modelə üstünlük verəcəyi ilə bağlı çoxlu fikir, təklif irəli sürülsə də, böyük strateq Heydər Əliyev hansısa
dövlətin təcrübəsinin olduğu kimi milli iqtisadiyyata köçürülməsini düzgün saymadı. Ümummilli lider
demokratik həyat tərzinin diktə etdiyi gerçəklik kimi bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə sadiq qalaraq Azərbaycanın
yeni dövr üçün inkişaf prioritetlərini müəyyənləşdirdi. Bu zaman o, respublikamızın özünəməxsus cəhətlərini,
coğrafi-siyasi mövqeyini, təbii ehtiyatlarını, intellektual və insan resurslarını ciddiliklə nəzərə aldı, vətəndaşların
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sosial mənafeyini əsas götürərək bazar iqtisadiyyatının prinsiplərinin mərhələlərlə tətbiqi zərurətini önə çəkdi.
1995-ci ildə ulu öndərin rəhbərliyi ilə hazırlanaraq qəbul edilən müstəqil Azərbaycanın ilk milli Konstitusiyası
respublikamızın gələcək iqtisadi inkişaf strategiyası üçün fundamental hüquqi baza rolunu oynadı, burada
vətəndaşların azad sahibkarlıq, mülkiyyət, mənzil toxunulmazlığı, eləcə də sosial təminat hüquqları birmənalı
təsbit olundu.
Azərbaycanın ozamankı məhdud imkanlarını nəzərə alan Heydər Əliyev iqtisadiyyatın bütün sahələrinin
paralel inkişafının qeyri-mümkünlüyünü önə çəkib, bu sahədə ciddi dönüşə nail olmaq üçün respublikamızın
malik olduğu zəngin karbohidrogen ehtiyatlarından səmərəli istifadəni vacib bildi. Ümummilli lider neft
sektoruna xarici sərmayələrin cəlb edilməsi istiqamətində ciddi addımların atılmasını təmin edib, 1994-cü ilin 20
sentyabrında Xəzər hövzəsində beynəlxalq əməkdaşlığın əsasını qoyan “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasına nail
oldu.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri layihəsinin, bütövlükdə Şərq-Qərb enerji dəhlizinin
gerçəkləşməsi və Asiyanı, xüsusilə də Mərkəzi Asiyanı Avropa ilə birləşdirən ən qısa, etibarlı və iqtisadi cəhətdən
faydalı Transqafqaz yolunun fəaliyyətə başlaması iqtisadi maraqları üst-üstə düşən Azərbaycanın, Gürcüstanın və
Orta Asiya dövlətlərinin siyasi mövqelərinin yaxınlaşmasına və beləliklə, Azərbaycanın regional təhlükəsizliyinin
möhkəmlənməsinə əlverişli şərait yaratdı.
Ehtiyatlarına görə dünyadakı ən iri qaz-kondensat yataqlarından sayılan “Şahdəniz” yatağında hasil olunan
təbii qazın Türkiyəyə, oradan isə Avropa ölkələrinə nəqlini həyata keçirmək məqsədilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas
ixrac neft kəmərinə paralel olaraq Bakı-Tbilisi-Ərzurum əsas ixrac qaz kəməri (Cənubi Qafqaz Boru Kəməri)
çəkildi və bu kəmər də Azərbaycanın şaxələnmiş ixrac neft-qaz kəmərləri sistemində özünə layiqli yer tutdu.
2007-ci ildən “Şahdəniz” qazı Cənubi Qafqaz Boru Kəməri ilə Türkiyənin qaz kəmərləri sisteminə daxil oldu.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin diqqət yetirdiyi əsas məsələlərdən biri də neft gəlirlərindən düzgün
istifadə etmək, “holland sindromu”na imkan verməmək idi. “Neft təkcə indiki deyil, həm də gələcək nəsillərə
məxsusdur”, - deyən dahi öndər iqtisadiyyatın birqütblü inkişafının yolverilməzliyini daim vurğulamaqla yanaşı,
istehsal sahibkarlığının geniş vüsət almasına, fəaliyyətini dayandırmış bir sıra iri müəssisələrin işə salınmasına,
bir sözlə, qeyri-neft sektorunun inkişafına da xüsusi diqqət ayırdı. Aqrar islahatları daha da dərinləşdirmək, onun
ikinci mərhələsinə keçidi təmin etmək, kəndli-fermer təsərrüfatlarının bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə cavab
verən, keyfiyyətcə yeni forma, prinsiplər və qaydalara əsaslanan, müasir tipli kollektiv əməyin tətbiqi sahələrini
yaratmaq məqsədilə ciddi addımlar atıldı. 1995-1996-cı illərdə “Aqrar islahatların əsasları”, “Sovxoz və
kolxozların islahatı”, “Torpaq islahatı haqqında” qanunların və digər vacib hüquqi aktların qəbulu aqrar-sənaye
kompleksində köklü dəyişikliklər aparmaq üçün imkanlar açdı, “Torpaq islahatı haqqında” Qanunda Müstəqil
Dövlətlər Birliyi məkanında ilk dəfə olaraq torpağın xüsusi mülkiyyətə verilməsi, onun alqı-satqı obyekti olması
kimi amillər əksini tapdı. 1995-ci ildən başlayaraq 1300-dən çox kolxoz və sovxoz ləğv olundu və onların
bazasında 35 minə yaxın kəndli (fermer) təsərrüfatı yaradıldı.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Şərq-Qərb nəqliyyat-kommunikasiya və enerji dəhlizləri məsələsində
tutduğu prinsipial mövqe və yürütdüyü uzaqgörən xarici iqtisadi siyasət TRASEKA layihəsinin reallaşmasına da
mühüm töhfə verdi. Avropa-Qafqaz-Asiya ölkələri arasında yüklərin daşınmasını təmin edən bu layihə bu gün də
Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında, nəqliyyat infrastrukturunun formalaşmasında ciddi rol oynayır. Bu isə
nəinki iqtisadi, həm də siyasi sabitlik və təhlükəsizlik baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir.
Heydər Əliyev yaxşı bilirdi ki, Azərbaycanda sahibkarlığı inkişaf etdirmək üçün təkcə hüquqi bazanın
olması kifayət deyil, bunun üçün siyasi və iqtisadi (maliyyə) sabitlik, xarici iqtisadi əlaqələrin liberallaşdırılması,
dövlətin fəal yardımı və sahibkarlıq mühitinin formalaşması əsas şərtdir. Bu səbəbdən də keçid dövründə
sahibkarlıq fəaliyyətini təşkil etmək üçün çox vacib olan dövlət strukturları - Dövlət Antiinhisar Siyasəti və
Sahibkarlığa Kömək Komitəsi, Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu, Kiçik və Orta Sahibkarlığın İnkişafı Agentliyi,
Xarici İnvestisiyalar Mərkəzi yaradıldı. İqtisadiyyatda bu sahə mülkiyyət formasından, fəaliyyət növündən və
fəaliyyət göstərdiyi sahədən asılı olmayaraq “Sahibkarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (1996)
və digər qanunvericilik aktları ilə tənzimləndi.
Qeyd etmək lazımdır ki, uzunmüddətli tənəzzüldən sonra ilk dəfə 1996-cı ildə ölkə iqtisadiyyatında iqtisadi
artım əldə edildi və sonrakı illərdə bu artım daha da möhkəmlənib sürətləndi. 1997-ci ildən Azərbaycan hökuməti
öz təcrübəsində ilk dəfə ortamüddətli məqsədli proqramlar üzrə fəaliyyətə başladı. Belə ki, “Azərbaycan
Respublikasında iqtisadi yüksəliş və struktur yenidənqurmanın ortamüddətli Proqramı”, “Dövlət sektoruna
investisiya qoyuluşunun ortamüddətli Proqramı”, “1997-2000-ci illərdə kiçik və orta sahibkarlığa dövlət köməyi
Proqramı” həyata keçirildi.
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Sonrakı dövr Azərbaycanda özəlləşdirmə prosesinin daha geniş miqyası əhatə etməsi və yeni sahibkarlar
ordusunun formalaşması üçün daha bir müvafiq proqrama ehtiyac yarandı. Yenə də böyük uzaqgörənlik göstərən
ümummilli lider Heydər Əliyev 10 avqust 2000-ci il tarixdə “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında II
Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi barədə fərman verdi.
İqtisadiyyatın strukturunun təkmilləşdirilməsi və rəqabət mühitinin formalaşdırılması əsasında milli
iqtisadiyyatın səmərəliliyini yüksəltmək, bazar münasibətlərinin iqtisadi əsası kimi özəl mülkiyyətçilər təbəqəsini
genişləndirmək, iqtisadiyyata investisiyalar, o cümlədən xarici investisiyalar cəlb etmək yolu ilə onun inkişafına
nail olmaq, dövlət əmlakını dövlət özəlləşdirmə çeklərinə satmaqla özəlləşdirmə prosesinə əhalinin maksimum
geniş təbəqələrini cəlb etmək özəlləşdirmə ilə bağlı II Dövlət Proqramında irəli sürülən əsas müddəalar idi.
Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanın demokratik tərəqqisi üçün zəruri inkişaf kursunu irəli sürüb,
onun alternativsizliyini real addımlar, əməli nəticələrlə beləcə sübuta yetirdi və banisi olduğu dövlətçilik irsinin
əbədiliyini təmin etdi.
Bugünkü nəsil görür ki...
Alfred Nobelin XX əsrin əvvəllərində “burada neft, qaz və siyasət çox sıx şəkildə bir-birinə qarışıb”, - deyə
xarakterizə etdiyi Azərbaycan artıq XX əsrin sonunda xalqın dahi oğlu Heydər Əliyevin gərgin əməyi, məntiqi
siyasi gedişləri və inkişaf strategiyası nəticəsində qan-qadadan uzaq, sabitliyin və əmin-amanlığın hökm sürdüyü
bir ölkəyə çevrilib.
Bu gün Heydər Əliyev siyasi kursunun ən layiqli davamçısı - dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin
müəllifliyi ilə Azərbaycanın çağdaş tarixinin şanlı səhifələri yazılır. Ulu öndər Heydər Əliyevin dövlətçilik yolunu
ləyaqətlə davam etdirən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti müəyyənləşdirilmiş möhkəm ənənələr üzərində
özü də yeni bir dövlətçilik məktəbinin banisinə çevrilib.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında respublikamızın qazandığı yüksək nəticələr, şübhəsiz ki, dövlət
idarəçiliyinin formalaşmış, çevik və işlək mexanizmlər əsasında həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. Bir sıra qabaqcıl
dövlətlərin onilliklər boyu keçdiyi inkişaf mərhələlərini qısa zaman kəsiyində sürətlə adlayan Azərbaycan
müstəqil və mütərəqqi düşüncə tərzinin diktə etdiyi azad bazar iqtisadiyyatı, demokratiya və vətəndaş cəmiyyəti
quruculuğu yoluna, milli maraqlarla inteqrasiya kursuna, sivil Qərb dəyərlərinə, demokratikləşmə proseslərinə
sadiqliyini sübuta yetirmişdir. Həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatların, infrastruktur layihələrinin səmərəli
nəticələr verməsi dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin yüksək bilik və intellektə, təcrübə və istedada, geniş
dünyagörüşünə, çevik idarəçilik məharətinə, qətiyyətə malik lider olduğunu bir daha nümayiş etdirir.
Sabahkı nəsil çalışacaq ki...
İti fəhmi, yüksək intellekti və parlaq zəkası ilə əbədiyaşarlıq hüququ qazanan, hakimiyyətdə olduğu hər iki
mərhələdə eyni əzmlə, həvəslə çalışıb, qarşıya qoyduğu hədəflərə çatmaq üçün bütün gücünü səfərbər edən
Heydər Əliyevi sabahkı nəsil də adı Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılan dahi şəxsiyyət kimi tanıyacaq və
“Mən fəxr edirəm ki, azərbaycanlıyam” - deyib onun uğurlu siyasətinin davamçısı kimi layiqli vətəndaş olmağa
çalışacaq.
Respublika.-2017.-16 aprel.-№79.-S.5.
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Heydər Əliyev - milli dövlətçilik ideologiyasının banisi
Seymur Orucov,
YAP Siyasi Şurasının üzvü, YAP Gənclər Birliyinin sədri
Bu gün öz inkişaf dövrünü yaşayan, dünyada nümunəvi dövlət kimi tanınan Azərbaycan hazırkı mərhələyə
asan yolla çatmayıb. Zaman ötdükcə - Azərbaycanda cərəyan edən inkişaf prosesi yeni mərhələyə qədəm
qoyduqca, ölkəmizdə gedən böyük dövlət quruculuğu prosesi öz səmərəli nəticələrini verdikcə, Azərbaycanın
beynəlxalq mövqeyi daha da gücləndikcə ölkəmizin müstəqilliyinin, Azərbaycanın zəngin və şərəfli inkişaf
yolunun mahiyyəti daha yaxşı dərk edilir. Bu dövrə - ölkəmizin, xalqımızın, dövlətçiliyimizin keçdiyi yola nəzər
saldıqda hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu yolu uğurlu, şərəfli və gələcəyə çox böyük ümidlər yaradan bir yol kimi
görür. Müstəqillik yolumuz Ümummilli lider Heydər Əliyevin parlaq zəkasının, Onun Azərbaycan torpağına,
Azərbaycan insanına olan sevgisinin təzahürü kimi meydana çıxdı. Azərbaycan xalqı, ictimaiyyətin
nümayəndələri çox haqlı olaraq bu illər ərzində ölkədə bütün sahələrdə uğurlara aparan yolun parlaq bir yol
olduğunu qeyd edir və bu yol Heydər Əliyev yolu adlandırılır. Bu gün ölkəmiz Ümummilli liderin ideyaları Heydər Əliyev yolu əsasında inkişaf edir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı və dövləti qarşısındakı misilsiz xidmətlərinin mahiyyətini
daha yaxşı anlamaq üçün Onun fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərinə nəzər salmaq lazımdır. İlk növbədə, Ümummilli
lider Heydər Əliyevin respublikamıza rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci illərdə gördüyü işlər xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir.
Danılmaz həqiqətdir ki, müasir müstəqil Azərbaycanın dinamik inkişafının əsasının qoyulması, sarsılmaz
ictimai-siyasi sabitliyin, milli həmrəyliyin təmin olunması məhz Ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə
bağlıdır. Ulu öndər həm də Azərbaycan xalqının və dövlətinin xilaskarıdır. Məlum olduğu kimi, 1990-cı illərin
əvvəlində - SSRİ-nin süqutu ərəfəsində Azərbaycanda siyasi, iqtisadi vəziyyət olduqca gərgin idi. Heydər
Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etmədiyi dövr çox gərgin və tənəzzül içində keçdi. SSRİ-nin dağılması ərəfəsində
Azərbaycana çox ağır zərbələr vuruldu. 15 İttifaq dövləti sıralarında yeganə ölkə Azərbaycan oldu ki, ərazisinin
20 faizi işğal edildi, 20 mindən çox şəhid verdi, 1 milyondan çox vətəndaşı qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə
düşdü. Yüz illər ərzində yaradılmış iqtisadi infrastruktur dağıdıldı, ölkə siyasi və iqtisadi baxımdan mürəkkəb
vəziyyətlə üzləşdi, bütün sahələr tənəzzülə məruz qaldı.
Azərbaycanın müstəqillik ərəfəsində və müstəqilliyinin ilk illərində yaşadığı faciələrin, çətinliklərin
qarşısının alına bilməməsinin əsas səbəbi ölkədə xalqın etimad bəslədiyi, insanları arxasınca apara bilən, Öz
torpağına, xalqına sonsuz məhəbbəti, sədaqəti olan bir insanın, yəni Heydər Əliyevin rəhbərlikdə olmaması idi.
Həmin dövrdə Azərbaycan həm də müstəqilliyini itirmək təhlükəsi ilə üzləşmişdi, ölkədə vətəndaş qarşıdurması
yaranmışdı.
Xalqımızı düşdüyü bu çətinliklər və faciələrdən xilas edəcək dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev var idi və
Ümummilli lider o zaman ilk növbədə Naxçıvan Muxtar Respublikasını xilas etdi. Əgər Heydər Əliyev olmasa
idi, bu gün Azərbaycanın Qarabağ problemi ilə yanaşı, Naxçıvan problemi yaranacaqdı. O zaman Naxçıvanda Ali
Məclisin Sədri seçilən Ulu öndər Heydər Əliyevin gərgin fəaliyyəti və səyləri sayəsində sabitlik təmin edildi və
muxtar qurumun sosial-iqtisadi vəziyyəti yaxşılaşdırıldı. Müharibənin davam etdiyi, sənaye məhsullarının
çatışmadığı, elektrik enerjisinin olmadığı, sosial-iqtisadi durumun kəskin olduğu şəraitdə Ali Məclisin Sədri kimi
Heydər Əliyev həyata keçirdiyi islahatlar, gördüyü tədbirlər və işlər sayəsində sabitliyin, tərəqqinin və
həmrəyliyin təmin olunmasına nail oldu. Əminliklə söyləyə bilərəm ki, Ümummilli lider Heydər Əliyev yorulmaz
fəaliyyəti ilə Naxçıvanı işğaldan, fəlakətlərdən, təlatümlərdən xilas etdi.
Bundan sonra Muxtar Respublikada tarixi Azərbaycan dövlət rəmzləri bərpa edildi, islahatlar siyasəti
uğurla həyata keçirildi. 17 noyabr 1990-cı il tarixində Naxçıvan Ali Məclisinin I sessiyasında ilk dəfə olaraq
üçrəngli bayrağımız qaldırıldı. Milli bayraq məsələsi ilə əlaqədar 2 bəndlik qərar qəbul edildi. Naxçıvan MSSR
adından “Sovet” və “Sosialist” sözləri çıxarıldı. SSRİ-nin mövcud olduğu bir dövrdə belə bir qərarın qəbul və icra
edilməsi olduqca yüksək siyasi səriştə və cəsarət tələb edirdi ki, Ulu öndər Heydər Əliyev bunu nümayiş etdirdi.
Naxçıvanda Kommunist Partiyasının fəaliyyəti dayandırıldı və Rusiya ordusu, əsgəri birlikləri Naxçıvan MR
ərazisindən çıxarıldı.
1993-cü ilin iyununda xalqın təkidli tələbi ilə Ulu öndərin Azərbaycana qayıtmasından sonra ölkəmizdə
fəlakətlərə son qoyuldu, ölkə dirçəlməyə başladı. Azərbaycana, ölkə iqtisadiyyatına, mənəvi mühitinə dərindən
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bələd olan Ulu öndər Öz düşüncəsini, fəaliyyətini müstəqil dövlət quruculuğuna sərf etdi və yeni bir yolun Heydər Əliyev yolunun əsasını qoydu.
Ulu öndər Heydər Əliyevin xalqımız və dövlətçiliyimiz qarşısındakı misilsiz xidmətlərindən biri də
ümumxalq partiyası olan Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasıdır. YAP ötən əsrin 80-ci illərinin sonu - 90cı illərin əvvəllərində ölkəmizdə meydana çıxan mürəkkəb siyasi situasiyanın daxili məntiqindən, zamanın
təxirəsalınmaz tələbindən irəli gələrək Azərbaycan xalqının arzu və istəklərinin ifadəçisi kimi yaranan partiyadır.
Ümummilli liderimizin nüfuzu, Azərbaycan xalqının Ona göstərdiyi yüksək etimad Yeni Azərbaycan Partiyasının
qısa müddət ərzində təşkilatlanmasına, ölkənin bütün regionlarında özəklərini yaratmasına və 1993-cü ildə
hakimiyyətə gəlməsinə şərait yaratdı. Yeni Azərbaycan Partiyası dünyada analoqu olmayan bir siyasi təşkilat kimi
yarandığı müddətdən 6 ay sonra siyasi hakimiyyətə gəldi. Ötən zaman ərzində zəngin və şərəfli yol keçən Yeni
Azərbaycan Partiyası Azərbaycanın inkişafına müstəsna töhfələr verdi, hər bir Azərbaycan vətəndaşının üz
tutduğu ümummilli partiya kimi çıxış etdi. Bu gün Prezident İlham Əliyevin Sədrlik etdiyi Yeni Azərbaycan
Partiyası Ulu öndərin ideyaları əsasında fəaliyyətini davam etdirir.
Çox sevindirici haldır ki, Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasəti Onun layiqli davamçısı, siyasi
varisi cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Ötən zaman birmənalı şəkildə göstərdi ki,
Ümummilli liderin fiziki yoxluğu dövründə ölkəsini, millətini düşünüb, müstəqilliyimizin əbədi olması uğrunda
qətiyyətlə mübarizə apara biləcək lider məhz Prezident İlham Əliyevdir. Ulu öndər Öz övladını bu böyük
vəzifənin icrasına layiq gördü. Bəli, bu, çox ağır bir vəzifə idi. Amma Prezident İlham Əliyev bu ağır və
məsuliyyətli vəzifənin öhdəsindən uğurla gəldi. Heydər Əliyev Azərbaycanda dövlətçilik məktəbi yaratdı. Bu
məktəbi bütün varlığı ilə mənimsəyən cənab İlham Əliyev özündə böyük fəlsəfi məna daşıyan azərbaycançılıq
ideyası əsasında ölkəmizdə vətəndaş birliyini daha da möhkəmləndirib.
Xüsusi olaraq qeyd edilməlidir ki, Prezident İlham Əliyev təkcə Heydər Əliyevin siyasi məktəbinin deyil,
bütövlükdə, həyat məktəbinin yetirməsidir. Ulu öndərimizin Azərbaycan üçün gördüyü işlər Onun varisi olan
cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə davam etdirilir. Əldə edilən çoxsaylı nailiyyətlər sübut edir ki, Ulu
öndərimizin müstəqil Azərbaycanın gələcəyi üçün nəzərdə tutduğu bütün işlər böyük uğurla həyata keçirilir. Bu
gün hər bir vətəndaşımız ölkəmizin uğurlarından qürur duyur. Qazanılan nailiyyətlər xalqımızı daha böyük
qələbələrə, zəfərlərə ruhlandırır. Dünyanı iqtisadi böhran bürüdüyü bir şəraitdə, bir çox ölkələrdə daxili sabitliyin
pozulması və bunun nəticəsində çox böyük insan itkisi ilə nəticələnən münaqişələrin yaranması, dünyanın
müxtəlif nöqtələrində siyasi və iqtisadi mühitin böhrana uğradığı dövrdə müstəqil Azərbaycanımızın dinamik
inkişaf etməsi, əhalinin maddi rifahının gündən-günə yaxşılaşması çox fərəhləndiricidir. Eyni zamanda,
iqtisadiyyatımızın inkişafı, abadlıq və quruculuq işləri, şəhər və kəndlərimizin simasının dəyişməsi sübut edir ki,
Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev yolunu çox böyük uğurla davam etdirir. Bu yol Azərbaycan insanına
xidmət etmək yoludur, bu yol Azərbaycan vətəndaşının maddi rifahına xidmət edən yoldur. Heydər Əliyev yolu
Azərbaycanı firavan, xoşbəxt gələcəyə aparan yoldur. Həm iqtisadi, həm mədəni, həm də mənəvi inkişaf üçün
həyata keçirilən siyasət bu yolun əsas qayəsidir ki, Prezident İlham Əliyev bunu layiqli səviyyədə həyata keçirir.
Milli dövlətçilik ideologiyası, xarizmatik liderlik və bu liderlik ətrafında geniş konsensus Prezident İlham
Əliyevin həyata keçirdiyi islahatların uğurla nəticələnməsini təmin edib. Bu dövr ərzində ölkəmizdə qeyri-neft
iqtisadiyyatı iki dəfə artıb və onun ümumi daxili məhsulda payı 38 faizdən 66 faizə yüksəlib. Bu gün regionlarımız
iqtisadi dövrəyə fəal cəlb olunub və hazırda iqtisadi dəyərin üçdə biri regionlarda formalaşır. Azərbaycan
hökumətinin intensiv olaraq kommunal və nəqliyyat infrastrukturuna yatırdığı investisiyalar müsbət nəticələrini
verir. Nəticədə ölkə ərazisinin 90 faizindən çoxu təbii qazla təmin olunub. Bu, dünya üzrə ümumi göstəricidən iki
dəfə çoxdur. Bu gün Azərbaycan kosmik ölkələr qrupunun üzvüdür. Həyata keçirilən siyasət ölkəmizdə məşğulluq
səviyyəsinin artması ilə nəticələnib. Açılan iş yerlərinin 72 faizi məhz regionlarda yaradılıb. Bu isə ölkə əhalisinin
sosial rifahının, dayanıqlı gəlirlərinin formalaşmasını təmin edib. 2014-cü ildə dünyada baş verən iqtisadi
proseslər Azərbaycanın postneft dövrünə keçid prosesini sürətləndirib. Prezident İlham Əliyevin 2016-cı ilin
dekabr ayının əvvəlində təsdiq etdiyi dayanıqlı inkişafla bağlı Yol Xəritəsi ölkəmizin daha geniş şaxələndirilmiş
və dərin iqtisadi modelinin qurulmasını təmin edəcək. Həmin sənəddə sabit, dayanıqlı və səmərəli maliyyə
sektorunun qurulması məsələləri də əksini tapıb. Bu məqsədlə strategiya bir sıra istiqamətləri - bank sektorunda
restrukturizasiya proseslərinin tamamlanmasını, qeyri-işlək aktivlərlə bağlı problemlərin həllini, maliyyə
infrastrukturunu əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etdirməyi nəzərdə tutur.
Azərbaycanın müasir tarixi Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən səmərəli islahatlar
nəticəsində sürətli inkişafla səciyyələnir. Dövlət siyasətinin təməlində Azərbaycan vətəndaşı, onun hüquq və
azadlıqlarının qorunması dayanır. Bu isə dövlət-vətəndaş münasibətlərinin ən yüksək səviyyəsinin təzahürüdür.
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Dövlət idarəetməsində müasir dövrün tələblərinə uyğun islahatlar aparılır, dövlət idarəçiliyi təkmilləşdirilir,
idarəetmə prosesləri modernləşdirilir və dövlət orqanlarının fəaliyyətində səmərəlilik artırılır.
Zaman baxımından 26 il heç də böyük tarix deyil, amma bu illər ərzində görülmüş işlərə nəzər salanda bir
daha əmin olursan ki, demək, qısa bir vaxtda böyük uğurlara imza atmaq mümkündür. Azərbaycanda müstəqillik
illərində görülmüş işlər və nəzərdə tutulmuş layihələr bir daha göstərir ki, bu ölkəni xoşbəxt bir gələcək gözləyir.
Yeni Azərbaycan.-2017.-14 aprel-№ 64.-S.4.
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Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanın tikinti kompleksinin inkişafında rolu
Samir Nuriyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin direktoru
Tarixin dönüş nöqtələri bir çox hallarda xalqın yetişdirdiyi dahi şəxsiyyətləri ilə bağlıdır. Müasir
Azərbaycanın formalaşması və müstəqil respublikanın qurulması yolunda milli tarixin əsas dönüş nöqtələri Ulu
öndər Heydər Əliyevin dövlətə rəhbərlik etdiyi 1969-1982 və 1993-2003-cü illərə təsadüf edir. Bu dövrlərdə ölkə
iqtisadiyyatının bütün istiqamətlərində müşahidə olunan müsbət dinamika fonunda tikinti sektorunun dayanıqlı
təməlinin qoyulmasında və sürətli inkişafında Heydər Əliyevin rolu əvəzolunmazdır.
Azərbaycanda tarixən tikinti və quruculuq işlərinə böyük əhəmiyyət verilmişdir. XIX əsrin ortalarında
şəhərsalma və memarlıq ölkə həyatında və cəmiyyətin inkişafında getdikcə böyük rol oynamağa başlamışdır.
Lakin bu sahənin daha intensiv inkişafı, geniş tikinti potensialının yaradılması, sahə üzrə inkişaf proqramlarının
qəbul edilməsi, yeni kadrların yetişdirilməsi və müvafiq layihələrə cəlb olunması məhz Ulu öndər Heydər
Əliyevin Sovet İttifaqı zamanı Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci illərə təsadüf edir. Sovet
dövründə ölkədə müəyyən inkişafın müşahidə olunduğuna baxmayaraq, 1960-cı illərin sonunda Azərbaycanın
sosial-iqtisadi göstəriciləri İttifaqın orta göstəricilərindən xeyli aşağı idi. Adambaşına düşən sosial-iqtisadi
göstəricilərinə görə Azərbaycan 15 Sovet Respublikası arasında axırıncı yerlərdən birini tuturdu.
Ümummilli lider Heydər Əliyev 1969-cu ildə respublika rəhbərliyinə gəlişi zamanı ilk növbədə geridə
qalmış xalq təsərrüfatını sürətlə inkişaf etdirmək məqsədilə sovet ali hakimiyyət orqanları qarşısında 70-80-ci və
qarşıdan gələn illər üçün möhtəşəm inkişaf proqramı qoymuşdur. Tezliklə Azərbaycanın orta ittifaq səviyyəsindən
geriləməsi prosesini dayandırmaq, iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsinin yeni strategiyasını hazırlamaq və bu
sahədə dərin islahatlar həyata keçirmək üçün real təkliflər irəli sürüldü.
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi və SSRİ Nazirlər
Soveti tərəfindən 1970-1979-cu illər ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına yönəlmiş beş vacib qərar
qəbul olundu. Onlardan ikisi sənayenin, üçü kənd təsərrüfatının inkişafının daha da intensivləşdirilməsinə
hədəflənmişdi. Bu qərarlara əsasən ölkədə yeni müasir sənaye müəssisələrinin tikintisi və yenidən qurulması,
kənd təsərrüfatının sürətli inkişafı, sosial-mədəni, xidmət və infrastruktur obyektlərinin inşası nəzərdə tutulmuşdu.
Bu genişmiqyaslı proqramları həyata keçirmək üçün tikinti işlərini əhəmiyyətli şəkildə sürətləndirmək,
onun maddi-texniki bazasını möhkəmləndirmək tələb olunurdu. Bununla əlaqədar, tikinti kompleksində yaranmış
vəziyyəti dərindən təhlil etmək məqsədilə 1971-ci ilin iyul ayında Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi
Komitəsinin tikinti məsələlərinə həsr edilmiş xüsusi plenumu keçirilmiş, tikintidə mövcud vəziyyət ətraflı təhlil
olunmuş, nöqsanlar aşkarlanaraq, onların aradan qaldırılması üçün konkret tədbirlər planı təsdiq edilmişdi.
Növbəti illər ərzində tikintidə mövcud vəziyyət bir qayda olaraq ən yüksək səviyyədə müzakirə olunur, bu
sahədə vəziyyəti kökündən yaxşılaşdırmaq məqsədilə tikinti kompleksində fəaliyyət göstərən nazirlik, komitə və
idarə rəhbərlərinin şəxsi məsuliyyətinin artırılması, kapital qoyuluşunun səmərəli istifadə edilməsi, tikintinin
müddətinin azaldılması və keyfiyyətinin yüksəldilməsi məsələləri Heydər Əliyevin şəxsi nəzarətində saxlanılırdı.
Araşdırmalar göstərir ki, 1969-1982-ci illər sovet dövründə Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi
inkişafının ən yüksək dövrü olmuşdur. Bu illər ərzində respublikada iqtisadiyyatın bütün sahələri üzrə inkişaf əldə
edilmişdir. 1971-1975-ci illər Azərbaycan iqtisadiyyatının dönüş mərhələsi kimi qiymətləndirilir. Bu illər ərzində
sənaye məhsulu nəzərdə tutulmuş 43-46% əvəzinə 50% artmış, orta illik artım 1966-1970-ci illərlə müqayisədə
29% yüksəlmiş, sənayedə müsbət struktur dəyişikliyi aparılmışdır. Bu işlər sonrakı 1976-1982-ci illər ərzində də
uğurla davam etdirilmişdir. Neftayırma və neft emalı zavodlarının tikintisinə, kimya və metallurgiya sənayesi və
digər sahələrdə böyük həcmdə tikinti-yenidənqurma işlərinə başlanılmışdır.
Sosial-iqtisadi göstəricilərin respublika üzrə ildən-ilə yüksəlməsinin əsas səbəbi iqtisadiyyatın ən vacib
sahələrindən biri olan tikinti kompleksinə dövlət tərəfindən ciddi qayğı və diqqətin artırılması ilə əlaqədar idi.
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə aparılan islahatlar tikinti materialları sənayesinin inkişafı, sahənin maddi-texniki
bazasının möhkəmləndirilməsi, yeni kadrların hazırlanması kimi istiqamətlərdə ciddi irəliləyişlər əldə etməyə
imkan vermişdir.
Tikinti kompleksində görülən işlərin Ulu öndərin daim diqqət mərkəzində olması bu sahədə çalışan rəhbər
işçilərin, eləcə də əmək kollektivlərinin məsuliyyətini də artırmışdır. Nəticədə tikintinin əsas göstəriciləri əvvəlki
illərə nisbətən dəfələrlə artmış, tikilən mühüm obyektlərin vaxtında və yüksək keyfiyyətlə istifadəyə verilməsi
təmin edilmişdir. Onların sırasında Kür su kəmərini, “Neftçilər” və “Nizami” metro stansiyalarını, Yeni Bakı
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Neftayırma zavodunun emal kompleksini, Bakı Məişət Kondisionerləri zavodunu, Qaradağ rayonunda nəhəng
Dərin Özüllər Zavodunu və bir çox digərlərini misal gətirmək olar.
Əhalinin sosial şəraitinin yaxşılaşdırılmasında mənzil tikintisinin mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini dərindən
bilən Heydər Əliyev hələ 1971-ci ildə müvafiq təşkilatlar qarşısında bu problemin həll edilməsi üçün ciddi
vəzifələr qoymuşdur. Elan olunan əsas məqsədlərdən biri istifadəyə verilən mənzillərin sayını ən azı iki dəfə
artırmaq, kooperativ tikintilərinin genişlənməsini və yaxşılaşmasını təmin etmək, yeni mənzil sahələrinin
vətəndaşlar arasında bölgüsü işində nəzarəti və məsuliyyəti artırmaq idi. Heydər Əliyev vurğulayırdı ki, bütün
insanları abad mənzillə təmin etmək məsələsi ən mühüm problemlərdən biri olaraq qalır və partiya, həmkarlar
ittifaqı və bütün təsərrüfat orqanlarının diqqəti bu problemin həllinə yönəldilməlidir. Bu illərdə Bakı şəhərində
mənzil tikintisini sürətləndirmək üçün görülən tədbirlərdən biri və ən mühümü Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə iri
panelli evtikmə kombinatlarının təşkil edilməsi oldu. Həmin kombinatların qüvvəsi ilə Bakının Yeni Əhmədli,
Günəşli, Yeni Yasamal, 9-cu mikrorayon kimi iri yaşayış massivləri inşa olunmuş, on minlərlə insan yeni
mənzillərə köçmüş və xeyli adam öz mənzil-məişət şəraitini yaxşılaşdırmışdır.
Qeyd edilməlidir ki, 1969-1982-ci illərdə Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərinin də inkişaf etdirilməsi və
abadlaşdırılması nəticəsində onun görkəmi dəyişdi. 14 ildə yeni binalar, mədəniyyət obyektləri istifadəyə verildi,
yaşayış evlərinin tikintisi geniş həcmdə həyata keçirildi. Bu illərdə tikilən çoxmənzilli binalar bütün Bakı
şəhərinin yaşayış fonduna bərabər tutula bilərdi. Respublika rəhbərinin xüsusi diqqət yetirdiyi məsələlərdən biri
də əhalinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması idi. 14 il ərzində respublika əhalisinə 376,1 min yeni tikilmiş mənzil
verilmişdi. Bu, Azərbaycanın hər üç sakinindən birinin məhz həmin dövrdə yeni mənzillə təmin edilməsinə imkan
yaratmışdı.
Heydər Əliyev hakimiyyətinin 1969-1982-ci illər dövrünü təhlil edərkən görürük ki, Ulu öndərin atdığı bir
çox addımlar gələcəyə hesablanmışdır. Bu dahi insan hələ o zaman Azərbaycanın gələcəyi haqqında düşünür,
dərin islahatları uğurla həyata keçirməklə respublikanın sosial-iqtisadi inkişafını sürətləndirir, böyük kadr
potensialını hazırlayırdı. O illərdə tikinti kompleksində böyük məktəb keçmiş, məsuliyyət hiss edən, tələbkar,
peşəkar, səriştəli kadrlar yetişdirilmişdir.
Ulu öndər Heydər Əliyev işində qətiyyəti və güclü şəxsi liderlik xüsusiyyətləri sayəsində xalqın ən istedadlı
və peşəkar nümayəndələrini asanlıqla ətrafında birləşdirir, Azərbaycanın parlaq gələcəyi naminə irəli sürdüyü
təşəbbüslərin reallaşdırılmasına ruhlandırırdı. Onun respublikaya rəhbərliyi zamanı iqtisadiyyatın bir çox
sahələrində olduğu kimi, tikinti sektorunda da göstərdiyi xidmətlərinə görə bir çox memarlar, layihəçilər,
inşaatçılar püxtələşib yüksək səviyyəli peşəkarlar kimi yetişərək, ittifaq və dünya miqyasında nüfuz qazanmış,
fəxri adlara layiq görülmüş, Azərbaycanın adını daha da ucaltmışlar. Qısa müddət ərzində tikinti sektorunun 100dən çox peşəkar nümayəndəsi “Əməkdar mühəndis”, “Əməkdar memar”, “Əməkdar inşaatçı” fəxri adları ilə,
orden və medallarla təltif olunmuşlar.
XX əsrin 70-ci illəri Sovetlər İttifaqının digər respublikaları üçün “durğunluq illəri” sayılırdısa, Azərbaycan
o zaman həqiqi inkişaf dövrünü yaşayırdı. Ulu öndərin yüksək təşəbbüskarlığı, müdrik siyasəti, bacarığı sayəsində
Azərbaycan sözün əsl mənasında intibah dövrünü yaşamışdır. Heydər Əliyev məmləkətimizin çiçəklənməsi və
inkişafı naminə Sovet İttifaqı rəhbərliyinin diqqətini, qayğısını ölkəmizə yönəldə bilmişdir. Məhz Heydər Əliyev
zəkası və müdrikliyi ölkəni yeni demokratik inkişafa doğru apardı və müasir Azərbaycanı inkişaf etməkdə olan
ölkələr sırasına çıxardı.
Bugünkü Azərbaycan Ümummilli lider Heydər Əliyevin çoxillik gərgin və uzaqgörən fəaliyyətinin
məhsuludur. 1993-cü ilin 15 iyun tarixində Heydər Əliyev xalqın təkidli tələbi ilə yenidən hakimiyyətə gəlir.
Azərbaycanda müstəqil dövlət quruculuğunun memarı olan Ulu öndər iqtisadiyyatda müasir tələblərə uyğun
dövlət tənzimlənməsi sisteminin əsasını qoyur, mürəkkəb bir şəraitdə bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə əsaslanan
səmərəli dövlətçilik mexanizmini formalaşdırır.
Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illər respublikamızda nəinki iqtisadi yüksəliş, eyni
zamanda, yaşıllaşdırma və abadlaşdırılma işləri ilə, yeni yaşayış məskənlərinin tikilməsi, əhalinin mənzil
şəraitinin yaxşılaşdırılması və insanların məişət mədəniyyətinin yüksəldilməsi dövrü kimi də xalqın
yaddaşındadır. Bu, ondan irəli gəlir ki, Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi həmin illərdə istər kənd
yerlərində, istərsə də şəhərlərdə əhalinin böyük hissəsinin mənzil-məişət şəraiti yaxşılaşdırılmış, yeni yaşayış
massivləri tikilmiş, fərdi evlərin sayı çoxalmış, minlərlə insanın maddi rifahı və sosial şəraiti yaxşılaşmışdır.
Elə ilk gündən Azərbaycan xalqının bütün imkanlarını, qurub-yaratma potensialını və işgüzarlıq
qabiliyyətini hərəkətə gətirərək canlı, ahəngdar və saat kimi dəqiq mexanizm halına salan Heydər Əliyev
respublikamızın güclü yüksəlişinə, adının hörmətlə çəkilməsinə nail oldu. Onun yorulmaz və məqsədyönlü
fəaliyyəti nəticəsində ölkəmizin bütün ərazisi başdan-başa quruculuq meydanına çevrildi.
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1993-2003-cü illər ərzində Heydər Əliyev tərəfindən Azərbaycanda quruculuq, abadlaşdırma və sosialekoloji problemlərin həlli istiqamətində həyata keçirilən kompleks tədbirlər nəticədə əhalinin sosial şəraitinin
yüksəlməsində öz əksini tapmışdır. Sosial cəhətdən yaşayış məskənlərində ekoloji problemlərin həll edilməsi
əhalinin güzəranı, mənzil-məişət şəraiti ilə qarşılıqlı əlaqədədir.
Sosial nöqteyi-nəzərdən məişət mədəniyyəti dedikdə əhalinin sağlamlığından tutmuş yaşayış tərzi, mədəni
səviyyəsi, davranışı, adət-ənənəsi, kənd, qəsəbə və şəhərlərin abadlığı, yaşayış məskənlərinin yaşıllıq dərəcəsi,
şəhərsalma mədəniyyəti, mənzil şəraiti, yol-nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi, yeni körpülərin və yol
ötürücülərinin tikilməsi, əhaliyə göstərilən məişət xidmətlərinin səviyyəsi, kommunal rahatlığı, istirahət
zonalarının yaradılması və yaşayış yerlərinin ekoloji təmizliyinədək geniş bir anlayış başa düşülür.
Əhalinin məişət mədəniyyətinin yüksəldilməsində şəhərsalmanın əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirən Ulu
öndər Azərbaycana rəhbərlik etdiyi ilk günlərindən Bakı, Sumqayıt və Gəncə kimi iri sənaye şəhərlərində
şəhərsalmanın planlı şəkildə və elmi əsaslarla aparılmasına ciddi fikir verirdi. Heydər Əliyev şəhərsalma
məsələlərindən danışaraq bu sahədə Bakıda xeyli işlərin görüldüyünü xüsusi qeyd edirdi. O, şəhərsalmanın elmi
əsaslarla planlaşdırılması və tikinti işlərinin davam etdirilməsinin paytaxt üçün mühüm məsələ olduğunu xüsusi
vurğulayırdı.
1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Bakıda Beynəlxalq Bankın yeni
binasının açılışı mərasimində çıxışı zamanı səsləndirdiyi bu sözlər Onun vətənə hədsiz məhəbbətini, işinə
münasibətini, quruculuq və yaradıcılıq həvəsini çox gözəl əks etdirir: “Mən şəhərin hər bir daşını, hər bir küçəsini,
binasını özüm üçün doğma hesab edirəm. Əgər hər kəs millətini, şəhərini, Vətənini və paytaxtımız olan Bakını
sevirsə, belə hissiyyatla yaşamalıdır”.
Respublikada mənzil tikintisi və şəhərsalma məsələlərinə qayğı və diqqətlə yanaşan Heydər Əliyev əhalinin
mənzil-məişət şəraitini yaxşılaşdırmaq və urbanizasiya prosesini məqsədyönlü şəkildə inkişaf etdirmək üçün
əvvəlki illərdə şəhərsalma ilə bağlı görülən tədbirlərin həyata keçirilməsində buraxılmış nöqsanları ciddi tənqid
edirdi. Onun sözlərinə görə, həyata keçirilən tədbirlər kompleksi şəhərsalma və əhalinin yerləşdirilməsi
məsələlərinin həllindəki ciddi nöqsanları aradan qaldırmaq üçün çox vacibdir. O, yeni yaşayış kvartallarının
salınmasının, köhnə şəhərlərin bərpa olunaraq yenidən qurulmasının, abad kənd və qəsəbələrin salınmasının şəhər
və kənd əhalisinin həyat şəraitinin bir birinə yaxınlaşmasına kömək edəcəyinə inanırdı və bu məqsədlərə doğru
qətiyyətlə irəliləyirdi.
Zaman Heydər Əliyevin şəhərsalma ilə bağlı olan müdrik və uzaqgörən siyasətinin düzgün perspektivli
olduğunu bir daha sübut etdi. Hazırda Bakının bir çox yerlərində müasir layihələr əsasında tikilən çoxsaylı
hündürmərtəbəli yaşayış evlərinin və ictimai binaların şəhərə yaraşıq verməsi, bütövlükdə paytaxtda aparılan
geniş abadlıq işlərinin nəticələri dahi rəhbərin həmin illərdə irəli sürdüyü təşəbbüslərin uğurla həyata keçdiyini
göstərən faktlardır.
Məlumdur ki, şəhərsalma məsələlərində memarlığın rolu böyükdür. Gözəl memarlıq işlərini yüksək
qiymətləndirən Heydər Əliyev memar və arxitektorların əməyinə həmişə qayğı ilə yanaşmış, mənzil tikintisi və
şəhərsalma məsələlərində onların fəaliyyətini layiqincə dəyərləndirmişdir. Respublika iqtisadiyyatının dinamik
inkişafı, insanların rifahının durmadan yüksəlməsi istehsal obyektlərinin, mədəniyyət, elm, təhsil müəssisələrinin,
yaşayış evlərinin yüksək sürətlə tikilməsini, şəhərlərin, qəsəbələrin, kəndlərin daha tez abadlaşdırılmasını tələb
etdiyini qeyd edən dahi şəxsiyyət bütün bu işlərdə memarların rolunun danılmaz olduğunu hər zaman
vurğulayırdı. O, hər zaman qeyd edirdi ki, inşa edilən bütün tikililərin hamısı gözəl, orijinal olmalı, adamların
estetik tələblərinə cavab verməlidir.
Heydər Əliyev yeni tikilən binalarda milli memarlıq formalarına geniş yer verməyi, binaların interyer və
eksteryerlərində milli naxışlardan səmərəli istifadə etməyi tövsiyə etmişdir ki, bu da Ulu öndərin milli
mədəniyyətimizə dərin məhəbbətini göstərən amillərdəndir. Dahi rəhbər mənzil tikintisində Şərq üslubuna, milli
mədəniyyətimizə sadiq qalmağa üstünlük verir və bunu hamıya xatırladırdı. Onun daim vurğuladığı məsələlərdən
biri memarların, layihəçilərin öz işlərində Azərbaycan memarlığının binalara Şərq koloriti verən ünsürlərindən
geniş istifadə etməsi ilə bağlı olmuşdur. O bildirirdi ki, inşa edilən ansambllar və ayrı-ayrı tikililər Bakının
sabahıdır və bunlar gələcək nəsillərimizi də sevindirməlidir.
Heydər Əliyev yeni inşa edilən binaların həm müasir, həm gələcək tələblərə cavab verməsinin inşaatçıların
bir nömrəli vəzifəsi olduğunu deyirdi. Bu baxımdan yaxın gələcəkdə Azərbaycanda yeni-yeni binaların
yüksələcəyinə şübhə etmirdi. O inanırdı ki, tikilən hər bir yeni bina öz memarlıq keyfiyyətlərinə və
funksionallığına görə nə qədər müasir olarsa, bir o qədər də insana yararlı olacaq, şəhərin mənzərəsini
zənginləşdirəcəkdir.
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Bütün bu faktlardan aydın olur ki, respublikamızın iri şəhərlərində şəhərsalma işlərinin elmi əsaslarla və
uzaqgörənliklə planlaşdırılması, urbanizasiyanın tələblərinə əməl edilməsi, bacarıqlı və səriştəli rəhbər olan
Heydər Əliyevin təşkilatçılığı ilə əlaqədardır. Bu baxımdan Ulu öndərin uzaqgörənliyi ictimai həyatın başqa
sahələrində olduğu kimi, şəhərsalma, urbanizasiya, məişət mədəniyyəti və sosial-ekologiya sahəsində də özünü
göstərməkdədir.
Müasir Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini bərpa etdiyi illər ərzində mürəkkəb və eyni zamanda,
şərəfli bir yol keçmişdir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin və Onun ideyalarının layiqli davamçısı olan Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılmış genişmiqyaslı islahatlar ölkəmizdə sosial-iqtisadi vəziyyətin
yaxşılaşmasına, əhalinin maddi rifahının daha da artmasına xidmət etmişdir. Əsası Ümummilli lider tərəfindən
qoyulmuş və bu gün uğurla həyata keçirilən uzaqgörən siyasət sayəsində bir çox sosial məsələlər öz həllini tapmış,
əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi və həyat şəraitinin daha da yüksəldilməsi istiqamətində əhəmiyyətli
addımlar atılmışdır.
Eyni zamanda, qeyd olunmalıdır ki, ötən 10 ildə Azərbaycanda həyata keçirilən tikinti işlərinin həcmi 8
dəfəyədək artmış və nəticədə, iqtisadiyyatın bu sektoru sürətlə inkişaf edən sahələrdən birinə çevrilmişdir.
Sözügedən dövr həm də Azərbaycanda tikinti sənayesində yeni sahələrin yaranmasına səbəb olmuşdur. Qeyrineft sektorunun inkişafı, tikinti sektorunda müşahidə edilən yüksəliş, ilk növbədə, tikinti materialları sənayesinin
yenidən canlanması ilə nəticələnmişdir. Azərbaycanda yeni texnologiyalar əsasında işləyən sement zavodları
tikilmiş, metal konstruksiyaları, müasir tikinti materialları istehsal edən müəssisələr yaradılmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin qarşıya qoyduğu məqsədlərdən biri də ölkə
əhalisinin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasıdır. Xüsusilə də aztəminatlı vətəndaşların, gənc ailələrin
mənzil probleminin həll edilməsi prioritet vəzifə kimi müəyyən edilmişdir.
2016-cı ilin aprel ayında ölkə başçısının Fərmanı ilə yaradılmış Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin fəaliyyətə başlaması ilə Azərbaycanda yeni sosial hərəkatın əsası
qoyulmaqla yanaşı, uzunmüddətli iqtisadi dayanıqlığın təmin edilməsi istiqamətində mühüm addım atıldı.
Əsas vəzifələrindən biri ölkə vətəndaşlarının mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, mənzilə olan
tələbatının ödənilməsi olan Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi həmçinin Azərbaycanda müasir memarlıq üslubunda
ekoloji və enerji səmərəliliyi tələblərinə cavab verən çoxmənzilli binaların tikilməsini təmin etməlidir.
Fəaliyyətə başladığı ilk gündən Agentlik güzəştli mənzillərin tikintisinin təşkil edilməsi istiqamətində
zəruri tədbirlər həyata keçirir. Ölkə başçısının Agentliyin fəaliyyətinə göstərdiyi dəstək sayəsində 2016-cı ilin
dekabr ayının 24-də Prezident İlham Əliyevin və ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə
Agentliyin ilk layihəsi olan, 29 binadan ibarət Yasamal Yaşayış Kompleksinin təməlqoyma mərasimi
keçirilmişdir. Kompleksdə inşa olunacaq ilk doqquzmərtəbəli binanın və ümumtəhsil məktəbinin təməli
qoyulmuşdur. Təməlqoyma mərasimində çıxış edərək bu layihənin reallaşmasının mənzilə ehtiyacı olan ailələr
üçün böyük dəstək olacağını vurğulayan dövlət başçısı agentliyin xətti ilə əhali üçün çoxmənzilli binaların tikintisi
prosesinin tədricən paytaxtla yanaşı, bir çox şəhər və rayon mərkəzlərini əhatə edəcəyini, eyni zamanda,
respublikada inşaat sektorunun daha da canlanmasına töhfə verəcəyini diqqətə çatdırıb.
Bu gün zəngin tarixi ənənələrə köklənən Azərbaycanın iqtisadiyyatının, elm və mədəniyyətinin inkişafı,
vətəndaşının mənafelərinin qorunması, onun sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, həyat keyfiyyətinin artırılması,
ölkənin beynəlxalq nüfuzunun möhkəmlənməsinə hədəflənən dövlət siyasətinin qətiyyətlə reallaşdırılması prosesi
dönməzdir. Bütün bunların əsası XX əsrdə Azərbaycan xalqının yetişdirdiyi dahi şəxsiyyət, idarəçilik sahəsində
böyük və təcrübəli siyasət adamı, görkəmli dövlət xadimi və müasir Azərbaycan Respublikasının banisi Heydər
Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur.
Yeni Azərbaycan.-2017.-12 aprel-№ 62.-S.4.
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Heydər Əliyev və sürətli reformalar strategiyası
Nurlana Əliyeva
Bakı Slavyan Universitetinin rektoru,
YAP İdarə Heyətinin üzvü
Ümummilli Lider Heydər Əliyev irsi zəngin siyasi xəzinəyə bənzəyir. Hər yeni mövzu ilə Onun da yeni
tərəfləri, yeni səhifələri açılır. Ulu Öndərin qətiyyətli və ardıcıl siyasətçi olduğu bütün dünyaya məlumdur. Biz
Onun siyasi qətiyyətini çox zaman qanunauyğun, dahilik cizgisi kimi qəbul edirik. Ümummilli Lider Heydər
Əliyevin siyasi qətiyyəti həm də rəhbər müdrikliyinin bir portreti, analitik siyasətçi düşüncəsinin yekunu idi.
Tarixdə elə məqamlar olur ki, düzgün qərarları yubanmadan gerçəkləşdirmək onların zəruriliyini izah etməkdən
qat-qat vacib olur. Sovetlər dağılandan sonraki Azərbaycanın taleyi belə qərarlar tələb edirdi. Ulu Öndər Heydər
Əliyev bu qərarları hələ Sovet İttifaqı dağılmazdan əvvəl qəbul edirdi. Onların isə taleyimizi dəyişən dərin
reformalar olduğu sonralar aydınlaşdı.
Ümummilli Liderin ən mühüm qərarları tarixi öncə görmə nümunəsi, müstəqil Azərbaycan qurmağın
pillələri idi. Ani baxışdan adi bir fakt kimi görünə bilər: 1990-cı ilin 22 iyul səhəri öndər təyyarə ilə Naxçıvana
gəlmişdi. Lakin bir il bir ay sonra baş verən hadisələr, - SSRİ-nin dağılması faktı göstərdi ki, Ümummilli Lider
Heydər Əliyev baş verəcək hadisələri öncədən bilirdi. Onu da bilirdi ki, bu mürəkkəb tarixi mərhələdə o xalqına
lazımdır, o, Vətəndə öz yenilməz xalqı ilə birgə olmalıdır. Ancaq bu ali niyyətlər naminə öz şəxsi həyatını
təhlükəyə qoyurdu. Axı, rəsmi Moskva ilə razılaşmadan Naxçıvana gəlmişdi. Bu addımın qarşısını almaq üçün
Moskvada nə qədər təzyiqlərə dözmüşdü, nə qədər əsəb, sağlamlıq sərf etmişdi.
Siyasətdə nəticələr əldə etmək - reallığı dəyişmək, yaşayış qaydalarını dəyişmək bacarığı tələb edir.
Siyasətdə bundan çətin yol yoxdur. Əsl reforma da elə budur, islahatçılıq istedadı məhz bunu bacarmaqdır.
İnsanların işıq və ümid görmədiyi bir yerdə xilas yolu tapmaqdır. Ulu Öndərin polad iradəsi, başladığı işi başa
burmaq ehtirası hər şeyə qadır idi. Çünki o öz planlarını insanlara ötürə bilirdi, onları böyük işlər və addımlar
ətrafında səfərbər edirdi. Və ən başlıcası, xalq ona inanırdı.
Bu addımların əsas hissəsi Naxçıvanda atıldı. Azərbaycanın müstəqilliyini gerçəkləşdirmək üçün xalqın
monolit birliyi lazım idi. Lakin bu birliyin qarşısında iki maneə vardı: ölkədəki iqtisadi-siyası dağıntı və sərhəddə
Ermənistanla müharibə. Bunların hər ikisi həllolunmaz görünürdü. Xüsusilə Ermənilərlə sərhəd müharibəsi.
Öndər bilirdi ki, 1918-ci ildə müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyəti yaranandan sərhəd müharibəsi milli dövlətimizə
qarşı müqavimətin əsas forması olmuşdu. Öndər onu da yaxşı bilirdi ki, qonşuluqdaki balaca erməni xalqı özü
bizim döyüşkən xalqımız üçün əsas problem deyildi. Əsas problem, əsas cəbhə Azərbaycanın müstəqilliyini
istəməyən məkrli qonşu dövlətlər idi.
Ümummilli Lider Heydər Əliyev heç yerdə və bircə dəfə də olsa demədi: biz erməni dövləti ilə deyil, bütün
xristian dövlətləri ilə vuruşuruq. Öndər ən böyük hədəflərini heç vaxt dilinə gətirmirdi. Sadəcə onları həyata
keçirirdi. Keçən ilin aprelində Ermənistanla cəbhə xəttindəki döyüşlər həm də bu xəttin davamı idi. Dövlətimiz,
Prezidentimiz yenə Ermənistanı müdafiə edən bəzi beynəlxalq dairələrin müqaviməti ilə üzləşdi. Hərbi təşəbbüs
Ermənistanda olanda onlar susurlar. Amma qərb dairələri Qarabağda sülhə çağırırsa, deməli işğalçı dövlət üçün
təhlükə var, bu xainlərin xristian köməyinə ehtiyacı var. Prezident İlham Əliyev aprel döyüşlərində azad edilmiş
ərazilərin bərpa edilməsi üçün sərəncam imzalamış və lazımı maddi vəsait ayırmışdır. Bu, torpağa, Vətənə sədaqət
nümunəsidir.
O zaman Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Prezident seçilməsindən (10.10.1993), Bişkek sülhünəcən (
12.05.1994) cəmi yeddi ay keçmişdi. Cəmi yeddi aya müstəqilliyin beynəlxalq problemləri həll olundu, dinc
quruculuq fürsəti yarandı. Xalqımız vətəndaş müharibəsi və iqtisadi-siyasi xaosdan sabitlik vəziyyətinə çıxdı.
Ölkədə yeni vəziyyət yarandı. Azərbaycan əldə etdiyi müstəqilliyi dönməz etmək fürsəti qazandı. Bu, yeni
reallığın yaradıcısı və qurucusu Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi iradəsi idi. Bu iradə paralel olaraq daxili
müxalifətlə mübarizə edirdi. Xüsusilə qanunsuz silahlı dəstələrin ləğvi rəhbərin ardıcıl səyləri hesabına baş tutdu.
Hələ Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti dövründə qabaqcıl Qərb ölkələri ilə neft kontraktları barədə söhbət gedirdi.
Bəli, ölkəyə maliyyə lazım idi. Amma sadəlövh meydan liderləri neft kontraktlarını Azərbaycanın təhlükəsizliyi
üçün təminat sayırdılar. Amma Ulu Öndər Heydər Əliyev Qərbi də yaxşı tanıyırdı: bilirdi ki, neft sənayesinə
milyardlar qoyacaq şirkətlər özləri qarant axtarırlar. Onlara zəmanətçi kimi baxmaq uzaqgörənlik ola bilməzdi.
Qərb ölkələri ilə neft kontraktlarının boş müzakirələrdən iş müstəvisinə keçməsi üçün ölkədə, Azərbaycanda
siyasi sabitlik lazım idi. Həm də elə sabitlik ki, Qərb dairələri buna inansınlar, öz milyardları ilə gələndə risk
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etmədiklərini hiss etsinlər. Bu da yeni konstitusiya və yeni iqtisadi qanunvericilik tələb edirdi. Azərbaycanın
müstəqilliyini qorumaq belə çətin islahatlardan keçirdi.
1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq referendumu Ulu Öndər Heydər Əliyev Konstitusiyasını qəbul etdi.
Bişkek sülhündən cəmi il yarım keçirdi. Yeni konstitusiya Azərbaycanda xüsusi mülkiyyəti və azad sahibkarlıq
normalarını təsbit etdi. Mülki Məcəllə və digər zəruri iqtisadi qanunlar qəbul edildi. Yalnız bundan sonra dünyanın
iri neft şirkətlərinin Azərbaycana marağı ciddiləşdi. Azərbaycan artıq sərhədləri BMT tərəfindən tanınmış, öz
konstitusiyası olan, daxildə siyasi sabitliyə nail olmuş bir dövlət idi, onunla beynəlxalq qanunvericiliyə uyğun hər
cür layihələr qurmaq olardı. Belə də oldu. Xəzər neftini çıxarmaq üçün Beynəlxalq Əməliyyat şirkəti gerçəkləşdi.
Bu şirkətin işə başlaması Bişkek sülhündən, yeni konstitusiyadan və siyasi sabitlikdən sona öndərin dördüncü
strateji qələbəsi idi. Baxmayaraq ki, bu böyük qələbələrin hansı diplomatik maneələrlə müşayiət olduğunu
demirəm.
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin birnəfəsə, artıq səs-küysüz qazandığı bu qələbələrin Azərbaycanın
gələcəyi üçün misilsiz əhəmiyyəti vardı. Dahi Öndər Heydər Əliyev ölkəni qısa vaxtda modernləşdirmək istəyirdi.
Buna külli miqdarda investisiya və yatırım lazım idi. Bu imkanlar real olaraq ancaq Azərbaycan neftinin dünya
bazarlarına çıxmasından gələ bilərdi. Bu işi reallaşdırmaq üçün daha bir problem ortaya çıxdı. Böyük miqdar nefti
bazarlara və limanlara çıxarmaq üçün Azərbaycanın öz neft borusu olmalı idi. Öndər bu strateji işdə qonşuların
ümidinə qalmağı təhlükəli sayırdı. Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinə daxil olan iri kompaniyalar da bu problemdən
narahat idilər. Nefti çıxarmaq azdır, onu bazarlara təhlükəsiz nəql etmək üçün təminat olmalıdır. Baki-TbilisiCeyhan boru xətti bu təminatı təmin etdi. Həm də ölkənin suverenliyinin sipərlərindən biri, ölkəmizin bu borudan
uzun tarixi dövr ərzində fayda götürəcəyi mülahizəsi idi.
Ağlasığmaz gərgin iş rejimi öndərin sağlamlığına mənfi təsir göstərirdi, amma öndər xalqının sabahını,
qurduğu müstəqil dövlətin taleyini öz canından da əziz bilirdi. Tarix onun işlərini, yeni Azərbaycan yaratmaq
planlarını sahibsiz qoymadı. Öndərin sadiq silahdaşları, gənc siyasi varisi onun planlarını və arzularını daha
sürətlə davam etdirdi. Çünki Ulu Öndər Heydər Əliyevin həm praktik, həm nəzəri irsi qədirbilənliklə qüdrətli bir
silaha çevrildi. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəni modernləşdirmək strategiyası surətlə davam etməyə
başladı.
Bu sürətin əsasları və mənbələri Ulu Öndər Heydər Əliyevdən qalan idarəçilik prinsipləri idi. Gənc
Prezidentdə əsas bir keyfiyyət vardı: o Azərbaycanı səmimi bir məhəbbətlə sevirdi. Bu məhəbbətin kökündə isə
xalqımızın yaşarılıq və yaradıcılıq potensialına hədsiz inam idi. Bu məhəbbət və inam ayrılmaz idi və ölkə
Prezidentinin bütün plan və qərarlarında barız xətt kimi görünürdü. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın
modernləşmə sürətini həmişə onun potensialından az hesab edir. Ona görə ilk qərar və addımlarından ölkədəki
idarəçilik qərarlarının qəbul edilmə sürətini daha da artırmağa çalışırdı. Bu da öz nəticəsini verdi, bu gün biz həm
iqtisadi, həm sosial infrastruktur, həm mədəni quruculuq baxımından yeni bir ölkədə yaşayırıq. Və bütün bunlar
cəmi on ildə baş vermişdir. Cəsarətlə demək olar ki, ölkənin modernləşməsini ən çox istəyən, buna hamıdan çox
can atan da Prezident İlham Əliyevin özüdür. Xalqımız, gəncliyimiz bunu görür və öz prezidentinə pərəstiş edir.
Cənab İlham Əliyev adında "beynəlxalq" sözü olan iki layihədən ən sürətli dəyişikliklər üçün istifadə etdi.
Neft kontraktları və "İpək Yolu" layihələri. Bunların hər ikisi ölkədə misli görünməmiş tikinti-quruculuq
layihələrinə çevrildi. Prezidentin səyləri nəticəsində Azərbaycanın həm şəhərdaxili, həm də magistral avtomobil
yol xətləri ən yüksək tələblər səviyyəsində yenidən quruldu. Bunun tikinti sektorunun inkişafına misilsiz təsiri
oldu. Yenidən qurulan yolların kənarları əhalinin öz vəsaiti hesabına qısa vaxtda işlək infrastruktura çevrildi. Bu
əlbəttə yeni iş yerləri, orta sahibkarlıq üçün fəaliyyət meydanı deməkdir. Biz magistral yol tikintisinin iqtisadi
möcüzə yaratmaq qabiliyyətini gözümüzlə gördük. Prezidentin infrastruktura qayğısı ilk vaxtlar bizə yol tikintisi
kimi görünürdü. Amma əslində bu, tərəqqini sürətləndirmək strategiyasının özü idi. Biz hələ də ilboyu Prezidentin
yeni yol layihələrini maliyyələşdirmək haqqında yığcam sərəncamlarını oxuyuruq. Əslində isə bu sərəncamlar
iqtisadi tərəqqinin sürətini artırmağa yönəlmiş sistemin həlqələridir.
Xalqımız öz Prezidentini iki şeyə görə daha çox sevir: bunlardan biri Heydər Əliyevin mirası olan siyasi
sabitlik, ikincisi isə sürətli tərəqqidir. Tərəqqi sabitlikdən yaranır, amma daimi olanda sabitliyə xidmət edir. Həm
cəmiyyət, həm də şəxsiyyətlər üçün yaşamaq və inkişaf etmək perspektivi hava kimi zəruri bir şeydir. Heydər
Əliyevin sabitlik konsepsiyası buna əsaslanırdı. Ümidsiz və inamsız cəmiyyətdə ən yaxşı güc orqanları da sabitlik
təmin edə bilməz. Azərbaycandakı siyasi sabitliyin zəruri tərəfi ölkəmizin fəal xarici siyasətidir. Bu siyasətin
təsirli olması üçün ölkənin birinci xanımı Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyəti də xüsusi qiymətini almalıdır.
Biz tarixdə özünü təsdiq etmiş ən xeyirxah və mərd xalqlardan biriyik. Və beynəlxalq aləmdə özümüzə belə də
münasibət tələb edirik. Amma bu asan məsələ deyildir. Azərbaycanın beynəlxalq imicini, onun qədim
mədəniyyətini və nəcib simasını təbliğ etmək baxımından Mehriban xanımın fəaliyyəti tarixi bir miqyas daşıyır.
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Biz bunun qədrini bilməliyik, Mehriban xanımın yaratdığı humanitar ənənələri hər yerdə davam etdirməliyik,
gəncliyə ötürməliyik.
Ölkənin birinci xanımı bizim mədəniyyət və incəsənətimizi xaricdə yorulmadan təbliğ edir. Daxildə isə
qayğı göstərir. Mən bir müəllim kimi Mehriban xanımın təhsilimizi inkişaf etdirmək, onun maddi bazasını
yüksəltmək, beynəlxalq standartlar səviyyəsinə qaldırmaq üçün gördüyü işləri fəxr ilə izləyirəm. Onun bütün
layihələri misilsiz uğur qazanır. Ona görə ki, o Azərbaycan mədəniyyətini və onu yaratmış qədim xalqın
mentalitetini ürəkdən sevir və bizə bu yolda nümunə göstərir. Ona görə sevgi ilə, sidq ilə görülən içlər uğur
qazanır, ovsanaya düşür. O Ümummilli Lider Heydər Əliyevin adını daşıyan Fondu şəfqət, yardım və xeyriyyə
ünvanına çevirmişdir.
Bəli, müstəqil dövlət xalqın gələcəyini qurmaq üçündür. Prezident İlham Əliyevin sürətli reformalar
siyasəti həm də buna yönəlib. İnfrastruktur layihələrindən ərzaq təhlükəsizliyinə, yeni sənaye qovşaqlarından
kənd yollarına qədər hər şey dövlətimizin tərəqqi strategiyasının tərkib hissəsidir. Bütün bunlar ölməz Ümummilli
Lider Heydər Əliyevin çiçək açan arzularıdır, ömrünü sərf etdiyi hədəflərdir. Biz Prezidentimiz İlham Əliyev ilə
birlikdə - Ulu Öndərin yolu ilə gedirik, bu yol qələbələr yoludur.
Prezident İlham Əliyevin sürətlə yürütdüyü iqtisadi reformalar siyasətinin Azərbaycanı öz məqsədinə,
niyyətinə, intibahına qovuşduracağına xalqımızın zərrə qədər şübhəsi yoxdur.
Bizə inam verən və nikbin edən də bu qüdrətli siyasətin göz önündə olan nəticələridir.
Səs.-2017.-12 aprel-№ 62.-S.5.

1183

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Heydər Əliyev və iqtisadi islahatlar
Süleyman İsmayılbəyli
Hər bir sahənin inkişafı kimi iqtisadi sahədə də ölkəmizin uğurlar əldə etməsi, iqtisadi nailiyyətlərin
qazanılmasında ümummilli lider Heydər Əliyevin xidmətləri müstəsnadır. İstər ümummilli liderin Azərbaycana
rəhbərliyinin birinci dövrü, istərsə də müstəqillik illərində ölkə iqtisadiyyatında müşahidə edilən inkişaf, tərəqqi
bunun əyani sübutudur.
Sosial-iqtisadi göstəricilərə görə müttəfiqlərindən geri qalan ölkə
Məlumdur ki, 60-cı illərin sonuna qədər Azərbaycan keçmiş SSRİ-nin müvafiq respublikaları arasında
sosial-iqtisadi göstəricilərinə görə geridə qalan aqrar ölkə kimi tanınırdı. Lakin ümummilli liderin 60-cı illərin
sonlarında Azərbaycan Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi təyin edilməsi
ilə bu mənfi tendensiya tədricən aradan qalxmağa başladı. Heydər Əliyevin bilavasitə rəhbərliyi ilə 70-80-ci
illərdə respublikada sosial-iqtisadi sahədə çox böyük işlər görüldü və yüksək nailiyyətlər əldə olundu. Həmin
dövrdə respublikanın sosial-iqtisadi sahələrinin inkişafına əvvəlki 50 ildə olduğundan 1,4 dəfə çox vəsait qoyuldu,
250-dən çox zavod, fabrik, istehsal sexi və sosial müəssisələri tikilib istifadəyə verildi. Xüsusilə, çox gəlirli sahə
olan üzümçülük sürətlə inkişaf etdirilməyə başladı və istehsalatda yeni texnologiyalar tətbiq olundu. Nəticə
etibarilə, respublikada milli gəlir 2,5 dəfə artaraq adambaşına ictimai məhsul istehsalının artım tempi 2 dəfədən
çox oldu. Həmçinin sənaye məhsullarının istehsalı 2,5 dəfə artdı ki, , bu da əvvəlki 30 ildə istehsal olunan
məhsulun həcmindən təqribən 2 dəfə çox idi. Kənd təsərrüfatında ümumi məhsul istehsalı 2,7 dəfədən çox oldu.
Həmin dövrdə respublikada 18,5 milyon kvadrat metrlik mənzil tikilib istifadəyə verildi ki, nəticədə 2 milyon 200
min adam yeni mənzilə köçdü, yaxud öz mənzil şəraitini yaxşılaşdırdı.
İqtisadi sahədə böhran dövrü
1980-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəllərində başqa sahələrdə olduğu kimi ölkənin sosial-iqtisadi sahəsində
də böhranlı vəziyyət hökm sürürdü. Böyük zəhmət və külli miqdarda vəsait hesabına on illər ərzində yaradılmış
zavod və fabriklər demək olar ki, öz fəaliyyətlərini dayandırmış, təhsil və səhiyyə müəssisələrində işlərin ahəngi
pozulmuşdu. Bu dövrdə kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələri demək olar ki, əkilib becərilmirdi. Lakin 1993cü ilin iyun ayında xalqın təkidli tələbi ilə Heydər Əliyevin respublika rəhbərliyinə qayıdışı Azərbaycanın sosialiqtisadi sahəsini məhv olmaqdan xilas etdi, bu sahəyə diqqət və dövlət qayğısı bərpa olundu. Həmçinin ölkənin
iqtisadi potensialından səmərəli istifadənin yolları və bu sahənin gələcək inkişaf istiqamətləri müəyyənləşdirildi.
Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına dövlət vəsaiti ilə yanaşı, xarici sərmayələr də cəlb edildi. Respublikada
iqtisadiyyatın idarə olunması ilə bağlı 20-dən artıq nazirlik, komitə, şirkət, konsern və digər dövlət qurumları ləğv
edildi, bəzi icra hakimiyyətləri orqanlarının səlahiyyətləri və funksiyaları yeni şəraitə uyğunlaşdırıldı. Eyni
zamanda bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun yeni qurumlar yaradıldı. İqtisadi islahatları dərinləşdirmək və
respublikanın iqtisadiyyatını daha da inkişaf etdirmək məqsədilə dövlət idarəçilik sistemində islahatlar aparıldı.
İlk növbədə Nazirlər Kabinetinin səlahiyyəti və funksiyaları bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğunlaşdırıldı.
Ölkə iqtisadiyyatı yüksək sürətlə, dinamik inkişaf etdirilərək dünya bazar iqtisadiyyatına inteqrasiya edildi.
Azərbaycanın yeni neft erası
Ümummilli lider Heydər Əliyev özünün zəngin bilik və təcrübəsi əsasında Azərbaycanın yeni dövr üçün
iqtisadi inkişaf prioritetlərini müəyyənləşdirdi, bu sahədə mövcud olan problemlərin həlli yollarının nəzarət və
praktik əsaslarını göstərdi. Qısa zaman ərzində Azərbaycanın güclü və qüdrətli dövlətə çevrilməsi üçün onun
yeraltı və yerüstü sərvətlərimizdən xalqın mənafeyi naminə səmərəli istifadə edilməyə başlanıldı. Heydər Əliyev
ölkənin malik olduğu zəngin karbohidrogen ehtiyatlarından düzgün yararlanmağı son dərəcə vacib sayaraq ilk
gündən yeni neft strategiyasının işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsinə əzmlə çalışdı. 1993-cü ilin
əvvəllərində AXC-Müsavat iqtidarının hazırladığı layihə iqtisadi və siyasi baxımdan Azərbaycanın deyil, Qərb
şirkətlərinin maraqlarına daha çox cavab verdiyindən, böyük öndər bu istiqamətdə aparılan işlərin məcrasını
dəyişdirmiş oldu. Milli mənafeləri siyasi fəaliyyətində hər zaman öndə tutan Heydər Əliyev qısa zamanda Qərb
1184

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

şirkətləri ilə danışıqların yeni şərtlər çərçivəsində aparılmasını təmin etdi. Diplomatiya sahəsində dərin bilikləri
olan, biznes mühitinin incəliklərini mənimsəyən İlham Əliyevin 1994-cü ilin aprel ayında ARDNŞ-in beynəlxalq
əlaqələr üzrə vitse-prezidenti təyin olunması bu istiqamətdə çox önəmli addım oldu. Cəbhə bölgəsində atəşkəsin
kövrək olduğu, müntəzəm olaraq ölkədəki siyasi sabitliyi pozmağa cəhdlərin edildiyi çətin bir siyasi şəraitdə
Qərbin transmilli şirkətləri ilə danışıqlar aparan İlham Əliyev onların ölkəmizə olan inam və etimadını
formalaşdıra bildi. Aparılan uğurlu neft siyasəti ilə Azərbaycan dünyanın aparıcı dövlətləri- Amerika, Fransa,
Almaniya, İngiltərə, Türkiyə, Yaponiya, Çin, Rusiya və digər ölkələrlə iqtisadi və siyasi cəhətdən möhkəm
əlaqələr yaratdı. Beləliklə, 1994-cü ildə dünyanın iri neft şirkətləri ilə qurulmuş müştərək işlər nəticəsində "Əsrin
müqaviləsi" imzalandı. Bununla da Azərbaycanda yeni neft erası başladı. Sözügedən mühüm kontrakt
çərçivəsində bağlanmış müqavilələr Azərbaycanın yeraltı sərvətlərinin dünya bazarlarına çıxarılmasına, Qərbə
inteqrasiyaya imkan yaratdı. Beləliklə, mərhələli şəkildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri və Bakı-TbilisiƏrzurum qaz boru kəməri tikilib istifadəyə verildi. Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində Azərbaycana
xarici sərmayə axını başladı və ölkəyə on milyardlarla dollar həcmində xarici investisiya yatırıldı. Azərbaycan
neftinin ölkənin inkişafı və xalqa xidmət edəcəyinə əmin olan Heydər Əliyev deyirdi: "Neft Azərbaycanın
müstəqilliyinin möhkəmlənməsi, iqtisadiyyatın digər sahələrinin inkişaf etdirilməsi, xalqın rifahının
yüksəldilməsi kimi ali məqsədlərimizin uğurla həyata keçirilməsi üçün güclü vasitədir, ən əlverişli mənbədir. Tam
qətiyyətlə demək olar ki, bu vasitədən səmərəli və məqsədyönlü istifadə etməklə biz yaxın gələcəkdə Azərbaycanı
ən yüksək həyat səviyyəli ölkələrdən birinə çevirə biləcəyik".
Heydər Əliyevin 1993-cü ildə yenidən hakimiyyətə qayıtdığı ilk vaxtlar dövlətin iqtisadi və siyasi
əsaslarının təhlükəsizliyi, vətəndaşların mülkiyyət hüquqları əleyhinə cinayətlər, maliyyə-kredit fırıldaqları və
iqtisadi xarakterli başqa cinayətlər çoxalaraq, cəmiyyət üçün təhlükəli bir həddə gəlib çatmışdı. Sahibkarların
əsassız yoxlamalara məruz qalması, iş adamlarının təzyiqlərlə üzləşməsi ölkədəki sərmayə mühitinə mənfi təsir
göstərirdi. Artıq iş adamlarının haqlı narazılığı prezidentə də məlum idi və dövlət başçısı qısa zamanda bu kimi
mənfi halların aradan qaldırılması istiqamətində məqsədyönlü addım atdı. Bu mənada Heydər Əliyevin "İstehsal,
xidmət, maliyyə kredit fəaliyyətinə dövlət nəzarətinin qaydaya salınması və əsassız yoxlamaların qadağan
edilməsi barədə" 1996-cı il, 17 iyun tarixli fərmanı və "Azərbaycan Respublikasında iqtisadi cinayətkarlığa qarşı
mübarizə sahəsində bəzi tədbirlər haqqında" 1998-ci il, 27 yanvar tarixli sərəncamı xüsusi qeyd olunmalıdır.
Azərbaycan iqtisadiyyatı yeni inkişaf mərhələsində
Heydər Əliyevin neftin iqtisadiyyatın digər sahələrinin inkişaf etdirilməsi üçün güclü vasitə olduğu
fikirlərinə əsaslanan ümummilli liderin siyasi kursunun layiqli davamçısı Cənab İlham Əliyev 2003-cü ildə
prezident seçildikdən sonra bu vaxta qədər neftdən gələn gəlirlərin bundan sonra qeyri-neft sektoruna
yönəldilməsinə əsas diqqət yetirdi. Cənab İlham Əliyev yaxşı bilirdi ki, ölkənin sosial-iqtisadi yüksəlişinin
davamlılığı, əslində regionların sürətlə inkişaf etdirilməsindən keçir. Məhz bu səbəbdən Prezident İlham Əliyev
bu ali kürsüyə əyləşdiyi ilk gündən regionların inkişafını başlıca amil elan etmişdi. Bunun nəticəsi kimi Prezident
İlham Əliyev 2004-cü ilin fevral ayında "Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı"nı təsdiq etdi.
Beləliklə, neftdən gələn gəlirlərin iqtisadiyyatın digər sahələrinə yönəldilməsi və bu gəlirlərdən səmərəli istifadə
Azərbaycanın regionlarının inkişafına imkan yaratdı. Beləliklə, dövlət başçısının prezident kimi fəaliyyət
göstərdiyi ilk 5 il neft strategiyasının uğurla reallaşdırıldığı, milli iqtisadiyyatın modernləşdirildiyi, ölkənin
maliyyə potensialının gücləndirildiyi, respublikamızda keyfiyyətcə yeni iqtisadi mühitin formalaşdığı illər oldu.
Yüksək inkişaf tempi əhalinin məşğulluq səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə artmasına, yoxsulluq həddində
yaşayanların 49 faizdən 16 faizə enməsinə, xalqın həyat səviyyəsinin yüksək sosial standartlara yaxınlaşmasına
doğru ciddi addımlar atıldı. Beləliklə, Regional Proqramın uğurlu icrası nəticəsində Ümumi Daxili Məhsul 25
faiz artdı, qeyri-neft sektorunda artım tempi 11 faiz təşkil etdi. Dinamik iqtisadi artım və yüksək investisiya
fəallığı 640 min iş yerinin yaranmasına gətirib çıxardı. Ölkənin strateji valyuta ehtiyatları 2,3 dəfə artaraq 7
milyard dolları keçdi.
Sevindirici hal ondan ibarətdir ki, bu inkişaf tempi günümüzdə də davam edir. 2015-ci ilin sonlarından
dünyanı ciddi şəkildə təhdid edən iqtisadi və maliyyə böhranına nisbətən hazırda Azərbaycan iqtisadiyyatının öz
inkişaf yolunu davam etdirməsi də məhz zamanında bu sahədə atılmış addımlar, ən əsası iqtisadiyyatın düzgün
istiqamətdə inkişaf etdirilməsinin nəticəsidir. Elə statistik göstəricilər də bunu təsdiqləyir. Cari ilin ilk iki ayının
nəticələri onu deməyə əsas verir ki, 2015-ci ilin sonlarından başlayaraq hökumətin start verdiyi iqtisadi islahatlar
artıq öz nəticələrini verməyə başlayır. Ötən ilin yanvar-fevral ayları ilə müqayisədə cari ilin ilk iki ayında ölkədə
ümumi daxili məhsul istehsalı 0,4 faiz artıb. İqtisadiyyatımızda baş verən bu artım əslində ölkədə iqtisadi inkişafın
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yeni mərhələsi kimi qiymətləndirilməlidir. Bu ilin yanvar-fevral aylarında demək olar ki, iqtisadiyyatın əksər
sahələrində pozitiv nəticələr əldə olunub. Ötən ilin ilk iki ayı ilə müqayisədə, 2017-ci ilin yanvar-fevral aylarında
qeyri-neft sektorunda artım 2,3 faiz olub. Ötən ilin ilk iki ayı ərzində isə bu göstərici üzrə 5,5 faiz geriləmə qeydə
alınmışdı. Ümumiyyətlə, hesabat ilinin iki ayı ərzində qeyri-neft sənayesi 5 faiz, əsaslı kapital qoyuluşu 5,7 faiz,
kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 3,2 faiz, yükdaşımaların həcmi 4,4 faiz artıb. Xarici ticarət dövriyyəsində
ötən ilin yanvar ayında qeydə alınmış geriləmə cari ilin yanvar ayında 2,6 faizə qədər azalıb, həmin dövrdə qeyrineft sektorunda ixracın həcmi 49,5 faiz artıb. Bütövlükdə əldə olunan nəticələri göstərir ki, son illərdə
Azərbaycanda həyata keçirilən iqtisadi islahatlar artıq öz bəhrəsini verməkdədir.
Olaylar.-2017.-11 aprel-№ 303.-S.6.
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Heydər Əliyevin milli inkişaf strategiyası uğurla davam edir
Süleyman İSMAYILOV,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş
şöbəsinin müdiri, YAP Siyasi Şurasının üzvü
Tarix çoxdan sübut etmişdir ki, güclü iqtisadiyyatı olmayan ölkənin nə güclü ordusu, nə güclü dövləti, nə
də güclü, azad və müstəqil insanları ola bilər. Öz vətəndaşlarının güzəranını layiqincə təmin edə bilməyən
dövlətdə insanlar özlərini tam azad hesab etmir və öz hüquqlarını qorumaqda çətinlik çəkir, zəruri maddi
tələbatlarını ödəyə bilmirlər. Güclü iqtisadiyyat isə təkcə təbii sərvətlərin və insan resurslarının bolluğu hesabına
yaradılmır.
Təbii resurslar dövlətin, ölkənin inkişafında o zaman həlledici rol oynayır ki, bu resursların sahibi həmin
ölkənin xalqı olsun, təbiətin bəxş etdiyi zəngin sərvətlərdən düzgün istifadə olunsun, iqtisadiyyat düzgün idarə
edilsin, mükəmməl idarəetmə sistemi, yüksək texnologiyalar tətbiq olunsun və bunlar mövcud resurslardan
səmərəli istifadə edilməklə dövlətin gücünü və qüdrətini artırsın.
Azərbaycan həmişə təbii sərvətləri ilə zəngin ölkələrdən biri olsa da, uzun müddət öz taleyinin ağası
olmamış, başqa dövlətin tərkibində yalnız ona ayrılan xammal və enerji mənbəyi rolu ilə kifayətlənməli olmuş,
təbiidir ki, bunlar onun iqtisadi inkişafına da mənfi təsir göstərmişdir.
Müstəqilliyini 25 il əvvəl bərpa edən Azərbaycan qısa bir müddətdə 80 ilə yaxın mövcud olmuş sovet
sosializm sistemi iqtisadiyyatından yaxa qurtarmalı, yeni iqtisadi münasibətlər sisteminə keçməli, dünya
iqtisadiyyatına inteqrasiya olunaraq onun bir parçasına çevrilməli, müasir dünyanın iqtisadi qanunlarının
tələblərinə uyğun idarə olunmalı idi.
Sovet dönəmində 15 ildən artıq Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik etmiş ulu öndər Heydər Əliyev qısa
müddətdə Azərbaycanı xammal mənbəyi sayılan aqrar respublikadan sənaye respublikasına çevirməyə nail
olmuşdur.
Məhz onun respublikaya rəhbərlik etdiyi illərdə onlarla yeni sənaye sahələri yaradılmış, ölkənin kifayət
qədər böyük kadr potensialı formalaşdırılmışdı.
Təəssüf ki, Sovet İttifaqının tərkibində əldə edilmiş iqtisadi potensialı qoruyub saxlamaq və inkişaf
etdirmək, daha yüksək inkişafa nail olmaq, daha zəngin iqtisadi baza yaratmaq mümkün olmadı.
1991-ci ildə müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycan Respublikası ilk gündən çox ciddi sınaqlara məruz
qaldı. Ermənistanda yaşayan soydaşlarımız doğma yurdlarından didərgin salındı, öz himayədarlarına güvənən
erməni işğalçılarının ölkəmizə təcavüzü nəticəsində torpaqlarımız işğal edildi, Dağlıq Qarabağda yaşayan
həmvətənlərimiz məcburi köçkün vəziyyətinə düşdü, qısa müddətdə iqtisadiyyatımız bərbad hala salındığından
ölkə öz inkişafını davam etdirə bilmədi.
Müstəqilliyimizin ilk illərində hakimiyyət başında olan qüvvələr isə ancaq öz kreslolarını qorumağa
çalışaraq bu sahədə heç bir iş görə bilmədilər. Buna onların nə səriştəsi, nə təcrübəsi, nə də bilik və bacarıqları
imkan verirdi. Bütün sahələrdə nümayiş etdirdikləri naşılıq və xamlıq respublikanı, sözün həqiqi mənasında,
bərbad günə qoymuş, iflic vəziyyətinə salmışdı.
1993-cü ilin iyununda xalqın yekdil tələbi ilə yenidən respublika rəhbərliyinə qayıdan ulu öndər vaxtilə
yaratdığı iqtisadi bazanın tamamilə məhv edildiyini və Azərbaycanın qarşısında çox böyük çətinliklərin
durduğunu dərk edərək bütün varlığı ilə öz xilaskarlıq missiyasını yerinə yetirməyə başlamış, Azərbaycan xalqını
öz ətrafında sıx birləşdirərək atəşkəsin əldə edilməsinə nail olmuş, yaranmış imkandan istifadə edərək ölkənin
iqtisadi qüdrətini yaratmaq və qurmaq üçün yeganə yolun dərin iqtisadi və hüquqi islahatlardan keçdiyini elan
etmiş və bu islahatlara start vermişdi.
Ulu öndər 1994-cü il noyabrın 19-da YAP-ın yaradılmasının ikinci ildönümü münasibətilə keçirilən
ümumrespublika müşavirəsində deyirdi: “Mən gəlmək istəmirdim. Ancaq yenə də xalqın mənafeyini, millətin
mənafeyini, Azərbaycanın mənafeyini öz mənafeyimdən üstün tutub Bakıya qayıtdım. Mən bütün xalqın
mənafeyini ifadə etməli idim. Belə də etdim. Bu gün də xalqın mənafeyini ifadə edirəm...”
Həmişə öz xalqına güvənən, ondan güc alan Heydər Əliyev böyük fəxr və qürurla deyirdi ki, xalqın,
vətəndaşların, insanların böyük əksəriyyəti həm Azərbaycanın müstəqilliyini istəyir, həm ərazi bütövlüyünü
istəyir, həm ölkəmizin müharibə şəraitindən çıxmasını istəyir, həm də Yeni Azərbaycan Partiyasının tutduğu yolla
getməsini istəyir, “Buna görə bax mən bu xalqı qucaqlayıram” sözləri ilə öz sevincini ifadə edirdi.
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Ulu öndər hakimiyyətə gəldiyi gündən respublikada gedən siyasi oyunlar nəticəsində yaranmış hərcmərcliyi, xaosu, separatçılıq dalğasını aradan qaldıraraq sabitliyi təmin etdi və ilk imkan yaranan andan iqtisadi
islahatlara başladı.
1993-cü il noyabrın 19-da ulu öndərin respublika Prezidenti kimi keçirdiyi və bilavasitə ölkənin iqtisadi
vəziyyətinə həsr olunmuş ilk müşavirəni xüsusi qeyd etmək lazımdır. Ulu öndər həmin müşavirədə ilk növbədə
respublikanın müharibə vəziyyətində olduğuna görə ağır iqtisadi şəraitə düşdüyünü, bunu aradan qaldırmaq üçün
bir çox ciddi tədbirlər həyata keçirmək lazım gəldiyini, bu tədbirlər vasitəsilə iqtisadiyyatda böhran prosesini
dayandırıb iqtisadi potensialdan səmərəli istifadə olunması üçün şərait yaradılmasının vacibliyini qeyd edirdi.
Heydər Əliyev göstərirdi ki, həmin dövrdə iqtisadiyyatın əsas sahəsi olan istehsal sahəsi respublikada
ardıcıl olaraq zəiflədiyindən sosial gərginlik də son həddə çatmış və insanların yaşayış tərzi xeyli aşağı düşmüş,
bu da ölkənin iqtisadi və maliyyə imkanlarını son dərəcə məhdudlaşdırmışdır.
Ümummilli lider 1994-cü il avqustun 11-də respublika iqtisadiyyatının vəziyyətinə həsr olunmuş
müşavirədə ötən əsrin 70 ili ərzində respublikada yaradılmış iqtisadi potensialdan səmərəli istifadə etməyi
böhrandan çıxmaq üçün əsas yol hesab edir və özünün rəhbərliyi ilə tikilmiş sənaye müəssisələrinin tam gücü ilə
işləməməsindən narahatlığını ifadə edirdi. Heydər Əliyev Azərbaycanın strateji inkişaf yolundan danışarkən
deyirdi: “Dəfələrlə qeyd etdiyimiz kimi, müstəqil Azərbaycan dövlətinin iqtisadiyyat sahəsindəki strateji yolu,
strateji xətti bundan ibarətdir ki, bizdə mülkiyyət forması tədricən dəyişdirilməli, iqtisadiyyatımız bazar
iqtisadiyyatı əsasında qurulmalı, təşəbbüskarlığa geniş meydan verilməlidir. Məhz bu, iqtisadiyyatımızın strateji
yoludur”. Ulu öndər ölkədə inzibati-amirlik üsullarının tətbiq ediləcəyi barədə uydurmaları da sərt tənqid edir və
Azərbaycanın strateji yolunu hərtərəfli şərh edərək deyirdi: “Biz bu yolla getməliyik. Amma elə getməliyik ki, bir
tərəfdən səhvlər buraxmayaq, digər tərəfdən isə bu yolda uduzmayaq və ciddi nəticələr əldə edək”.
Öz vətəninin, öz millətinin ən fədakar şəxsiyyətlərindən olan Heydər Əliyev hər zaman, hər bir işdə ümumi
mənafeləri ön plana çəkirdi. Həmin dövrdə respublikada iqtisadiyyatın idarə olunmasında yol verilən nöqsanlar
onu çox narahat edirdi. Xüsusilə respublikada istehsal olunan məhsulların ixracında və əldə edilən vəsaitin ölkəyə
gətirilməsində qarışıqlıq və qanun pozuntusu olduğunu qeyd edərək deyirdi: “Bəzən ayrı-ayrı qrupların, dairələrin
mənafeyi ümumrespublika mənafeyindən, ümumxalq mənafeyindən üstün qoyulur, ona görə də biz bu sahədə
istənilən nəticələri əldə edə bilmirik”.
Respublikanın bütün dövlət qurumlarının, o cümlədən iqtisadi qurumların rəhbərlərinin iştirak etdiyi bu
müşavirədə edilən çıxışları dinlədikdən sonra Heydər Əliyev ürək ağrısı ilə qeyd edirdi: “Bütün çıxışlar onu
göstərdi ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı, maliyyə vəsaiti, kredit-pul vəziyyəti çox ağır haldadır. Əgər ciddi tədbirlər
görülməsə, ciddi addımlar atılmasa, konkret əməli iş görülməsə, bu iqtisadi böhran, sosial böhran daha da
gərginləşəcək və bizim üçün ağır problemlər yaradacaq”.
Heydər Əliyev həmin müşavirədə bütün dövlət orqanlarına verdiyi tapşırıqların icrası üçün müharibə
dövrünün tələblərinə uyğun olaraq cəmi 3-5 gün vaxt qoyur və həmin vaxt ərzində təkliflər verilməsini qəti
tapşırırdı. Müstəqillik əldə olunduqdan sonra islahatların gecikdirilməsi ilə heç cür razılaşa bilməyən ulu öndər
izah edirdi ki, bazar iqtisadiyyatı ümumiyyətlə sosialist iqtisadiyyatına zidd olan bir iqtisadiyyatdır. Ancaq
respublika rəhbərliyinin bütün səviyyələrində təmsil olunan və özünü sosialist iqtisadiyyatına, sosialist
ideologiyasına zidd hesab edən qüvvələrin hakimiyyətə gəldikdən sonra bazar iqtisadiyyatının tətbiqi üçün heç
bir iş görmədiklərini anlaya bilmədiyini göstərərək soruşurdu ki, konservativ, yəni mühafizəkar elementlərin,
mühafizəkar qüvvələrin onlara heç bir maneçiliyi olmadığı halda, həmin şəxslər bu sərbəst iqtisadiyyatın
yaradılmasını nə üçün həyata keçirməyiblər? Heydər Əliyevin bu sözlərində böyük həqiqət vardır və bir daha
sübut edir ki, o zaman iş başına gətirilən təcrübəsiz kadrlarla heç bir islahat aparmaq olmazdı.
Heydər Əliyev özündən əvvəl hakimiyyətdə olanların bacarıqsızlığını diqqətə çatdıraraq deyirdi ki, onlar
bunu bacara bilmirdilərsə, heç olmasa bu barədə lazımi qərarlar verib bir yol açmaq lazım idi: “Ola bilərdi ki, bu
yolda müəyyən səhvlər olsun... Amma buna yol açmaq lazım idi. Ancaq mən belə görürəm ki, kommunist
ideologiyasını, sosialist iqtisadiyyatını tənqid edən qüvvələr hakimiyyəti ələ keçirəndən sonra, hakimiyyəti ələ
alandan sonra onun ziddinə olan yeni bir iqtisadiyyat sistemini tətbiq etmək istəmirdilər. Mən belə başa düşürəm...
Ona görə də mən birmənalı deyirəm, biz hazırkı iqtisadiyyata keçməliyik, digər anlaşmaya keçməliyik və bunun
qarşısına cürbəcür bəhanələr qoymamalıyıq”. Ulu öndər bu yolda hətta itkilərin də ola biləcəyini qeyd edir və
buna cəsarətlə getməyi tövsiyə edirdi.
Heydər Əliyev o dövrdə Ali Sovetin funksiyalarını yerinə yetirən Milli Məclisin fəaliyyətindən də
narazılığını ifadə edərək ölkə üçün taleyüklü məsələlərin diqqətdən kənarda qoyulmasına təəssüfləndiyini qeyd
edir və deyirdi: “Milli Məclis 1992-ci ilin ortasından 1993-cü ilin iyun ayına qədər mütəmadi işləyib. Çox
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qanunlar qəbul edib... Ancaq əsas məsələlər haqqında ya qanun qəbul olunmayıbdır, ya da qanun qəbul olunubdur
və həyata keçirilməyib. Bu, ümumiyyətlə, çox təəccüblü şeydir”.
Həmin müşavirədə ulu öndər əsas məsələlərdən birinin özəlləşmə məsələsi olduğunu xüsusi qeyd edir, bu
işdə riskə getmək lazım olduğunu deyir, belə naməlum vəziyyətdə yaşamağın mümkünsüzlüyünü qeyd edərək
bizim bir sistemdən çıxsaq da, başqa sistemə keçmədiyimizi göstərir, keçid dövrünü başa vurmağın vacibliyini
vurğulayaraq deyirdi: “Bu keçid dövründə gəlin bir yığışaq, gücümüzü yığaq, bir sıçrayış edək. Ya onda biz o biri
sahilə düşəcəyik, ya da ki, bataqlığa düşəcəyik. Yoxsa elə bu sahildə durub fikirləşək ki, buradan mən hoppana
biləcəyəm, atıla biləcəyəm o tərəfə, yaxud da bilməyəcəyəm. Bu qədər düşünmək olmaz”.
Dünyada və ölkədə gedən prosesləri diqqətlə izləyən Heydər Əliyev yaranmış vəziyyətdən çıxmaq üçün
qəti qərarlar, qəti addımlar atmağın zəruriliyini çox gözəl dərk edir və xalqı islahatlar aparmağa səfərbər edir,
keçmiş sosialist iqtisadiyyatına və SSRİ-nin bərpasına qayıdışı tam yolverilməz hesab edir, ölkənin geriyə yox,
yalnız irəliyə, bazar iqtisadiyyatına doğru getməsini qarşıya məqsəd qoyurdu.
Ulu öndər görülən işlərin mahiyyətini şərh edərək deyirdi ki, onun rəhbərliyi dövründə iş adamları üçün,
biznes, sahibkarlıq üçün şərait yaradılacaqdır və bu şərait ona görə yaradılacaq ki, iqtisadiyyatımız inkişaf etsin.
Ulu öndər xalqa, iş adamlarına müraciət edərək onların özlərini də bu təşəbbüsə qoşulmağa çağırır, biznesin
sərbəstliyinin həm iqtisadiyyatın inkişafına, həm də xalqın bütün təbəqələrinin həyat səviyyəsinin
yüksəldilməsinə xidmət edəcəyini bildirirdi. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə sonradan bir çox mühüm qərarlar
qəbul olunub həyata keçirilməsəydi, Azərbaycan iqtisadiyyatının bugünkü inkişafı olmazdı.
Heydər Əliyev 1995-ci il martın 7-də respublikada iqtisadi islahatların həyata keçirilməsinə həsr olunmuş
müşavirədə bir daha qeyd edirdi ki, Azərbaycan dövlətinin iqtisadi sahədə siyasəti onun iqtisadiyyatını bazar
iqtisadiyyatı yolu ilə qurmaqdan və bu yol ilə Azərbaycan iqtisadiyyatını dünya iqtisadiyyatı ilə bağlamaqdan,
yəni inteqrasiya etməkdən ibarətdir. Ulu öndər təkcə belə bəyanatlar verməklə kifayətlənməyərək əməli iş görür,
onun təşəbbüsü ilə kolxoz və sovxozların islahatını aparmaq üçün ilk qəti addımlar atılırdı. Həmin müşavirədə
ümummilli lider deyirdi: “Bir Prezident kimi, dövlət başçısı kimi mənim mövqeyim məlumdur. Mən
Azərbaycanda dövlət başçısı, Prezident vəzifəsini həyata keçirməyə başlamamışdan bir neçə il öncə də,
ümumiyyətlə Sovetlər İttifaqı dağılandan, Azərbaycan müstəqillik qazanandan, hətta Azərbaycan müstəqilliyə
can atan vaxt özəlləşdirmənin, iqtisadi islahatların tərəfdarı olmuşam: nəinki tərəfdarı olmuşam, hətta onların
Azərbaycanda həyata keçirilməsinin həddindən ziyadə zəruri olduğunu bildirmişəm”.
Heydər Əliyevin dahiliyi və uzaqgörənliyi bilavasitə onun rəhbərliyi ilə hazırlanıb qəbul edilmiş yeni
Azərbaycan Konstitusiyasında bütün parlaqlığı ilə sübut olunmuşdur. 1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq
səsverməsində qəbul olunmuş Konstitusiyanın 13-cü maddəsində Azərbaycanda mülkiyyət toxunulmazlığının
dövlət tərəfindən müdafiə olunması, mülkiyyətin dövlət, xüsusi mülkiyyət və bələdiyyə mülkiyyəti növündə
olması, mülkiyyətdən insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının, cəmiyyət və dövlət, şəxsiyyətin ləyaqəti əleyhinə
istifadə edilə bilməməsi, 15-ci maddəsində dövlətin bazar münasibətləri əsasında sosialyönümlü iqtisadiyyatın
inkişafına şərait yaratması, azad sahibkarlığa təminat verilməsi, iqtisadi münasibətlərdə inhisarçılığa və haqsız
rəqabətə yol verilməməsi, 29-cu maddəsində mülkiyyət hüququnun, o cümlədən xüsusi mülkiyyət hüququnun
qanunla qorunması və digər məsələlər, 59-cu maddəsində isə hər kəsin azad sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola
bilməsi məsələləri təsbit olunmuşdur.
Ümummilli liderin uzaqgörənliyi sayəsində Azərbaycan dövlətinin yeni iqtisadi idarəetmə sistemi yaranır
və formalaşırdı. Bu məsələlər o zaman mövcud olan gərginliyə və ölkə daxilində ayrı-ayrı siyasi qüvvələrin
müqavimətinə baxmayaraq, ardıcıl olaraq həyata keçirilir, qəbul olunan hər bir qərar geniş müzakirələrin nəticəsi
olurdu. 1996-cı il yanvarın 8-də Nazirlər Kabinetinin ilk dəfə Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən iclasında ölkə
iqtisadiyyatının idarə edilməsinin təşkilati strukturunun təkmilləşdirilməsi və özəlləşdirmənin həyata keçirilməsi
tədbirləri, həmin il aprelin 4-də isə respublikada kənd təsərrüfatının vəziyyəti və “Torpaq islahatı haqqında”
Azərbaycan Respublikasının qanun layihəsi müzakirə olunmuş və uzun müddətə hesablanmış proqramlar qəbul
edilmişdir. Təbiidir ki, bu məsələlər hər müzakirədən sonra daha da dəqiqləşdirilir və ən məqbul qərarlar qəbul
olunurdu.
Ulu öndər müstəqilliyimizin ilk illərində Türkiyədən Azərbaycana ayrılmış 250 milyon dollar kreditdən
vaxtında istifadə olunmamasına 1993-cü il noyabrın 19-da keçirilən müşavirədə çox sərt münasibət bəsləyərək
ondan necə istifadə edilməsi barədə cəmi 5 gün ərzində təkliflər verilməsini tələb edirdi. Həmin müşavirənin
sonunda bir daha vurğulayırdı ki, bu görüşdən sonra hər bir vəzifəli şəxs iqtisadiyyatımızın bundan sonrakı
vəziyyəti haqqında öz məsuliyyətini hiss etməli, Azərbaycanın böyük iqtisadi potensialından səmərəli istifadə
edilməsinə səy göstərməlidir.
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Ulu öndərin bütün müəssisə və idarə rəhbərlərindən əsas tələbi bu idi ki, istər özəl, istərsə də dövlət
müəssisəsi olsun, onların rəhbərləri ümumi məqsəddən yayınmamalı, dövlət müəssisələrini özəlləşdirib ondan
yalnız şəxsi qazanc götürmək üçün istifadə etməməlidirlər. O deyirdi: “Bilirsinizmi, əgər biz hamımız
respublikanın qayğısı ilə yaşayırıqsa, hər birimiz onu bu ağır vəziyyətdən çıxarmaq istəyiriksə, onda hərə öz
sahəsində bütün imkanlardan istifadə edərək, var qüvvə ilə səy göstərərək, bütün bilik və təcrübəsini səfərbərliyə
alaraq müəyyən bir iş görməlidir ki, ümumi işimiz irəliləsin”.
Ümummilli liderin başladığı və həyata keçirdiyi iqtisadi islahatları sadalayarkən ilk növbədə ölkədə
sosialist mülkiyyət formasından və idarəetmə sistemindən bazar iqtisadiyyatına keçmək üçün qəbul etdiyi müdrik
və uzaqgörən qərarları, təsdiq etdiyi dövlət proqramlarını, respublikada tamamilə yeni mülkiyyət formalarının
tətbiqinə yol açan fərman və sərəncamları qeyd etməliyik. Bu baxımdan dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi
haqqında I və II dövlət özəlləşdirmə proqramlarını qeyd etmək xüsusilə vacibdir. Qısa müddət ərzində
Azərbaycanda fəaliyyətsiz qalan yüzlərlə iri və kiçik müəssisə özəlləşdirilərək sahibkarlar sinfinin
formalaşmasına şərait yaradıldı.
Öz mənalı ömrünü bütünlüklə Azərbaycan xalqına xidmətə həsr edən Heydər Əliyev ölkədə həyata
keçirilən islahatlar üçün daşıdığı tarixi məsuliyyətini dərk edərək müdrik siyasi rəhbər kimi Azərbaycanın əsas
təbii sərvəti olan neftdən Azərbaycan xalqının mənafeyi naminə düzgün istifadə olunmasına müstəsna əhəmiyyət
verirdi. Hakimiyyətə qayıtdıqdan dərhal sonra bu sahədə bağlanmış beynəlxalq müqavilələrin yalnız
Azərbaycanın mənafeyinə uyğun olaraq imzalana biləcəyini bəyan etmiş və onların imzalanmasını təxirə salmışdı.
1994-cü il fevralın 4-də Azərbaycanın neft yataqlarının istismarı sahəsində müqavilələr bağlanmasına dair
danışıqların gedişi haqqında məsələ üzrə keçirilmiş müşavirədə deyirdi ki, neft sənayesi onun iqtisadiyyatının
əsas hissələrindən biridir və neft sənayesinin bugünkü vəziyyəti və gələcək inkişafı Azərbaycanın, xüsusən
müstəqil Azərbaycan dövlətinin iqtisadiyyatına çox böyük təsir göstərir. Bununla əlaqədar dərhal ciddi
araşdırmalar aparılmasını təşkil edən Heydər Əliyev deyirdi ki, əgər Azərbaycan xalqının ən böyük sərvəti olan
neft məhsulundan biz bundan sonra xarici şirkətlərlə müştərək istifadə edəcəyiksə, onu elə edək ki, Azərbaycanın
mənafeyinə burada nəinki zərər dəyməsin, onun qazancı maksimum yüksək olsun.
Ümummilli lider belə kontraktların 30 illiyə bağlanıldığını qeyd edərək deyirdi: “...Bizim indiki nəslimiz
və gələcək nəsillərimiz uzun müddət bu kontraktdan bəhrələnməlidirlər. Azərbaycan iqtisadiyyatı bundan istifadə
etməlidir və müstəqil Azərbaycan dövləti üçün bu, mənfəət gətirməlidir... Bu iş 30 illik bir müddət üçün nəzərdə
tutulan bir işdirsə, onu gərək biz tam məsuliyyətlə, eyni zamanda, tam arxayınlıqla edək ki, bu gün də və gələcəkdə
də heç vaxt heç kəs əziyyət çəkməsin ki, haradasa nəsə səhv buraxıldı və buraxılan səhv bu gün olmasa da, 10 il,
15 il bundan sonra Azərbaycanın iqtisadiyyatına zərər gətirə bilər”. Çox güclü xarici təzyiqlərə və maneələrə
baxmayaraq, 1995-ci il sentyabrın 20-də imzalanan “Əsrin müqaviləsi” məhz Heydər Əliyevin səyləri nəticəsində
Azərbaycan üçün ən əlverişli şərtlərlə hazırlanmışdır.
1994-cü il dekabrın 22-də keçirilən “Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatında aqrar islahatların
aparılması haqqında” müşavirədə və ondan bir gün sonra dekabrın 23-də keçirilən Azərbaycan Respublikasında
aqrar islahatların aparılmasına həsr olunmuş ümumrespublika müşavirəsində keçmiş Sovet məkanında ilk dəfə
Azərbaycanda torpaq islahatının aparılmasına start verildi. Xalqın torpaq üzərində mülkiyyət hüququ bərpa
edilərək torpağın öz sahibinə, kəndliyə verilməsi barədə tarixi əhəmiyyət daşıyan qərar qəbul olundu. Heydər
Əliyevin fərmanı ilə Dövlət Torpaq Komitəsi yaradıldı, son dərəcə məsuliyyətli və respublika üçün taleyüklü bir
məsələ olan torpaq islahatı bilavasitə onun özünün rəhbərliyi altında bir neçə il ərzində uğurla başa çatdırıldı. Belə
bir islahatın aparılması beynəlxalq təşkilatlar, dünyanın iqtisadi qurumları tərəfindən yüksək qiymətləndirildi.
Torpaq islahatının ən uğurlu nümunəsinin Azərbaycanda tətbiq olunması məhz Heydər Əliyevin cəsarətli, müdrik
siyasətinin nəticəsi idi.
Həmin müşavirədə Heydər Əliyev deyirdi ki, aqrar sektorda islahatların aparılması çox vacib məsələ
olduğuna görə bu məsələ dəfələrlə müzakirə olunmuş və olunmalıdır. Respublika sarayında müzakirəyə çıxarılan
məsələ ilə əlaqədar deyirdi: “Biz sərbəst fikir mübadiləsi apararaq müəyyənləşdirməliyik ki, bu işdə nəyi düz
eləyirik, nəyi düz eləmirik. Yəni mənim fikrim ondan ibarətdir ki, ümumi fikir bildirilsin, səhvlərə yol
verilməsin”.
Qarşıya qoyulan məsələlər hərtərəfli öyrənildikdən, xalqın dəstəyini aldıqdan sonra torpaq islahatının
aparılması barədə müvafiq proqramlar və qərarlar təsdiq edilərək həyata keçirildi.
Heydər Əliyev ideyalarının layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin bu yola, bu ideyalara sadiq
olduğunu respublikada ulu öndərin vəfatından sonra həyata keçirilən nəhəng proqramların icrası, iqtisadi
islahatların gündən-günə dərinləşməsi əyani sübut edir.
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Ulu öndərin yadigar qoyduğu Azərbaycan dövlətinin iqtisadi və hərbi qüdrətinin gündən-günə artırılması
ölkə Prezidenti İlham Əliyevin apardığı dərin islahatlarla davam etdirilmişdir.
Azərbaycanda iqtisadi islahatlar daimi proses olaraq həmişə davam etdirilmiş və etməkdədir. Dövlət
başçısının 2016-cı il 19 iyul tarixli fərmanı ilə özəlləşdirmənin davamı sürətləndirilmiş, Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin xətti ilə ötən il ərzində 4-dən artıq hərrac keçirilmiş və bu hərraclarda 111 dövlət əmlakı, ümumilikdə
isə ilin əvvəlindən indiyədək 230-a yaxın kiçik dövlət müəssisəsi və obyekti, qeyri-yaşayış sahəsi, yarımçıq
tikililər, 140-dan çox müəssisə və obyektin yerləşdiyi torpaq sahəsi özəlləşdirilmişdir. Ötən dövrdə 126 mindən
çox daşınmaz əmlak obyekti üzərində mülkiyyət hüquqları qeydə alınmış və bunlardan 36 mini ilkin, 90 mini isə
təkrar qeydiyyatdır. Məhz ulu öndərin başladığı islahatların davamının nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan
iqtisadiyyatında ümumi məhsulun 75 faizi özəl sektorun payına düşür.
Heydər Əliyev yolunun ən böyük davamçısı möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin həyata keçirdiyi
islahatlardan danışarkən ilk növbədə ölkənin ali idarəetmə sistemində və digər idarəetmə qurumlarında aparılan
islahatlar üzərində də dayanmaq lazımdır. Konstitusiyaya edilmiş dəyişikliklər əsasında ayrı-ayrı mərkəzlər
tərəfindən hüquqdan sui-istifadə etməklə milli dövlətlərin iradəsinə təzyiq göstərilməsinin yolverilməz olduğu,
sahibkarların sosial öhdəlik subyektinə çevrilməsi, torpaq üzərində mülkiyyət hüququnun təminatının
torpaqlardan səmərəli istifadə etmə prinsipi əsasında tənzimlənməsi, məhkəmə orqanlarında süründürməçiliyə son
qoyulmasının və ədalətli mühakimənin, qərəzsizliyin təmin olunması təsbit edilmişdir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İsveçrənin Davos şəhərində hər il keçirilən Ümumdünya İqtisadi
Forumunda iştirak edərək onun imkanlarından Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı və Azərbaycan həqiqətlərinin
təbliği üçün çox səmərəli istifadə edir, Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasını gücləndirir. 2017-ci
ildə keçirilən və 50-dən çox dövlət, hökumət başçısının, dünyanın aparıcı korporasiyaları rəhbərlərinin iştirak
etdiyi bu forumda Azərbaycan Prezidenti yenə diqqət mərkəzində olmuşdur.
İqtisadi islahatların dərinləşməsindən bəhs edərkən 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin tapşırıq və tövsiyəsi ilə hazırlanmış yol xəritələri xüsusi qeyd edilməlidir. Bu xəritələrin
hazırlanmasında 400-dən artıq xarici və yerli ekspert iştirak etmiş, çoxsaylı görüşlər keçirilmiş, 1000-dən çox
yazılı təklif nəzərə alınmışdır. Həmin xəritələr milli iqtisadiyyatın perspektivliyini, neft və qaz sənayesi, kənd
təsərrüfatı, kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalı, ağır sənaye və maşınqayırma,
turizm, logistika və ticarət, uyğun qiymətə mənzil təminatı, peşə təhsili və təlimi, maliyyə xidmətləri,
telekommunikasiya və informasiya, kommunal xidmətlər kimi mühüm sahələri əhatə edir.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 25-ci ildönümünə həsr olunmuş rəsmi qəbulda Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin dediyi kimi, 2003-cü ildən bugünə qədər Azərbaycanda sürətli inkişaf dövrü yaşanır, Heydər
Əliyev siyasəti davam etdirilir və biz iqtisadi sahədə analoqu olmayan inkişaf dövrünü keçmişik.
Xalqımızın böyük siyasi xadimi kimi təkcə Azərbaycanın deyil, keçmiş Sovetlər İttifaqının, eləcə də bütün
türk dünyasının tarixində öz izini qoymuş ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyinə, bu ölkəyə
rəhbərlik edərək onun yolunu davam etdirən hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyevə dərindən inanır və buna böyük
nikbinliklə baxdığını deyirdi. Onun ümidlərinin və arzularının reallaşdığını Azərbaycan dövlətinin bugünkü
iqtisadi inkişafı bir daha sübut edir.
Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinin əbədiliyini, onun müstəqil iqtisadiyyatında, demokratik inkişafında,
güclü ordusunda, ən başlıcası, xalqının iqtidarla monolit birliyində görən Heydər Əliyevin bütün sahələrdə bizim
üçün miras qoyduğu inkişaf və tərəqqi yolu daimidir və dönməzdir.
Azərbaycan.-2017.-7 aprel.-№71.-S.1, 4.
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Azərbaycanın mədəniyyət siyasəti ulu öndərin ideyalarından güc alır
Rafiq Quliyev,
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Elmi-Metodik Mərkəzinin elmi araşdırmalar şöbəsinin müdiri, rəssam
Ölkəmizdə mədəniyyət siyasəti uğurla həyata keçirilir. Bu siyasətin əsasında ulu öndər Heydər
Əliyevin ölməz ideyaları dayanır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə ötən əsrin 70-80-ci illərində,
eləcə də Azərbaycanın müstəqillik dövründə mədəni və ədəbi irsimizə, təsviri sənətə, teatr, musiqi və kino
sənətinə qayğı əsaslı şəkildə artmışdır. Həm dövlət başçısı, həm də vətənpərvər bir insan kimi Heydər Əliyevin
milli mədəniyyətə göstərdiyi diqqət, verdiyi dəyər bu sahədə yeni dövrün başlanğıcı kimi
qiymətləndirilməlidir.
Ulu öndər deyirdi: “Xalq bir çox xüsusiyyətləri ilə tanınır, sayılır və dünya xalqları içərisində fərqlənir.
Bu xüsusiyyətlərdən ən yüksəyi, ən böyüyü mədəniyyətdir.” Mədəniyyət və incəsənətin bir çox
sahələri haqqında irəli sürdüyü fikirlərdə Heydər Əliyev xalqımızın mənəvi simasına güzgü tutan dəyərlərin
təbliğini milli ideologiyanın, bütövlükdə azərbaycançılıq ideologiyasının vacib və zəruri komponentlərindən biri
olmaq şərti ilə ön plana çəkir, mədəniyyəti milli dövlətçilik məfkurəsinin başlıca tərkib hissələrindən biri sayırdı.
Ulu öndər yaxşı bilirdi ki, sabahkı uğurlara yeganə təminat sağlam cəmiyyət quruculuğuna diqqəti
artırmaq, köklü mənəvi dəyərləri yeni nəslə və bütün cəmiyyətə daha dərindən və əzmlə aşılamaqdır. Bu böyük
şəxsiyyət mədəniyyəti xalqın tükənməz sərvəti hesab edirdi. Mənsub olduğu xalqın tarixi keçmişinə, mədəni
irsinə və milli dəyərlər sisteminə sönməz məhəbbət duyğuları ilə yanaşan ulu öndər deyirdi: “Bizim hamımızı
birləşdirən, həmrəy edən azərbaycançılıq ideyasıdır. Azərbaycançılıq öz milli mənsubiyyətini, milli-mənəvi
dəyərlərini qoruyub saxlamaq, eyni zamanda, onların ümumbəşəri dəyərlərlə sintezindən, inteqrasiyasından
bəhrələnmək və hər bir insanın inkişafının təmin olunması deməkdir”.
Bu dahi şəxsiyyət mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin əməyini həmişə yüksək qiymətləndirmiş,
onların yaratdıqları əsərlərin xalqın mənəvi sərvəti olduğunu bildirmişdir. Sovetlər dönəmində nə qədər
sənətçimiz ulu öndərin köməyi ilə SSRİ-nin yüksək fəxri adlarına, orden və medallarına layiq görülmüşdür.
Müstəqillik illərində Azərbaycana rəhbərliyi dövründə də ulu öndər
mədəniyyət və
incəsənət
xadimlərinə
qayğısını
əsirgəməmiş,
onların
sosial
rifah
halının
yaxşılaşdırılması üçün mühüm tədbirlər həyata keçirmişdir. Məhz ulu öndərin hakimiyyəti dövründə neçəneçə sənət adamı fəxri adlara layiq görülmüş, Prezident təqaüdçüsü olmuşdur.
Heydər Əliyev sənət adamları ilə görüşlərdən xüsusi zövq alırdı. Bu böyük şəxsiyyətin daxilində sənətə
böyük sevgi yaşayırdı. Hər dəfə teatr xadimləri ilə, musiqiçilərlə səhnə arxasında görüşlərində onların
problemləri ilə maraqlanır, öz tövsiyə və tapşırıqlarını verirdi.
Ümummilli liderimiz xarici ölkələrə səfərləri zamanı soydaşlarımızla görüşlərində onlara, harada
yaşamalarından asılı olmayaraq, azərbaycançılıq ideologiyasına sadiqliyi, xalqımıza xas olan adət-ənənələrimizi
yaşatmağı, təbliğ etməyi tövsiyə edirdi: “Bizim hamımızın bir Vətəni var – bu, Azərbaycandır. Azərbaycanlı hər
yerdə yaşaya bilər, ancaq azərbaycanlılığını, öz dilini, milli ənənələrini unutmamalıdır. Onun qəlbi daim doğma
Azərbaycanla bir vurmalıdır”.
Ədəbiyyat və sənətlə, teatr və kino ilə, folklor və yazılı abidələrlə, rəssamlıq və heykəltəraşlıqla, musiqi
və ifaçılıqla bağlı qənaətlərində Heydər Əliyev incəsənətin daxili qanunauyğunluqlarına və inkişaf
perspektivlərinə yüksək peşəkarlıqla yanaşan bir sənət nəzəriyyəçisi kimi çıxış edirdi.
Heydər Əliyev rəssamlıq və musiqi sənətinə böyük qayğı ilə yanaşırdı. O, incəsənətin növləri olan bu
sahələrin milli-mənəvi dəyərlərimiz sırasında əhəmiyyətli yer tutduğunu dəfələrlə qeyd etmişdi. Heydər Əliyevin
Səttar Bəhlulzadə, Maral Rəhmanzadə, Elmira Şahtaxtinskaya, Tahir Salahov, Toğrul Nərimanbəyov, Oqtay
Sadıqzadə, tanınmış rus rəssamı Nikas Safonovun timsalında çağdaş rəngkarlıq sənətinin nailiyyətlərini, Üzeyir
Hacıbəyli, Qara Qarayev, Niyazi, Fikrət Əmirov, Tofiq Quliyev, Arif Məlikov kimi qüdrətli musiqi korifeylərinin
əsərlərindəki milli- mənəvi dəyərlərin xalqımız üçün iftixar mənbəyi olduğunu təsdiqləyən fikir və mülahizələri
bunu bir daha təsdiq edir.
Milli kino sənətimizin inkişafında da ulu öndərin xidmətləri xüsusi qeyd olunmalıdır. Bir sıra
filmlərimizin ərsəyə gəlməsində ulu öndərin şəxsi təşəbbüsü olmuşdur. “Uzaq sahillərdə”, “İstintaq davam
edir”, “Nəsimi”, “Babək”, “Nizami” və s. filmlərimizi qeyd etmək olar. Sovet senzurasından
keçməyən bəzi filmlərimizin qəbul olunmasında da Heydər Əliyevin xidmətləri olub.
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Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra ölkədə kino istehsalı, demək olar ki, dayanmışdı. Heydər
Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra dövlət sifarişi ilə filmlərin istehsalı bərpa olundu, Dövlət Film Fondu
yaradıldı. Bütün bunlarla yanaşı, ölkədə beynəlxalq kinofestivallar keçirilməyə, kino günləri, ssenari
müsabiqələri və s. təşkil olunmağa başlandı.
Ulu öndərin şəxsiyyəti, Azərbaycan xalqının tarixindəki misilsiz rolu bu gün incəsənətimiz üçün tükənməz
mövzu mənbəyidir. Rəssamlarımız dəfələrlə bu böyük şəxsiyyətin obrazını yaratmış, haqqında neçə-neçə
musiqi əsəri bəstələnmiş, bu dahi insanın ömür yoluna həsr olunan filmlər çəkilmişdir. Kinorejissor Vaqif
Mustafayevin lentə aldığı çoxseriyalı film ulu öndərin həyat və fəaliyyətinin bütöv bir xronikasıdır. “Əsl
məhəbbət haqqında”, “General”, “Birinci”, “Moskva. Kreml”, “Lider”, “Tale”, “Bir həsədin tarixi”,
“Professional”, “Vətənpərvər”, “Xüsusi təyinat” filmləri ulu öndərin həyatından qiymətli fraqmentləri
tamaşaçılara çatdırır. Bu əsərlərin hər biri incəsənət tariximizin dəyərli nümunələri kimi əbədi qalacaqdır.
Bu gün dövlət milli dəyərlərimizin qarantına çevrilmişdir. Ulu öndərin mədəniyyət siyasətini uğurla davam
etdirən cənab Prezident İlham Əliyev milli-mənəvi dəyərlərimizin inkişafına, qorunmasına və xarici ölkələrdə
təbliğinə xüsusi önəm verir. Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti, UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın
da mədəniyyətimizin inkişafındakı xidmətləri olduqca böyükdür. Mehriban xanımın səyləri nəticəsində bu
gün Azərbaycanın muğam, xalça, aşıq musiqisi, tar ifaçılığı sənətləri UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrs
siyahısına daxil edilmişdir. Azərbaycan mədəniyyətlərarası dialoq mərkəzinə çevrilmişdir. Bakı 2009-cu ildə
İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı elan olunmuşdur.
Dövlət siyasətində hər bir azərbaycanlının, ən əvvəl, öz xalqının dəyərlərinə sahib çıxması, öz
mədəniyyətini, adət-ənənəsini, mentalitetini və milli dəyərlərini qoruması önə çəkilir. “Gələcək nəsillərə maddi
sərvətlər və iqtisadi mirasla yanaşı, həm də daha çox milli irs, milli mentalitet ərməğan edilməlidir” prinsipi əsas
götürülür. Prezident İlham Əliyevin konsepsiyasına görə, milli ruhu qorumağın, inkişaf etdirməyin və yeni
nəsillərə çatdırmağın ən mühüm şərti məhz milli dövlətçilikdir. Dövlət ancaq ərazinin, maddi sərvətlərin deyil,
həm də milli-mənəvi dəyərlərin qorunmasına xidmət edir. Bu mənada milli-mədəni irsə diqqətin artırılması
olduqca vacib məsələdir.
Xalq qəzeti.-2017.-12 mart.-№55.-S.6.
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Xocalı faciəsi əsl siyasi-hüquqi qiymətini Heydər Əliyevin sayəsində aldı
Rəşad CƏFƏRLİ
613 nəfər dinc sakinin qəddarcasına qətliamı, 1275 nəfərin girov götürülərək ən ağlasığmaz və təhqiramiz
üsullarla işgəncələrə məruz qalması, 150 nəfərin itkin düşməsi ilə nəticələnən Xocalı faciəsi ermənilərin xəstə
təfəkküründən doğan niyyətlərinə çatmaq üçün Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdikləri siyasətin ən qanlı
səhifələrindən biridir. Tarix boyu azərbaycanlılara qarşı dəfələrlə tərkibində soyqırımı əməlləri olan cinayətlər
törədən ermənilər XX əsrin sonlarında sivilizasiyalı bəşəriyyət üçün növbəti tarixi cinayəti – Xocalı soyqırımını
törətdilər.
Xocalı sakinlərinə qarşı soyqırımı aktı Dağlıq Qarabağın işğalı zamanı Ermənistanın və erməni
millətçilərinin həyata keçirdikləri etnik təmizləmə siyasətinin növbəti mərhələsi idi. 1992-ci il fevralın 25-dən 26na keçən gecə onlar Xankəndi şəhərindəki keçmiş sovet ordusunun 366-cı alayının iştirakı ilə Xocalı şəhərinə
hücum edərək, bu yaşayış məntəqəsinin əhalisinə amansız divan tutdular. Hadisələrin gedişatını bir qədər aydın
izləsək görərik ki, Xocalının işğalı xüsusi plan əsasında həyata keçirilib. Belə ki, 1991-ci ilin oktyabr ayından bu
şəhər ermənilər tərəfindən blokadada saxlanılırdı. Həmin ayın 30-dan Azərbaycanın digər bölgələri ilə avtomobil
əlaqəsi kəsilən Xocalıdan çıxmağın yeganə yolu hava xətti ilə mümkün olurdu. Şuşa şəhərinin səmasında mülki
vertolyotun vurulmasından sonra bu əlaqə də kəsilmişdir. Beləliklə, 1992-ci il yanvarın 28-də sonuncu vertolyotu
qəbul edən Xocalı tam mühasirə şəraitində yaşamışdır.
Ermənilər tərəfindən Xocalıya hücum edilməsinin bir səbəbi də şəhərin strateji mövqeyi idi. 7 mindən artıq
əhalisi olan bu yaşayış məntəqəsi Xankəndidən 10 kilometr cənub-şərqdə, Qarabağ dağının silsiləsində və
Ağdam-Şuşa, Əsgəran-Xankəndi yollarının üstündə yerləşməklə böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Əgər Qarabağdakı
yeganə aeroportun da burada yerləşdiyini nəzərə alsaq, Xocalını ələ keçirmək üçün ermənilərin o dövrdə necə
canfəşanlıq etdiklərini aydın təsəvvür etmək olar.
Bəşəriyyətə və insanlığa qarşı ən böyük cinayətlərdən olan Xocalı faciəsindən 25 il ötür. Həmin dəhşətli
anlarla bizi ayıran zaman kəsiyinin getdikcə uzanmasına baxmayaraq, bu qanlı faciə haqqında düşündükcə istəristəməz başımızda saysız-hesabsız suallar dolaşır. Azərbaycan xalqına qarşı uzun illər terror aktları həyata
keçirən, azərbaycanlılara qarşı müxtəlif tarixi dövrlərdə genosid siyasəti yürüdən ermənilər bu siyasətin tərkib
hissəsi kimi Xocalı soyqırımına imza atdılar. Amma faciənin baiskarlarının siyahısı təkcə ermənilərlə
məhdudlaşmır. Günahkarlar siyahısında sapı özümüzdən olan baltaların adları da yer alır ki, bunu xalq heç vaxt
onlara bağışlamayacaq.
Xocalı faciəsi üzərində hakimiyyətə yiyələnən AXC-Müsavat iqtidarı dövründə soyqırımı barədə danışılsa
da, son nəticədə faciənin günahkarlarının adlarının üstündən sükutla keçdilər. Soyqırımına dövlət səviyyəsində
hüquqi-siyasi qiymət verilmədi. Çünki hakimiyyətdə olan “bəylərin” də bu soyqırımında rolu ermənilərin, 366-cı
motoatıcı alayın və ya A.Mütəllibovun rolundan heç də az deyildi. 2002-ci ildə faciənin onuncu ildönümü ilə
əlaqədar ulu öndər Heydər Əliyev xalqa müraciətində deyirdi: “Bütün bu qanlı hadisələrin qarşısının
alınmamasında, o cümlədən Xocalı faciəsinin baş verməsində, şəhərin təpədən dırnağa qədər silahlanmış amansız
düşmənlə üz-üzə müdafiəsiz qalmasında erməni qəsbkarları ilə bərabər, Azərbaycanın o, zamankı rəhbərliyi,
habelə hakimiyyət uğrunda hər cür yolverilməz vasitələrlə mübarizə aparan müxalif qüvvələri də məsuliyyət
daşıyırlar”.
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda baş verənlər Azərbaycan xalqının yaddaşına əbədi həkk
olundu. Lakin xalq Xocalı kədəri, hüznü yaşadığı vaxtda faciənin ağırlığı ozamankı Azərbaycan hakimiyyəti
tərəfindən lazımi şəkildə qiymətləndirilmədi. Çünki bu, 1992-ci ildə iqtidarda olanlarla hakimiyyətə can atanların
arasında baş verən hərc-mərcliyin, respublikadakı anarxiyanın, hakimiyyətin iflicinin, habelə Dağlıq Qarabağ və
onun ətrafında baş verən oyunların məntiqi nəticəsi idi. Ovaxtkı dövlət başçısı Ayaz Mütəllibov və rəhbərliyi
təmsil edən digər vəzifəli şəxslər qorxaqlıq və qətiyyətsizlik nümayiş etdirərək, XX əsrdə bəşəriyyəti dəhşətə
salan bu müdhiş cinayət barədə ilk günlərdə xalqa məlumat verməkdən belə çəkindilər. Sonralar – AXC-Müsavat
iqtidarı dövründə də insanlıq əleyhinə yönələn cinayətə lazimi siyasi və hüquqi qiymət verilməsi üçün heç bir
tədbir görülmədi.
Yaşanan bu mənzərə belə bir həqiqəti də aydın göstərdi ki, ölkədaxili hakimiyyət mübarizələri dövlət üçün
nə qədər təhlükəli və fəlakətli xarakter daşıyır. O zaman həm Azərbaycanın rəsmi rəhbərliyi, həm də ölkədə
vəziyyətə təsir etmək imkanı olan siyasi qüvvələr xalqın taleyinə biganəlik nümayiş etdirdilər. Dövlət rəhbərliyi
bu dəhşətli cinayət haqqında dünya ictimaiyyətinə tam və operativ məlumat vermək üçün heç bir addım atmadı,
müxalifət isə qanlı faciədən xalqın narazılıq dalğası üzərində hakimiyyətə gəlmək üçün istifadə etdi.
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Yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra Xocalı faciəsi özünün əsl siyasihüquqi qiymətini aldı. İlk növbədə, Xocalı faciəsi ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdikləri
soyqırımı aktı kimi təsbit olundu və dünyaya tanıdılması istiqamətində xeyli iş görüldü. Ulu öndərin təşəbbüsü
ilə Milli Məclis 1994-cü il fevralın 24-də “Xocalı soyqırımı (genosidi) günü haqqında” xüsusi qərar qəbul etdi.
Bu sənəddə hadisənin başvermə səbəbləri təfsilatı ilə açıqlandı, günahkarlar göstərildi. Eyni zamanda, Xocalı
faciəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, erməni qəsbkarlarının beynəlxalq müstəvidə ifşası
mühüm vəzifələr kimi önə çəkildi.
Bununla da Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya dövlətlərinə və beynəlxalq ictimaiyyətə
çatdırılması üçün təsirli tədbirlər görüldü. Erməni şovinist millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri
cinayətlər, o cümlədən Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, faciənin soyqırımı kimi tanınması
üçün məqsədyönlü və ardıcıl fəaliyyətə start verildi.
Təəssüf ki, bir çox dövlətlərin ikili standartlardan çıxış etməsinin, bəzilərinin məsələyə ehtiyatla
yanaşmasının, nəticəsidir ki, dünya ictimaiyyəti Xocalıda baş verənlərin soyqırımı olduğunu dilə gətirmək istəmir.
Dünynanın bir çox telekanalları 1992-ci ildə Xocalıda baş verənlərin soyqırımı olduğunu təsdiq edən kadrları
nümayiş etdirməkdən hələ də çəkinməkdədirlər. Təsəvvür etmək belə çətindir ki, tarixdə analoqu olmayan belə
qəddarlıq və vəhşilik XX əsrin sonunda dünyanın gözü qarşısında baş verib. Ancaq dünya bilib agah olmalıdır ki,
təkcə azərbaycanlılara qarşı deyil, bütün bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş bu tarixi cinayətin müəllifi ermənilərdir.
Azərbaycan hakimiyyəti Ermənistanın dinc azərbaycanlılara qarşı törətdiyi cinayətlər, o cumlədən Xocalı
soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, onun soyqırımı kimi tanınması üçün
məqsədyönlü və ardıcıl iş aparır. Məqsəd tarixi ədalətin bərpasına nail olmaq, məlum olan cinayətkarları
beynəlxalq səviyyədə də ifşa etmək və onları dünya ictimaiyyətinin mühakiməsinə verməkdir. Ona görə bu gün
hər bir azərbaycanlının, qanında, canında vətən sevgisi olan hər bir kəsin qarşısında duran ən əsas vəzifələrdən
biri dövlətin bu istiqamətdə həyata keçirdiyi işlərə dəstək verərək Xocalı soyqırımı barədə əsl həqiqətləri dünyaya
çatdırmaq, faciəyə beynəlxalq müstəvidə siyasi-hüquqi qiymətin verilməsinə nail olmaqdır. Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün davamlı və ardıcıl fəaliyyətin
vacibliyi barədə deyib: “Azərbaycanlılara qarşı erməni şovinist dairələrinin XIX-XX əsrlərdə mərhələ-mərhələ
həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi olan Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlər dünya
ictimaiyyətinə, xarici ölkələrin parlamentlərinə çatdırılmalı, Azərbaycan xalqının və ümumən insanlığın əleyhinə
yönəldilmiş bu son dərəcə ağır hərbi cinayət beynəlxalq miqyasda öz hüquqi-siyasi qiymətini almalıdır”.
2012-ci il fevral ayının 26-da – Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümündə Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin öndərliyi ilə Azadlıq meydanından “Xocalı soyqırımı” adibəsinə edilən ümumxalq
yürüşü göstərdi ki, qisas anımız, torpaqlarımızın işğaldan azad ediləcəyi gün uzaqda deyil. Bu ümumxalq yürüşü
Azərbaycan xalqının sıx birliyini, işğal altındakı torpaqların azad olunması və ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpası
üçün əlindən gələni etmək əzmini nümayiş etdirdi. On minlərlə insanın iştirak etdiyi bu yürüş ermənilərə və
onların havadarlarına bir mesaj idi. Prezident İlham Əliyev bununla bir daha bəyan etdi ki, soyqırımı qurbanlarının
qanı yerdə qalmayacaq, erməni vəhşiliyi daim bütün dünyaya çatdırılacaq, Ermənistanın təcavüzkar siyasəti ifşa
ediləcək. Bir daha bütün dünyaya çatdırıldı ki, xalqımız istənilən yolla Ermənistanın işğal etdiyi Dağlıq Qarabağı
və ətraf rayonları azad etməyə, münaqişənin Azərbaycan dövlətinin maraqları çərçivəsində həllinə məcbur
olacaqdır.
Azərbaycan Prezidentinin torpaqlarımızın işğaldan azad olunması üçün hər addımda qətiyyət nümayiş
etdirməsi, erməni vəhşiliklərinin, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması istiqamətindəki həssaslığı bizi
qürurlandırır, cəmiyyətimizdəki vətənpərvərlik əhvali-ruhiyyəsini artırır. Prezident İlham Əliyevin hücum
diplomatiyasının nəticəsi olaraq Xocalı soyqırımını tanıyan dövlətlərin sayı artır.
Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, bu həqiqətlərin beynəlxalq aləmdə yayılması, qətliama obyektiv
qiymət verilməsi istiqamətində atılan addımlarda Heydər Əliyev Fondunun müstəsna rolu var. Fond yaradıldığı
ilk gündən bütün imkanlarından istifadə edərək Xocalı soyqırımının dünyada təbliğ olunması yönündə ardıcıl,
məqsədyönlü və səmərəli tədbirlər həyata keçirməkdədir. Fondun gərgin əməyi nəticəsində dünya ölkələri erməni
qəsbkarlarının insanlığa sığmayan qətlləri haqqında daha dolğun məlumatlandırılır.
Bu gün hər bir azərbaycanlının qarşısında mühüm vəzifələrdən biri Xocalı soyqırımı və bütövlükdə
ermənilərin Dağlıq Qarabağda törətdikləri vəhşiliklər haqqında həqiqətləri olduğu kimi dünya ictimaiyyətinə
çatdırmaqdır. Bu, Xocalı şəhidlərinin ruhu qarşısında bizim vətəndaşlıq və insanlıq borcumuzdur. Digər tərəfdən,
faciənin beynəlxalq miqyasda əsl hüquqi-siyasi qiymət alması, onun təşkilatçılarının cəzalandırılması insanlığa
qarşı yönəlmiş belə qəddar aktların təkrarlanmaması üçün mühüm şərtdir.
Azərbaycan.-2017.-26 fevral.-№44.-S.1.
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Azərbaycanı Heydər Əliyev yolu ilə yüksəlişə aparan lider
Nizami CƏFƏROV,
Milli Məclisin deputatı, AMEA-nın müxbir üzvü
Azərbaycan xalqının tarixi müxtəlif səciyyəli və taleli liderlərin obrazları ilə kifayət qədər zəngindir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevə qədər neçə-neçə dövlət başçısı, ictimai-siyasi xadim yetirmiş bir xalqın XXI
əsrdə də zamanın məzmunu, sürəti, enerjisi və miqyası səviyyəsində siyasi lider yaradacağı heç bir şübhə
doğura bilməzdi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ötən 13 ildə mənsub olduğu xalqın və
dünyanın gözləri qarşısında belə bir lider kimi yüksəldi, qəbul olundu.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin həyatının son illərində və aylarında Azərbaycan cəmiyyətini, eləcə də
ölkəmizi diqqət mərkəzində saxlayan beynəlxalq dairələri dövlətə gələcəkdə kimin rəhbərlik edəcəyi, ulu öndərin
hakimiyyət irsini və siyasi kursunu kimin davam etdirəcəyi ciddi düşündürürdü. İki əsrin və minilliyin qovşağında
bu barədə düşünəndə hamının ağlına, birinci növbədə, ümummilli liderin ən yaxın silahdaşı və ən sadiq
məsləkdaşı, onun həyat və mübarizə yolunun ən istedadlı yetirməsi İlham Əliyev gəlirdi.
Bu, yalnız İlham Əliyevin dünya miqyaslı ictimai-siyasi xadim, böyük dövlət adamı və nəhayət, müstəqil
dövlətimizin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin oğlu olması ilə bağlı deyildi. Həm də ona görə idi ki, ötən
əsrin 90-cı illərinin ortalarından başlayaraq yeni tipli siyasi lider olaraq İlham Əliyev kifayət qədər böyük siyasi
nüfuz qazanmışdı. Artıq hamı etiraf etməyə məcbur idi ki, həmin illərdə İlham Əliyevin siyasi nüfuzu onun
potensial rəqiblərinin – xalq hərəkatının romantik dalğaları üzərində peyda olan “meydan qəhrəmanları” nın
illüziyalı, primitiv obrazlarını yaddaşlarda bir küncə sıxışdırmışdı. Nəzərə aldıqda ki, potensial rəqiblərin vaxtilə
göstərdikləri fəaliyyət artıq tarixə çevrilmişdi, yeni tipli siyasi xadim İlham Əliyev isə hər gün yeni bir uğura imza
atırdı, onda “tarix” ilə “müasirlik” arasındakı fərq, şübhəsiz, daha aydın görünürdü.
Azərbaycan dövlətçiliyi həmin dövrdə qarşısıalınmaz bir sürətlə inkişaf edirdi. Artıq dünya da bu və ya digər
dərəcədə etiraf etməyə məcbur olurdu ki, Yer üzündə, gerçəkdən, Azərbaycan adlı bir dövlət var. Bu dövlətin
mövcudluğu daimiləşdikcə onun yeritdiyi siyasətlə hesablaşırdılar. Bu həm də tarixdə nadir hallarda təzahür edən
Xalq – Lider tandeminin gerçəyə çevrilməsinin qarşısıalınmaz bir gücə çevrilməsinin göstəricisi idi. Məsələ bunda
idi ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin timsalında rəhbərin öz xalqının arzu-ideallarına sadiqliyinə inanan xalq
romantik ideallarını belə gerçəkləşdirmiş əfsanəvi liderin ətrafında görünməmiş bir vüsət və coşqu ilə səfərbər
olunmuş, mərkəzəqaçma impulsu ilə toparlanmışdı.
Bu, xalqın tarixi arzu-istəklərindən yoğrulmuş liderin–xalqa xidmət arealının hüdudsuzluğu ilə ucalmış
Heydər Əliyevin şəriksiz və misilsiz qələbəsi idi. Həmin qələbə isə ulu öndərin gerçək siyasi varisi kimi qəbul
edilən İlham Əliyevin qarşısında yüksək fəaliyyət perspektivləri, yeni siyasi-iqtisadi, mənəvi-ideoloji üfüqlər
açırdı. Azərbaycan dövlətçiliyi uğrunda mübarizənin gənc qəhrəmanına belə geniş meydan, təbii ki, hava-su kimi
lazım idi.
Ümummilli liderin ən layiqli varisi İlham Əliyev ona görə güclü idi ki, yaxşı təhsil almış, xarici dillərdə
sərbəst danışmağı və müxtəlif, xüsusən beynəlxalq mədəniyyət tipologiyaları ilə təmasa girməyi dərindən
mənimsəmişdi, dünyanın müasir düşüncə texnologiyalarına yiyələnmişdi. Bu baxımdan onu “rəqibləri” ilə
müqayisə etmək çətindir. Həmin dövrdə Azərbaycanda hakimiyyətə can atan qüvvələrin böyük bir hissəsi,
əvvəllər tez- tez deyildiyi kimi, adi bir namizədlik dissertasiyası müdafiə edə bilməmiş aspirantlar, yaxud
dissertantlar idilər. Onların nə zamansa sistemli, ardıcıl bir iş görə biləcəklərinə inanmaq mümkün deyildi.
Tarixçilərdən fərqli olaraq, xalq həmişə geriyə yox – irəliyə baxır. Xalqın irəlidə – ulu öndərdən sonra taleyini
etibar etmək istədiyi lider isə yalnız İlham Əliyev idi. Gələcəyin lideri İlham Əliyev müxtəlif dövlətlərin
siyasilərinin çeşidli mülahizələrilə müşayiət olunan proseslərdə, tez- tez dəyişən olayların çevrəsində dünya
şöhrətli atasının bütün fərdi və ideoloji qənaətlərini onunla birgə yaşayırdı.
İlham Əliyev siyasi meydanda çoxdan olsa da, tam aydınlığı ilə Avropa Şurasının Parlament
Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri qismində vətənpərvər fəaliyyəti ilə nəzərə çarpdı.
Sonradan isə cəmiyyət onu baş nazir kimi qəbul etdi. Əslində, bu qədəmi sayalı başlanğıc Heydər Əliyev siyasi,
ictimai, əxlaqi məfkurəsi və mədəniyyəti üzərində formalaşmış, Avropa və Şərq dəyərlərinin sintezindən yaranan,
monolit kökü olan özünəməxsus siyasi əxlaqın — mədəniyyətin gəlişi idi. Siyasi düşərgəyə, cəmiyyətimizin
idarəçiliyinə yeni ictimai ruhun gəlişi təzə ideyaların axını demək idi. Bütün bunların bəhrəsi isə təkcə əldə
olunmuş inkişaf tempini qoruyub saxlamaq deyil, həm də qazanılacaq yeni uğurlar, növbəti təcrübə olacaqdı.
İlham Əliyevin keçdiyi mənəvi, mədəni, intellektual, siyasi məktəb bütöv bir tarix idi.
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Belə bir tarixi şəraitdə ümummilli lider 2003-cü ilin prezident seçkilərinin həlledici dövründə canından artıq
sevdiyi xalqına müraciətlə bildirdi: “Üzümü sizə – həmvətənlərimə tutaraq, qarşıdan gələn prezident seçkilərində
prezidentliyə namizəd, mənim siyasi varisim, Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin I müavini İlham Əliyevi
dəstəkləməyə çağırıram. O, yüksək intellektli, praqmatik düşüncəli, müasir dünya siyasətini və iqtisadiyyatını
gözəl bilən, enerjili və təşəbbüskar bir şəxsiyyətdir. İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü
məsələləri, planları, işləri sizin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm qədər
inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm”.
Xalq 1993-cü ildə Heydər Əliyevi yenidən özünün alternativsiz rəhbəri olaraq ali hakimiyyətə tələb edəndə
nə qədər ağıllı, təkidli hərəkət etmişdisə, üçüncü minilliyin üçüncü ilində İlham Əliyevin şəxsində öz yeni
Prezidentini – yeni liderini seçəndə də o səviyyədə mübarizlik və müdriklik göstərdi.
Müstəqil dövlətin yenicə qurulmuş, nizamlanmış hakimiyyətinin yeni siyasi varisə ötürülməsi kimi taleyüklü
bir keçid mərhələsində İlham Əliyevin böyük səs çoxluğu ilə Azərbaycan Prezidenti seçilməsi göstərdi ki, əvvəla,
Azərbaycan xalqı ümummilli liderin milli dövlət quruculuğu siyasətinin perspektivliliyinə dərindən inanır;
ikincisi, İlham Əliyevi məhz həmin siyasətin daşıyıcısı (və davamçısı!) kimi qəbul edir; nəhayət, gələcəkdə milli
dövlət quruculuğu qarşısına çıxa biləcək qaçılmaz problemlərin həllində onun siyasi intellektinə, uzaqgörənliyinə
və iradəsinə şübhə etmir.
İlk mərhələdə Azərbaycan xalqı dövlətçiliyin xilaskarının missiyasından lazımınca bəhrələnərək öz
varlığını, Vətənin müstəqilliyini qorudu və milli dövlətini qurdu. İkinci mərhələdə isə Azərbaycan cəmiyyəti
böyük zəhmətlər, ağrı-acılar bahasına yaradılmış ideoloji ənənə və dövlətçilik təcrübəsini dağılmağa, müstəqilliyi
naməlum taleyin oyunları ilə üz-üzə qalmağa qoymadı.
Prezident İlham Əliyevin müasir azərbaycanlı təfəkküründə Vətən və Xalq təəssübkeşliyi, Şərqin müsbət
ənənələri, türk mənəvi-əxlaqi dəyərləri, Qərb və Avropa modellərinə münasib intellekt möhkəm bir özüldür. O,
milli- mənəvi, ideoloji dəyərlərimizin hamısında, mədəni, elmi, etno-kulturoloji, eləcə də yaradıcılıq sahələrində
irəliləyişi, mənəviyyat məsələlərinə dövlət himayəsini yalnız iqtisadi-sosial tərəqqi ilə ayrılmaz şəkildə bağlayır.
Prezident İlham Əliyevi müasir insanların, ziyalıların, gənc nəslin fəal surətdə dəstəkləməsi, ona böyük
ümidlər bəsləməsi nəticə etibarilə, göz qabağındakı praktik işlərin inikası və perspektivə güclü inamdan irəli gəlir.
Millilik Prezident İlham Əliyevin siyasi düşüncəsinin, təfəkkürünün əsas mənbəyidir. Onun öz xalqının ruhuna
uyğun, eləcə də Avropa və Qərb təmayüllü siyasəti Azərbaycanın əzəli milli maraqlarından mayalanır.
İlham Əliyevin siyasi portretini onun söhbət açacağımız fərdi obrazının əlamətdar ştirixləri tamamlayır. Və
özəllik ondadır ki, həmin cizgilərin genetik qaynaqları Azərbaycan xalqının özünüdərkində əvəzsiz rolu olmuş
bir dahinin ömürlüyündən irəli gələrək formalaşmışdır. Prezident İlham Əliyev bilir ki, insanları sevmək, onlara
xeyirxahlıq, mənəvi-ruhi, hüquqi, sosial baxımdan problemlərinin həllində doğmalıq göstərmək, dayaq durmaqlayiqli rəhbər olmaqdır.
Yeni şəraitdə Azərbaycanı modern inkişaf yolu ilə dünyanın inkişaf etmiş ölkələri sırasına çıxartmağı
qarşısına baş məqsəd kimi qoyan Prezident İlham Əliyev ötən dövrdə qəbul etdiyi siyasi ənənəyə sadiq qalmaqla
yanaşı, novator düşüncəni də gerçəkliyə uyğunlaşdırmışdır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin– tarixən,
özünüdərk və təkamül məfkurəsi kimi formalaşmış azərbaycançılıq baxışlarını dövlət ideologiyası səviyyəsinə
qaldırmış ulu sələfinin ideya- nəzəri irsini müstəqil dövlətin rəhbəri kimi İlham Əliyev yeni məzmun və çalarlarla
zənginləşdirir. Azərbaycançılıq ideologiyasının təkamülündə İlham Əliyev mərhələsi onun siyasi varisliyi qəbul
etdiyi vaxtdan başlayır, bizim günlərdə həm inamla, böyük enerji ilə, həm də miqyasını genişləndirərək və
təkmilləşərək davam etməkdədir.
Müşahidələr və araşdırmalar göstərir ki, müasir mərhələdə – İlham Əliyev mərhələsində azərbaycançılıq
ideologiyasının təkamülünü bir sıra mühüm əlamətlər şərtləndirir ki, onlardan birincisi həmin ideologiyanın
tarixinə (bu tarixin bütün yönlərilə obyektiv öyrənilib mənimsənilməsinə) elmi, ictimai- siyasi və mədəni
marağın indiyə qədər görünməmiş bir şəkildə artmasıdır. Bu gün ölkədəki iqtisadi, ictimai- siyasi və
intellektual- mədəni şərait imkan verir ki, azərbaycançılıq ideologiyasının keçdiyi tarixi yol hərtərəfli, dərindən
və geniş müzakirələr əsasında necə varsa o cür araşdırılıb öyrənilsin.
Azərbaycançılıq ideologiyasının təkamülündə İlham Əliyev mərhələsinin ikinci mühüm əlaməti
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevə, onun milli dövlət quruculuğu fəlsəfəsinə ölkə, eləcə də
dünya miqyasında layiq olduğu bir ehtiramla, intellektual- analitik həssaslıqla yanaşılmasıdır. Ulu öndər Heydər
Əliyevin tarixi xidmətlərinin həm ölkə, həm də dünya miqyasında yüksək qiymətləndirilməsi, geniş təhlil və təbliğ
olunması azərbaycançılıq ideologiyasının, Azərbaycan xalqının milli ideallarının təntənəsi deməkdir. Və heç də
təsadüfi deyil ki, bugünkü siyasi leksikonda “əliyevçilik” anlayışı “azərbaycançılıq” anlayışının yeni tarixi
şəraitdəki məzmununu və mahiyyətini ifadə edir.
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Üçüncü mühüm əlamət, heç şübhəsiz, azərbaycançılıq ideologiyasının tərkib hissələri olan türkçülük,
müsəlmançılıq və müasirliyin üzvi vəhdətdə, heç birinə digərindən daha böyük üstünlük vermədən, bir bütöv
halında qəbul edilərək xalqın milli mənafeləri naminə həyata keçirilməsidir.
Xalqın yeni lideri İlham Əliyevin siyasi-ideoloji fəaliyyətində türkçülük Azərbaycan xalqının öz mənşəyi
etibarilə türk etnosundan yaranması həqiqətinin milli ictimai dərkindən başlayıb müasir türk dünyasının üzvi
tərkib hissəsi olması, beynəlxalq aləmdə türk dünyasının ortaq maraqlarının cəsarətlə müdafiəsinə qədər
gedir. Və təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Prezidenti türk dünyasının öndə gedən liderlərindən biri kimi böyük
nüfuz sahibidir.
İslam (müsəlman) dünyasına mənsubluq da bugünkü Azərbaycanın həm mənəvi-mədəni, həm də ictimaisiyasi xarakterində bütün parlaqlığı ilə təzahür edir. Prezident İlham Əliyevin müsəlman xalqlarına qarşı
müəyyən beynəlxalq dairələrdə aparılan mürtəce, antihumanist kampaniyalara dəfələrlə ən yüksək tribunalardan
öz etirazını bildirməsi, Azərbaycanın bir nümunəvi müsəlman ölkəsi olaraq inkişafı buna sübutdur. Eyni zamanda
bugünkü Azərbaycan xalqı dünyaya açıq, müasir xarici aləmin iqtisadi, sosial- siyasi və mədəni texnologiyalarını
inamla mənimsəyən, onun qlobal idarəçiliyində get-gedə güclənən imkanları səviyyəsində iştirak edən xalqdır.
Türkçülük, müsəlmançılıq və müasirlik triadası bu gün Azərbaycanda klassik formulunda və
tipologiyasında tətbiq edilməklə qalmayıb mərhələnin və dövrün tələblərinə uyğun olaraq yaradıcılıqla yaşanır
ki, bu da Azərbaycan dövlətinin yürütdüyü tarazlaşdırılmış, humanist və uzaqgörən, mövcud problemlərin
tezliklə həllinə yönəlmiş perspektivli siyasətin nəticəsidir.
Müxtəlif mədəniyyətlərə, dünyagörüşlərinə təmkinli dialoq əsasında hörmətlə yanaşılması, qloballaşan
dünyanın çağırışlarına həssas, anlamlı münasibət, multikulturalizm azərbaycançılıq ideologiyasının təkamülündə
İlham Əliyev mərhələsinin, fikrimizcə, mühüm əlamətlərindən dördüncüsü hesab oluna bilər. Nə üçün? Ona görə
ki, hər hansı ideologiya, nə qədər mütərəqqi olsa da, özünü təcrid edirsə, həm tarixi (passiv), həm müasir (aktiv),
həm də gələcək (perspektiv) çox müxtəlif – biri digərini inkar, yaxud təsdiq edən, yaxud da bir-birinə loyal və ya
liberal münasibətlərdə olan)ideologiyalarla hesablaşmazsa, prinsip etibarilə, yaşaya bilməz.
Azərbaycan xalqı və dövlətçiliyi tərəfindən azərbaycançılıq ideologiyasının tətbiqi, müdafiəsi və inkişaf
etdirilib təkmilləşdirilməsi dünya miqyasında çox müxtəlif və qaynar ideoloji proseslər kontekstində baş verdiyi
hamıya məlumdur. Və bu proseslər azərbaycançılığı birmənalı inkar edə bilmədiyi kimi, birmənalı təsdiq də edə
bilməz. Lakin Azərbaycan xalqının milli ideologiyasının nəinki danılmaz, hətta mübahisəsiz bir üstünlüyü vardır
ki, onun mahiyyətində fəlsəfəsində və ya metafizikasında üç tamamilə humanist və insan cəmiyyətinin təhtəlşüur,
yaxud təbii bir şəkildə, “müdaxiləsiz” yaratdığı dəyər komponenti ifadə olunur: etnik mənsubiyyət; dini
mənsubiyyət; dünyəvi mənsubiyyət.
Bu ideologiyada öz əksini tapmış fəlsəfə və ya metafizikada, eləcə də onun mənsub olduğu xalqın
təfəkküründə nə etnik məhdudluq, nə dini dözümsüzlük, nə də antihumanizm var. Azərbaycan xalqı da
dünyanın bütün digər xalqları kimi, müəyyən bir etnik mənşəyə, müəyyən bir dini dünyagörüşə mənsubdur və
bütün digər xalqlar kimi, müasir dünyanın üzvi tərkib hissəsidir.
Beşinci əlamət Azərbaycan xalqının dünya miqyasında milli- mənəvi, mədəni bütövlüyünün
möhkəmlənməsi üçün ardıcıl mübarizə aparılmasıdır ki, bunun müsbət nəticələrini görməmək mümkün deyil.
Tarixi taleləri elə gətirmişdir ki, azərbaycanlıların və ya Azərbaycan türklərinin bu gün yalnız beşdən biri
müstəqil Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Təxmini hesablamalara görə, dünya azərbaycanlılarının
beşdən dördü öz tarixi Vətənində yüz, hətta min illərlə necə məskun olmuşdursa bu gün də məskundur.
Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş bir siyasətin – dünya azərbaycanlılarının
həmrəyliyinin miqyasının genişləndirilməsi siyasətinin müasir mərhələdə Azərbaycan dövlətçiliyi tərəfindən
uğurla davam etdirilməsi heç bir alternativ qəbul eləməyən bir zərurət olub, azərbaycançılıq ideologiyasını
zənginləşdirən, ona güclü enerji verən, onun məzmununu (hətta fəlsəfəsini) bütövləşdirən konseptual hadisədir.
Azərbaycan xalqının dünyanın inkişaf etmiş xalqları ilə müqayisədə guya kölgədə qalması kompleksinin
sürətlə aradan qaldırılması baxımından görülən işlərə və onun uğurlu nəticələrinə, fikrimizcə, altıncı əlamət kimi
baxmaq olar. Ancaq bu gün heç bir azərbaycanlı özünü nə bir rusdan, nə bir almandan, nə bir fransızdan, nə də
bir ingilisdən aşağı hesab etmir. Və milli qürur yalnız sözdə deyil, həm də işdə, əməldədir.
Ölkədə abadlaşan, “yeni rəmzlər”ini yaradan şəhərlər (xüsusilə Bakı!), kəndlər, çəkilən yollar, yaradılan
təhsil müəssisələri, tətbiq edilən müasir idarəçilik texnologiyaları, dünya standartları ilə müqayisə olunan
müxtəlif təsisatlar, idmanda, mədəniyyətdə indiyə qədər bu miqyasda görünməmiş beynəlxalq uğurlar
Azərbaycan insanını mənən, ruhən yüksəldən, əgər belə demək mümkünsə, onun katarsisini təmin edən elə
hadisələrdir ki, yalnız bu günlə məhdudlaşmayıb onun (Azərbaycan insanının) gələcək taleyini, xarakterini
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müəyyən edir. Və bu taleyüklü işlər, əməllər Azərbaycan xalqının tarixində həmişəlik olaraq İlham Əliyevin adı
ilə qalacaqdır.
Azərbaycançılıq ideologiyasının təkamülündə İlham Əliyev mərhələsinin yeddinci əlaməti həm iqtisadi,
həm siyasi, həm də mədəni sahələrdə (bu sahələrin təsəvvürə gətirilməsi belə çətin olan çox geniş spektrində)
beynəlxalq əlaqələrin, başqa sözlə, Azərbaycan– Dünya dialoqunun zəngin təcrübəsinin qazanılmasıdır. Bu isə
ilk növbədə, o deməkdir ki, azərbaycançılıq ideologiyası (və Azərbaycan xalqının milli idealları), bir vaxtlar
olduğu kimi, məhdud bir miqyasda qalıb, “özümüz deyib, özümüz eşidək” prinsipi ilə mövcud olmur,
universallaşır, hüdudlarını genişləndirir, ümumən insan və dünya təfəkkürü mövqeyindən görünüb etiraf olunur.
Beynəlxalq “dialoq”lara ev sahibliyi edən Azərbaycan indiyə qədər görünməmiş bir miqyasda müxtəlif
ideyaların, ideologiyaların həmsöhbət olmasına inamla münsiflik etdikcə azərbaycançılıq məfkurəsi də
zənginləşir, beynəlxalq nüfuzunu gücləndirir, yüksək standartlı paradiqmalara yiyələnir.
Səkkizinci əlamət Azərbaycan xalqının intellektual səviyyəsinin yüksəldilməsi, müasir texnologiyalara
yiyələnməsinin sürətlənməsi, perspektivli özünüifadə (və özünütəsdiq) metodlarının, üsullarının və vərdişlərinin
xüsusilə gənc nəsil tərəfindən mənimsənilməsidir. Etiraf etmək lazımdır ki, azərbaycançılıq ideologiyasının gənc
nəsil tərəfindən bu qədər kütləvi və intellektual səviyyədə mənimsənilməsi heç bir mərhələdə mümkün
olmamışdır.
Azərbaycanın regionda, ümumən beynəlxalq aləmdə söz sahibi olması, onun mövqeyi ilə hesablaşılması,
çoxstandartlılığı, xüsusilə cari konyunkturluluğu ilə tanınan dünyanın “haqq- hesab”ından kənarda qalıb təcrid
olunmaması, çox güman ki, doqquzuncu əlamətdir. Və bu əlamətin özünəməxsusluğu ondan ibarətdir ki,
Azərbaycan xalqının milli ideologiyası çevik, elastik, diplomatik resurslara yiyələnmiş, hər hansı “gözlənilməz”
ideoloji hücumlara qarşı müqavimət, hətta əks- hücum “immunitetlər”i qazanmışdır.
Nəhayət, Azərbaycançılıq ideologiyasının təkamülündə İlham Əliyev mərhələsinin onuncu əlaməti həmin
ideologiyanın inkişafı üçün geniş perspektivlər təmin etməsidir ki, bu, milli ideologiyanın (azərbaycançılığın)
gələcəyi barədə tamamilə nikbin fikirdə olmağa hər cür imkanlar verir. Xüsusilə o mənada ki, azərbaycançılıq
ideologiyası qarşısında bu gün polemika üçün hüdudlar qoyacaq heç bir maneə, yaxud həmin ideologiyanın
təkamülünü ya ləngidəcək, ya da süni şəkildə sürətləndirəcək heç bir konyunktur müdaxilə yoxdur.
Azərbaycançılıq ideologiyasının təkamülündə İlham Əliyev mərhələsi özünəməxsus dinamizmi ilə
zənginləşməkdə, milli ictimai şüurun əsaslarını müəyyənləşdirməkdə və Azərbaycan xalqının dünya
birliyindəki mövqelərini inamla yüksəltməkdədir.
Prezident İlham Əliyev indiki və gələcək dövr üçün dövlətin və vətəndaşların vəzifələrindən danışarkən
soydaşlarımızın doğma vətənləri ilə hər cür faydalı əlaqələrində hüquqi, mədəni, mənəvi əsasların
möhkəmləndirilməsini zəruri istiqamət kimi vurğulayır. Prezident dövlətimizin inkişafı müqabilində maddimənəvi imkanlardan istifadə edərək dünya azərbaycanlılarının normal səviyyədə bəhrələnməsinə imkan
yaratmağı, onların milli və vətəndaş hüquqlarının qorunması yolunda səyləri gücləndirməyi çağdaş dövr üçün
vacib amillərdən sayır.
Mən böyük məmnuniyyətlə türk dünyasının İlham Əliyevindən və İlham Əliyevin türk dünyasından da bəhs
etmək istəyirəm. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildikdən sonra dəfələrlə türk respublikalarına –
Qazaxıstana, Özbəkistana, Qırğızıstana, Türkiyəyə səfərlərə gedən, Türküstanla (Orta Asiyanın türk dövlətləri
ilə) əlaqələrdəki soyuqluğu aradan qaldıran, türk dövlətlərinin və xalqlarının birliyi üçün müasir mübarizə
texnologiyaları nümayiş etdirən və yeni təcrübə verən İlham Əliyev artıq Azərbaycanın – Bakının sovet dövründə
unutdurulmuş türk dünyasının mərkəzi şöhrətini özünə qaytarıb. Azərbaycan rəhbəri İlham Əliyev bu gün Qafqaz
regionunun şəriksiz lideri sayılır, onun razılığı olmadan bu bölgədə heç bir ciddi layihəyə və addıma start verilə
bilməz.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan dövlətinin başına təkcə ümummilli liderin varisi, davamçısı, onun
məktəbinin ardıcılı kimi yox, həm də yenilikçi – yeni zamanın yeni lideri olaraq gəlmişdir. O, idarəçiliyin elə
demokratik və optimal yolunu seçmişdir ki, hər bir zəkalı ölkə vətəndaşının dövlətçiliyin inkişafında yeri var. Və
dövlət quruculuğunda bu yer hər kəsin məhz vətənpərvərliyinə, biliyinə, sağlam düşüncəsinə, qabiliyyətinə görə
müəyyənləşmişdir.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin yeni lideri İlham Əliyevin əsaslı və zəruri islahatları ölkənin real iqtisadi,
sosial, siyasi vəziyyətini dəqiqliklə nəzərə almaqla yanaşı, cəsarətliliyi ilə də seçilir. Onun məhz yenilikçi
idarəetmə texnologiyalarına ardıcıl, inamlı müraciətinin nəticəsidir ki, respublikanın iqtisadi inkişafı indiyə qədər
görünməmiş bir sürət və miqyas almış, ölkədə sağlam sosial- siyasi, mənəvi- mədəni əhval- ruhiyyə güclənmişdir.
Bu gün ən qərəzkar, ən aqressiv, hətta ən dağıdıcı bir müxalif qüvvə belə dövlət başçısı İlham Əliyevin qazandığı
çoxspektrli uğurları görməmək, yaxud inkar etmək gücündə deyil.
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Prezident İlham Əliyev ulu öndərin yaratdığı əsaslara söykənərək Azərbaycanda iqtisadi- sosial tərəqqini
fenomenal bir gerçəyə çevirib. Bu illərdə milli iqtisadiyyatımız onun qətiyyəti və novator idarəçiliyi sayəsində 3
dəfədən çox artıb. Bu, dünyada ən sürətli inkişaf göstəricisidir. Yoxsulluq onun müstəsna səyləri ilə 10 dəfəyə
qədər azalaraq 5 faiz səviyyəsinə enib. İlham Əliyevin rəhbərliyi dövründə ölkəmizdə 1,5 milyondan çox yeni iş
yeri açılıb.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölkəyə rəhbərlik etdiyi 13 illik bir müddətdə xalqın böyük etimadını
qazanaraq bir daha sübut etdi ki, Azərbaycanı həm daxili, həm də beynəlxalq miqyasda yalnız o təmsil edə bilər.
İlk gündən hər bir azərbaycanlının prezidenti olacağını vəd edən, verdiyi sözü uğurla yerinə yetirən dövlət başçısı
İlham Əliyev öz fəaliyyəti ilə ümummilli liderin başladığı işi davam etdirməyə qadir olduğunu sübut etməklə
yanaşı, həm də özünü yeni zamanın yeni lideri kimi göstərdi. Ötən 13 ildə bir tərəfdən, mövcud ənənələr müdafiə
olundu, digər tərəfdən isə dövlət idarəçiliyinə zəruri novatorluq gətirildi.
Xalq qəzeti.-2016.-24 dekabr.-№28.-S.3.
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Heydər Əliyev və dil siyasətinin uğurları
Nizami Xudiyev
Yeni Azərbaycan Partiyasının İdarə Heyətinin üzvü,
filologiya üzrə elmlər doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi
“Dilimiz çox zəngin və ahəngdar dildir, dərin tarixi köklərə malikdir. Şəxsən mən öz ana dilimi çox sevir
və bu dildə danışmağımla fəxr edirəm...”. Bu müdrik sözlər Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri, dahi
rəhbərimiz Heydər Əliyevə məxsusdur. Bütün həyatını doğma xalqının, Vətəninin inkişafına, intibahına həsr
edən, bu yolda misilsiz tarixi uğurlar qazanan Heydər Əliyev Azərbaycan dilinə həmişə layiqincə diqqət yetirib,
tükənməz övlad məhəbbəti, rəhbər uzaqgörənliyi ilə xüsusi qayğı göstərib. Hələ sovet dövründə, imperiya
qadağalarına baxmayaraq, dilimizin dövlət dili statusu alması, Azərbaycan dilçi alimlərinin yüksək dövlət
mükafatlarına layiq görülərək daha böyük tədqiqat işlərinə ruhlandırılması, nəticədə Azərbaycan dilçiliyinin
sürətli inkişafı, eləcə də dahiyanə nitq mədəniyyəti ilə hamıya nümunə göstərməsi Heydər Əliyevin şərəfli xidməti
idi. Azərbaycan dilinə o tarixi xidmət bu gün, müstəqillik dövründə daha böyük miqyasda davam etdirilir. “Dövlət
dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 iyun 2001-ci il tarixli
Fərmanı, dahi şairimiz Məhəmməd Füzulinin 500, Azərbaycan varlığının ensiklopediyası sayılan “Dədə Qorqud”
eposunun 1300 illiyinin dünya miqyasında təntənə ilə qeyd edilməsi, respublikamızda Azərbaycan dili haqqında
qanunun ciddi elmi-praktik müzakirələri bunu bir daha təsdiq etdi. Ulu öndər Heydər Əliyevin doğma Azərbaycan
dili uğrunda on illər boyu necə şərəflə, cəsarətlə, elmi-nəzəri əsaslara söykənən prinsipiallıqla mübarizə aparması,
obyektiv, real nəticələrə nail olması dünyada yaşayan bütün azərbaycanlılara, 50 milyonluq Azərbaycan xalqına
ən gözəl nümunədir. Onun dil siyasətinin uğurları bütün incə, “görünməz” məqamları ilə öyrənilməli, ciddi elmianalitik təhlil, tədqiq yolu ilə xalqımıza, xüsusilə gənc nəslə çatdırılmalıdır.
Ulu öndər Heydər Əliyevin bitkin elmi-nəzəri əsaslara, praktik tətbiqə əsaslanan Azərbaycan dili siyasəti
böyük uğurlar qazanıb desək, yanılmarıq. Vaxtı ilə öz doğma dilində danışa bilməyən, yaxud danışmaq istəməyən
bir sıra yüksəkvəzifəli dövlət məmurları Heydər Əliyevin ciddi tələbkarlığı nəticəsində indi Azərbaycan dilində
sərbəst danışırlar; ümumiyyətlə, dövlət dilimizə kompaniyaçılıqdan uzaq olan daimi diqqət və qayğı
cəmiyyətimizin milli dil mühitinin - dövlət dili mühitinin əsaslı şəkildə genişlənməsinə, əsl ümumdövlət xarakteri
almasına gətirib çıxarmışdır. Bu həm də Heydər Əliyevin dil siyasətini həyata keçirən Yeni Azərbaycan
Partiyasının uğurudur.
“Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 iyun
2001-ci il tarixli Fərmanını Heydər Əliyevin uğurlu dil siyasətinin fundamental yekun sənədi adlandırmaq olar.
Dilimizin ən qədim tarixinə obyektiv elmi-tarixi qiymət verən, Azərbaycan dilinin türk köklü müstəqil dil
olmasını bir daha təsdiqləyən, onun əsas təkamül mərhələlərini, inkişaf yollarını dahiyanə bir müdrikliklə, elminəzəri əsaslarla izləyərək son söz deyən, rəsmi dövlət münasibəti bildirən bu fundamental tarixi sənəd Ulu öndər
Heydər Əliyevin dil siyasətinin uğurlar miqyasını daha da genişləndirdi.
Müstəqilliyini təzəcə qazanmış Azərbaycan 1992-ci ildə faciəli günlər yaşayır, sosial-siyasi burulğanlar,
dərəbəylik və anarxiya məngənəsində sıxılırdı. Cəmiyyətin həqiqi milli liderə, əsl rəhbərə, müdrik yolgöstərənə
ehtiyacı vardı. Azərbaycanın 91 nəfər görkəmli ziyalısı, alimi, sənətkarı bir araya gələrək dünya miqyaslı liderə xalqın yeganə ümidi, pənahı, xilaskarı Heydər Əliyevə üz tutdu. Bu təkcə 91 nəfər ziyalının yox, əslində, bütün
xalqın dar ayaqda ümidi, tələbi, xahişi, təkidli çağırışı idi.
Heydər Əliyev xalqın səsinə səs verdi, Azərbaycanın xilası, dirçəlişi, böyük intibahı, əbədi azadlığı naminə
zamanın sözünü dedi, Yeni Azərbaycan Partiyasını yaratdı. Qısa bir tarixi dövrdə çox böyük uğurlar, ümumxalq,
ümumdövlət miqyaslı qələbələr qazanan bu partiya zəmanəmizin Atatürkü Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqına
misilsiz töhfəsidir, tarixi xidmətidir.
Məmnuniyyətlə bildirirəm ki, dahi dövlət xadimi Heydər Əliyevin yaratdığı Yeni Azərbaycan Partiyası
müasir dövrdə Azərbaycanın ən böyük, ən kütləvi partiyası, əsas, həlledici siyasi qüvvəsidir. O, cəmiyyətimizin
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bütün təbəqələrini əhatə edən, xalqımızın arzu və istəklərinin ifadəçisi olan partiyadır, bu günün və sabahın
partiyasıdır. Bu məqamda möhtərəm Prezidentimiz, Yeni Azərbaycan Partiyasının Sədri İlham Əliyevin sözlərini
xatırlayıram: “Əminik ki, Yeni Azərbaycan Partiyası öz fəaliyyəti ilə uzun illər Azərbaycan xalqına xidmət
edəcək. Bizim məqsədimiz budur. Biz ümumxalq partiyasıyıq. Çünki xalqla birik, xalqa arxalanırıq və xalq üçün
də xidmət edirik”.
Bu, bütün həyatını xalqına, onun əbədi azadlığına, milli müstəqilliyinə həsr edən fədakar bir insanın, artıq
dünya miqyasında tanınan, etiraf və qəbul olunan regional-praqmatik bir siyasətçinin mövqeyi, missiyasıdır. İstər
ABŞ-da nüfuzlu siyasət, politologiya dairələrindəki çoxsaylı görüşləri, istər Avropa Şurasındakı gərgin, cəsarətli,
qalib fəaliyyəti Onu dünya miqyasında yeni, çox böyük perspektivləri olan siyasət və dövlət adamı, milli lider
kimi tanıtmışdır. Dahi xilaskar Heydər Əliyevin həyat, hakimiyyət, siyasət, diplomatiya universitetlərini uğurla
bitirən, Heydər Əliyev ideyalarının xilaskarlıq qüdrəti ilə, tükənməz Azərbaycan sevgisilə silahlanan İlham
Əliyev sabahlarımızın ən ümidverici, ən real, əsl ümumxalq sevgisi qazanan lideridir.
Azərbaycan dili zaman-zaman tənə və təhqirlərlə, planlı assimilyasiya hücumları ilə, qəsd və repressiyalarla
da üzləşdi. Ədəbiyyatımız, mədəniyyətimiz bu bədnam basqılara, mənəvi repressiyalara, assimilyasiya
hücumlarına qarşı həmişə etiraz səsini qaldırdı. Bu yerdə dahi Səməd Vurğunun “Yandırılan kitablar” şeirindən
misralar yada düşür:
Sənmi türkə xər deyirsən, mənim şeir dilimə?!
Qoca Şərqin şöhrətidir Füzulinin qəzəli!
Dahilərə süd vermişdir Azərbaycan gözəli!
Tarix boyu Azərbaycanın dahi oğulları Azərbaycan dilinin keşiyində, müdafiəsində mətanətlə dayandı,
onun təəssübünü çəkdi, şərəfini, şöhrətini, halal haqqını, hüquqlarını hünərlə qorudu. Bu baxımdan, Azərbaycan
dilinə Heydər Əliyev sevgisi bütün dövrlərə, bütün zamanlara örnək ola bilər.
Azərbaycan dilinə yüz illərin, min illərin Qorqud və Füzulilər sevgisini, qayğısını Heydər Əliyev şərəflə,
müdrik uzaqgörənliklə davam və inkişaf etdirdi.
“Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 iyun
2001-ci il tarixli Fərmanı Azərbaycan dilinə dövlət qayğısının, Heydər Əliyev sevgisinin bariz nümunəsi, daha
bir təsdiqidir. Bu, doğma ana dilinin qədim tarixinə, çətin və şərəfli inkişaf yollarına, misilsiz uğurlarına dərindən
bələd olan dahi dövlət xadiminin bütün dünya azərbaycanlılarına örnək, nümunə ola biləcək dəyişməz
mövqeyidir.
Bütün bunlara, çoxsaylı uğurlarımıza görədir ki, dövlətimiz getdikcə öz böyük tarixinə, güclü
mədəniyyətinə, doğma dilinə daha çox qovuşur, bu özünəqayıdışla ruhən daha da ucalır, mətinləşir,
məğlubedilməz olur. “Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 18 iyun 2001-ci il tarixli Fərmanında deyilir: “... Dilimiz xalqın keçdiyi bütün tarixi mərhələlərdə
onunla birgə olmuş, onun taleyini yaşamış, üzləşdiyi problemlərlə qarşılaşmışdır. O, xalqın ən ağır günlərində
belə onun milli mənliyini, xoşbəxt gələcəyə olan inamını qoruyub möhkəmləndirmişdir. İnkişaf etmiş zəngin dil
mədəniyyətinə sahib olan xalq əyilməzdir, ölməzdir, böyük gələcəyə malikdir. Ona görə də xalqımıza ulu
babalardan miras qalan bu ən qiymətli milli sərvəti hər bir Azərbaycan övladı göz bəbəyi kimi qorumalı, daim
qayğı ilə əhatə etməlidir. Bu, onun müqəddəs vətəndaşlıq borcudur”.
Bu vətəndaşlıq borcunun necə, hansı miqyasda həyata keçirilməsinin ən gözəl nümunəsini Ümummilli
liderimiz Heydər Əliyev göstərib və bu gün də göstərməkdədir.
Bu gün də Yeni Azərbaycan Partiyası Heydər Əliyev kimi banisi, dahi öndəri ilə güclüdür, qalib və
qüdrətlidir. Heydər Əliyevin böyük Azərbaycan sevgisi ilə, saf, sağlam tarixi köklərə əsaslanan azərbaycançılıq
ideyaları ilə silahlanan Yeni Azərbaycan Partiyası milli-mənəvi dəyərlərimizə, tarix və mədəniyyətimizə, xüsusilə
dilimizə elmi-praktik münasibəti ilə də digər kiçik partiyalardan seçilir, yüksəkdə durur. Respublikamızın dövlət
dilinə, doğma Azərbaycan dilinə həqiqi övlad, əsl vətəndaş münasibəti, dilimizin tarixi və çağdaş maraqlarını
layiqincə qorumaq, onu daim inkişaf etdirmək xətti Yeni Azərbaycan Partiyasının strateji hədəflərindən biridir.
Hamıya çox yaxşı məlumdur ki, bu strateji xəttin istiqamətvericisi, elmi-nəzəri və praktik nizamlayıcısı dahi
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dövlət xadimi Heydər Əliyevdir. Yeni əlifbaya - latın qrafikalı yeni Azərbaycan əlifbasına keçidi özünəməxsus
elmi-nəzəri təmkinlə, cəsarətli prinsipiallıqla reallaşdıran, dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi işi ilə
bağlı xüsusi Fərman imzalayan və bunu daim nəzarətdə saxlayan Heydər Əliyev bütün ömrü boyu Azərbaycan
dilinin ən böyük müdafiəçisi olub.
Bu məqamda qısaca da olsa tarixi ekskursa ehtiyac var.
Azərbaycan KP MK-nın 1969-cu il iyul plenumunda respublikanın rəhbəri seçilən Heydər Əliyevin
gündəlik fəaliyyətində, ümummilli siyasi xəttində Azərbaycan dilinə qayğı mühüm yer tuturdu. Heydər Əliyev
dünyaya gəldiyi torpağa, ana dilinə, xalq danışıq dilinin incəliklərinə, özünəməxsus mülayimliyinə,
səmimiyyətinə, eyni zamanda, sərt məntiqinə məhəbbətlə böyümüş bir azərbaycanlı kimi həmin dilin daşıdığı
psixoloji gücü, mənəvi enerjini mənimsəmişdi. Rus dilini nə qədər gözəl öyrənib, həmin dildə ölkənin tanınmış
ictimai-siyasi xadimlərinin belə qibtə etdikləri bir səviyyədə danışsa, nitqlər söyləsə, məruzələr etsə də, doğma
Azərbaycan dilinin cazibəsindən heç zaman qopmamışdı.
1970-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin 50 illiyi münasibətilə keçirilən təntənəli toplantıda
Azərbaycan dilində çıxış edən Heydər Əliyev incə siyasətlə respublikanın elmi, ədəbi ictimaiyyətinin, bütöv ziyalı
ordusunun diqqətini doğma ana dilinə yönəltdi. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarını ittiham edən, “kimin arvadı
rusdur, onun işi dürüstdür” tipli qondarma, gülünc zərb-məsəllər yaratmaqla ruslaşdırma siyasətinə sosial dayaqlar
axtaran əvvəlki manqurt rəhbərlərdən fərqli olaraq, Heydər Əliyev ümumrespublika tədbirlərində azərbaycanca
danışmaqdan çəkinmədi, cəsarətli, qeyrətli şəxsi nümunəsi ilə milyonlarla ürəkdə öləziyən Azərbaycan dili
sevgisini, milli ruh çırağını yenidən yandırdı.
70-ci illərdən etibarən Azərbaycanın müxtəlif ali məktəblərində “Ana dili və ədəbiyyat” ixtisası üzrə tələbə
qəbulunun həcmi artırıldı; qəbulda ana dilində yazılı imtahan ən müxtəlif ixtisaslar üzrə məcburi hesab edildi.
Təəssüf ki, o vaxt Azərbaycan rəhbərinin “millətçi mövqeyi barədə” Moskvaya “donos” yazan ziyalılar da vardı.
Bəzi elm, ədəbiyyat və mədəniyyət xadimləri isə hadisələrin axarından qıraqda, gözləmə mövqeyində dayanmağı
üstün tuturdular. Məhz buna görə 70-ci illərin ikinci yarısında Azərbaycan SSR-in Konstitusiyası (Əsas Qanunu)
hazırlanarkən respublika rəhbəri Heydər Əliyev Özü yaradıcı ittifaqlara xəbər göndərməli olmuşdu ki,
Konstitusiyaya Azərbaycan SSR-də dövlət dilinin Azərbaycan dili olması barədə xüsusi maddə salınmasını tələb
etsinlər. Yalnız bu xəbər-işarədən sonra yaradıcılıq ittifaqları hərəkətə gəlmiş və Moskvanın, imperiya
strukturlarının ciddi, ardıcıl müqavimətini qırmaq mümkün olmuşdur. “Pərdə arxasında” gedən, cəmiyyətdən
gizlədilən bu mübarizədə o vaxtkı SSRİ rəhbərliyi dəfələrlə Heydər Əliyevi Öz sərt mövqeyindən çəkindirməyə
çalışsa da, nəticədə Heydər Əliyev iradəsi, Heydər Əliyev cəsarəti qalib gəldi: Konstitusiyada 73-cü maddə “Azərbaycan SSR-in dövlət dili Azərbaycan dilidir” maddəsi təsdiq olundu, tarixi fakta çevrildi. Təxminən 20 il
sonra - 1995-ci il oktyabrın 31-də Azərbaycan Elmlər Akademiyasında keçirilən ümumrespublika müzakirəsində
Prezident Heydər Əliyev o gərgin mübarizəni və qələbəni bir daha yada saldı.
70-ci illər Azərbaycan dili və milli dilçilik elmimizlə bağlı itirilənlərin bərpası, səhvlərin, saxtakarlıqların
düzəlişi dövrü oldu. Milli-mənəvi mühitin, elmi, ədəbi, mədəni iqlimin dərin zəkalı, ideoloq, analitik qüdrəti ilə,
Heydər Əliyevə məxsus müdrik uzaqgörənliklə proqnozlaşdırılması, əsas inkişaf meyillərinin müəyyənləşdirilib
səfərbər edilməsi ciddi yüksəlişə təkan verdi. Əslində, 30-cu illərdə Azərbaycanda qadağan edilən, arzu olunmaz
“qara sahə” adlandırılan türkologiya 70-ci illərdə əsaslı inkişaf dövrünə qədəm qoydu. Əsrin əvvəllərində olduğu
kimi, Bakı yenidən dünya türkologiya elminin mərkəzinə çevrildi. Heydər Əliyev bunu sonralar yüksək
qiymətləndirərək deyəcəkdi: “Azərbaycanda türkologiya da çox inkişaf edibdir... Təsadüfi deyildir ki, Sovetlər
İttifaqında buraxılan yeganə “Türkologiya” jurnalı Azərbaycanda nəşr edilirdi”.
70-ci illərin sonlarında Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə dördcildlik “Müasir Azərbaycan dili” dərsliyinə
Dövlət mükafatı verilməsi Azərbaycan dilinə böyük qayğının, əsl rəhbər diqqətinin, övlad məhəbbətinin nəticəsi
idi. Bu yolda qazanılan uğurlar həm dövlət səviyyəsində qiymətləndirilir, həm də Azərbaycan dilçilik elminin
bütün potensial imkanları səfərbər edilir, daha sanballı, fundamental tədqiqatlara istiqamətləndirilir,
ruhlandırılırdı. Heydər Əliyevin dil siyasəti 70-ci illərin sonlarına doğru Azərbaycanda milli dil təfəkkürünün
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yüksəlməsinə o qədər böyük təsir göstərdi ki, bunu ancaq XVI əsrin əvvəllərindəki - Şah İsmayıl Xətainin
hakimiyyəti dövründəki, yaxud XX əsrin əvvəllərindəki vəziyyətlə müqayisə etmək mümkün idi.
Heydər Əliyevin Azərbaycana, onun sosial-mədəni, elmi intellektual, iqtisadi, siyasi inkişafına, millimənəvi intibahına həsr olunan, xalqımızın tarixində bütöv mərhələ təşkil edən fenomenal fəaliyyətində milli dil
siyasəti həmişə həlledici mövqe, aparıcı yer tutur. Təkcə yaşanılan dövrü, müasir mərhələni yox, Azərbaycan
ədəbiyyat və mədəniyyətinin bütöv milli mühitini əhatə edən dil siyasəti xalqın tarixi uğurlarına əsaslanaraq,
söykənərək, böyük perspektivlərə istiqamətlənib. Müəyyən qədər unudulan, tarixin gizlinində xalqdan ayrı salınan
milli ədəbiyyat və mədəniyyət nəhənglərinin üzə çıxarılması, bu yolla Azərbaycan dilinin böyük ədəbi yaddaşının,
qanunauyğun bədii şüur hərəkətinin bərpası, nəticədə dilin daxili enerjisinin min illər boyu yığılan etnogenetik,
ruhi-mənəvi potensialının oyadılması, hərəkətə gətirilməsi Heydər Əliyevin misilsiz xidmətlərindən biridir.
Bakıda, respublikanın digər şəhərlərində xalqın ədəbiyyat və mədəniyyət xadimlərinə ucaldılan çoxsaylı heykəllər
həm də Azərbaycan dilinin halal haqqını, uca şərəfini təsdiqləyən abidələr idi. Yubileylər vasitəsilə xalqa yenidən
bütün böyüklüyü, əzəməti ilə, olduğu kimi qaytarılan İmadəddin Nəsimilər, Molla Pənah Vaqiflər, Həsən bəy
Zərdabilər... Onların heykəlləri Azərbaycan dilinin tarixi uğurlarını, sənət zirvələrini milli mühitin daimi, əbədi
enerji mənbəyinə çevirir, ümummilli intibahda “gizli” iş görürdü. Beləliklə, Heydər Əliyevin Azərbaycan dili
siyasəti çox geniş mənası, elmi-konseptual əsasları ilə, əslində, Azərbaycanı xilasetmə yolunun mühüm tərkib
hissəsi idi.
“Tarixi olduğu kimi qəbul etmək, dərk etmək və olduğu kimi qiymətləndirmək lazımdır. Tariximiz bizim
üçün dərs olmalıdır”. Dahi dövlət xadimi Heydər Əliyev bu müdrik sözləri ilə xalqımızı, müasir cəmiyyətimizi
ayıq-sayıq olmağa, dünən, bu gün və sabah miqyasında düşünməyə, keçmişin ibrət dərslərini tam öyrənməklə
gələcəyin qapılarını açmağa, böyük, dönməz, əbədi intibah, inkişaf yollarına çıxmağa çağırır. O, bütün görüşlərdə,
toplantılarda, eləcə də xarici səfərlərdə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əbədi və dönməz olduğunu
vurğulayır, diqqəti bu əsas, taleyüklü məsələyə cəlb edir, bunu Azərbaycan varlığının, Azərbaycan
perspektivlərinin ən mühüm amili, dayaq nöqtəsi, xilas yolu kimi qiymətləndirir, milli-mənəvi dəyərlərimizin əsas
xəzinəsi, canlı daşıyıcısı olan Azərbaycan dilinin bu baxımdan misilsiz örnək olduğunu, qlobal mənəvi iş
gördüyünü aşkarlayır. Azərbaycançılıq istiqamətində bütövləşən, konseptual milli-mənəvi xilas yollarını ehtiva
edən Heydər Əliyev ideyaları bütünlükdə Azərbaycanın azadlığına, milli istiqlalına, dövlət müstəqilliyinə və bu
azadlığın, istiqlalın, müstəqilliyin, suverenliyin əbədi və dönməzliyinə əsaslanır. Heydər Əliyev ideyalarının əsas,
bütöv, son məqsədi, məramı Azərbaycanın əbədi azadlığıdır.
Artıq Yeni Azərbaycan Partiyası - Heydər Əliyev partiyası fəaliyyətdədir. 25 ildən artıqdır ki, Azərbaycan
müstəqildir; keçid dövrünün bütün çətinliklərinə, ağrı-acılarına, müharibənin vurduğu sarsıdıcı yaralara, işğal və
qaçqınlıq faciələrinə baxmayaraq, xalqımız müstəqillik, azadlıq yolları ilə əzmlə, inadla, inamla irəliləyir.
Müstəqilliyimizin təhlükə altında olduğu vaxtda - 1993-cü ilin iyununda xalqın çağırışı ilə Heydər Əliyevin
hakimiyyətə xilaskar qayıdışı, əslində, əsl müstəqillik dövrünün başlanğıcı oldu. “Ömrümün qalan hissəsini də
xalqıma qurban verirəm” deyib Azərbaycanın xilası, əbədi qurtuluşu naminə mübarizə meydanına atılan Heydər
Əliyev tarixdə misli görünməyən fədakarlıq, siyasi müdriklik nümunəsi göstərdi. Bir daha vurğulamaq istəyirəm
ki, 18 oktyabrda bünövrəsi qoyulan, 15 iyunla məhv olmadan xilas edilən Milli Qurtuluş yolu günbəgün, aybaay,
ilbəil möhkəmləndi, davam və inkişaf etdirildi. 1994-cü ilin mayında atəşkəsə nail olunması, həmin ilin
sentyabrında dünyanın aparıcı neft şirkətləri ilə böyük beynəlxalq iqtisadi sazişin - “Əsrin müqaviləsi”nin
imzalanması, milli ordunun yenidən qurulması, ölkə daxilində dağıdıcı anarxiyaya, hərc-mərcliyə son qoyulması,
sosial-siyasi, iqtisadi sabitliyin bərqərar edilməsi, xüsusilə iqtisadi dirçəlişin başlanması, Lissabon sammitində 53
aparıcı dövlətin dəstəyinə nail olunması, böyük İpək yolunun bərpası istiqamətində həlledici addımlar atılması,
dünya miqyaslı nəhəng bir layihənin - Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru xəttinin təməl daşının qoyulması,
qlobal tikinti işlərinə start verilməsi, praktik başlanılması - bütün bunlar Milli Qurtuluş Günü ilə başlayan tarixi
uğurların bir hissəsidir. Bəli, indi tam cəsarətlə deyə bilərik ki, Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyası, böyük
perspektivlərə hesablanan uzaqgörən, müdrik siyasəti nəticəsində müstəqilliyimiz qorundu, Milli Qurtuluş
yolumuz davam etdi, əbədi və dönməz xarakter aldı. Onu da məmnuniyyətlə vurğulamaq, səmimiyyətlə bildirmək
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istəyirəm ki, azad, müstəqil Azərbaycan dövlətini yeni XXI əsrə Prezident Heydər Əliyev apardı. XXI əsrin ilk
günlərindən başlayan bu yolun öndəri, dahi yol göstərəni də Heydər Əliyev oldu. - Bu yolun böyük uğurlara, əbədi
xoşbəxtliyə qovuşacağına inanırıq. Buna Azərbaycan xalqı, dünyanın 50 milyonluq bütün azərbaycanlıları inanır.
Buna zamanın sınaqlarından şərəflə çıxan Yeni Azərbaycan Partiyası bütün varlığı ilə inanır, bu inam və ümidlə,
qalib və qüdrətli Heydər Əliyev ideyaları ilə silahlanaraq, səfərbər olaraq azad, müstəqil, daha xoşbəxt
Azərbaycan naminə mübarizə aparır. İnanırıq ki, Yeni Azərbaycan Partiyası əbədi qalib partiya olacaq.
Azad, müstəqil Azərbaycan Respublikası bütün dünya azərbaycanlılarının yeganə Ümummilli lideri
Heydər Əliyevin şah əsəridir desək, yanılmarıq. O, Azərbaycanı yenidən yaradan, quran, yaxın-uzaq, gizli-aşkar
imperiya maraqlarına cəsarətlə, mərdanəliklə sinə gərərək sosial-siyasi sabitlik, iqtisadi dirçəliş, tarixi intibah
yollarına çıxaran dövlət xadimidir. Və mən bu sözləri yaza-yaza Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqına bəxş etdiyi
ən böyük töhfə, ən layiqli davamçı haqqında da düşünürəm. Bu, İlham Əliyevdir.
Heydər Əliyev evində, ocağında dünyaya gələn, Onun həyat, siyasət, diplomatiya universitetlərində dərs
alıb yetişən, kamilləşən cənab İlham Əliyev müasir Azərbaycan siyasi reallığının ən perspektivli, ümummilli
sevgi, ümid, inam qazanan ən nüfuzlu lideridir. O, artıq dünyanın ən məşhur siyasətçiləri, siyasi-analitik təfəkkür
mərkəzləri tərəfindən qəbul olunan, etiraf edilən, layiqincə qiymətləndirilən, dünya diplomatiya meydanında
özünəməxsus yeri, mövqeyi olan nüfuz sahibidir. O, istedadı ilə intellekti, elmi-nəzəri dünyagörüşü ilə praktikpraqmatik fəaliyyəti bütöv vəhdət yaradan fenomenal siyasətçi, ləyaqətli dövlət xadimidir.
İnsanın böyüklüyü, dühası hər şeydən əvvəl onun mənsub olduğu xalqa xidmətinin miqyası, əhatə dairəsi,
praktik nəticələri, tarixi perspektivləri ilə ölçülür. Xalqının, millətinin tarixi yolunda müstəsna rol oynayan,
taleyüklü vəzifələr, epoxal missiyalar həyata keçirən, beləliklə, ümumxalq, ümummilli dayağa, xilaskara dönən
insanlar dünyanın ən böyük, əbədi xoşbəxtləridirlər. Bu baxımdan, “yola saldığımız və hazırda yaşadığımız
əsrlərin ən xoşbəxti kimdir?” sualına tam cəsarətlə və məsuliyyətlə belə cavab verə bilərəm: HEYDƏR ƏLİYEV!
Azərbaycan xalqı xoşbəxtdir ki, onun Heydər Əliyev kimi dahi dövlət xadimi, müdrik Prezidenti olub. Yeni
Azərbaycan Partiyası xoşbəxtdir ki, onun Heydər Əliyev kimi banisi, yaradıcısı, Sədri, öndəri olub. Bu, hər bir
YAP üzvünün qəlbini qürur hissi ilə döyündürür, bizi daim mətin, mübariz, səfərbər olmağa səsləyir. Biz dahi
xilaskarımız, Ulu öndər Heydər Əliyevdən doğma xalqa, Vətənə, Azərbaycana yorulmadan xidmət etməyi, millimənəvi dəyərlərimizin keşiyində dayanmağı, müqəddəs sərvətimiz olan Azərbaycan dilini sevməyi, bu dildə
danışmaqdan qürur duymağı öyrənməliyik. Biz Heydər Əliyevdən əsl Azərbaycançılığı, vətənçiliyi, milliliklə
dünyəviliyin ahəngdar vəhdətini, bir sözlə, Heydər Əliyevçiliyi öyrənməliyik. Mən bu yolda möhtərəm
Prezidentimiz, istedadı və intellekti, elmi-nəzəri dünyagörüşü və praktik-praqmatik fəaliyyəti bütöv vəhdət
yaradan fenomenal siyasətçi, layiqli dövlət xadimi İlham Əliyevə, xalqımıza, dünyada yaşayan bütün
azərbaycanlılara, eləcə də Yeni Azərbaycan Partiyasına böyük uğurlar, yeni-yeni qələbələr arzulayıram.

Yeni Azərbaycan.-2016.-14 dekabr-№ 230.-S.5.
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Heydər Əliyev dühası: dövlət quruculuğu kursu müasir reallıqlar kontekstində
Hər bir tarixi şəxsiyyətin xidmətləri mənsub olduğu xalqın yaddaşında əbədi qalır, ancaq bununla
məhdudlaşmır. Çünki elə dühalar var ki, onlar həm də bəşər əhəmiyyətli işlər görürlər. Azərbaycan xalqının
görkəmli oğlu Heydər Əliyev məhz həmin şəxsiyyətlərdəndir. Dövlət xadimi kimi Ulu öndər Azərbaycan üçün
əvəzedilməzdir. Müstəqil demokratik dövlətin memarı olan Heydər Əliyev həm də ölkənin müasirləşməsinin
başlıca xəttini müəyyənləşdirmiş insandır. Onun işləyib hazırladığı inkişaf konsepsiyası zamanın bütün
sınaqlarından uğurla çıxaraq Azərbaycanı zirvələrdən zirvələrə aparmaqdadır. Siyasi varislik prinsipini gözləyən
Prezident İlham Əliyev də Ulu öndərin dövlət quruculuğu ilə bağlı strateji fikirlərini yaradıcılıqla həyata
keçirməkdədir. Müstəqil dövlətimiz etibarlı əllərdədir. Faktiki olaraq 1993-cü ilin ikinci yarısından başlayan
Heydər Əliyev yolunun bir sıra məqamları üzərində daha geniş dayanmağa ehtiyac duyuruq.
Seçim anı: mürəkkəb vəziyyətdə uğurlu başlanğıc...
Həqiqət müqayisədə dərk edilir. Azərbaycanın bugünkü mövqelərini obyektiv qiymətləndirmək üçün fikrən
xeyli əvvələ, 1991-ci ilin mart ayına qayıtmaq lazımdır. Mart ayının 7-də Azərbaycan Ali Sovetinin "Yeni İttifaq
müqaviləsi" ilə bağlı referenduma həsr olunan sessiyası keçirilirdi. Müzakirələr çox gərgin ab-havada gedirdi. Bir
qrup adamlar Azərbaycanın müstəqilliyinin əleyhinə idilər. O zaman Ulu Öndər onların qarşısında keçilməz sədd
kimi ucaldı, Azərbaycanın müstəqil olmaqdan başqa yolunun olmadığını əminliklə söylədi. Ümummilli Liderin
həmin sessiyadakı çıxışından bir parçanı diqqətlə oxuyaq və oradakı məntiqin sehrinin real gücü üzərində
düşünək. Heydər Əliyev demişdi: "Mən yeni İttifaqa daxil olmağın və bunun üçün referendum keçirməyin heç bir
şərt qoymadan əleyhinəyəm. Azərbaycanın tam istiqlaliyyət, azadlıq, iqtisadi və siyasi müstəqillik yolu ilə
getməsinin tərəfdarıyam. Azərbaycan tam müstəqil dövlət kimi fəaliyyət göstərmək üçün bütün imkanlara
malikdir. Azərbaycan xalqının birliyi yeni, demokratik, heç kəsdən asılı olmayan dövlət qurulması yolu ilə təmin
oluna bilər. Doğrudur, bu yolda çətinliklər də az olmayacaqdır. Fəqət, nəyin bahasına olursa-olsun biz buna nail
olmalıyıq. Biz bu yola düşməsək, bunu gələcək nəsillər edəcək. Və onlar, tarix bizi bağışlamayacaq. Azərbaycan
Respublikası iqtisadi və siyasi müstəqillik yolu ilə getməli, tam istiqlaliyyət uğrunda mübarizə aparmalıdır. Xalq
deputatlarını, bütün Azərbaycan xalqını bu yola dəvət edirəm və əmin edirəm ki, mən bu yoldan dönməyəcəyəm".
Bu, çətin, mürəkkəb, ziddiyyətlərlə dolu, ancaq millət üçün çox şərəfli olan müstəqillik yolunun, Heydər
Əliyev kimi şəxsiyyətin güclü strateji məntiqi, zəngin dövlət adamı təcrübəsi, peşəkar siyasəti və böyük
vətənpərvərliyi işığında antimüstəqillik tərəfdarlarının sıralarının darmadağın edilməsinin başlanğıcı idi. Millət
üçün qürurverici, düşmən üçün isə öldürücü fəaliyyətin ilk addımı idi. Və bu keyfiyyətdə həmin başlanğıc
unudulmazdır, yaddaşlarda daim yeri olan tarixi məqamdır!
Azərbaycanın 25 illik müstəqillik təcrübəsi Ulu öndərin o zaman söylədiyi fikirlərin hər bir anının nə
dərəcədə həqiqət olduğunu tam təsdiq etdi. Bəli, Azərbaycan müstəqil oldu, ona maneçilik törətmək istəyənlər də
tapıldı, ölkədə çox çətin iqtisadi, mənəvi-psixoloji və siyasi vəziyyət də yaradıldı, lakin Heydər Əliyevin öndərliyi
ilə müstəqillik uğrunda mübarizə səngimədi, əksinə, kükrədi, qarşısındakı bütün çətinlikləri yox edib, azadlığın,
inkişafın, müstəqilliyin 25-ci qatına yüksəldi. Yol davam edir, təbii ki...
Və bu tarixdə ən əhəmiyyətlisi nədir, bilirsinizmi? Heydər Əliyevin "Azərbaycan xalqını bu yola dəvət
edirəm və əmin edirəm ki, mən bu yoldan dönməyəcəyəm" sözlərinin arxasında mərd vətənpərvər kimi, uzaqgörən
siyasətçi və strateq olaraq, dünyanın müasir tələblərini çox gözəl bilən və ondan Azərbaycan dövlətçiliyi üçün
həyat əhəmiyyətli nəticələr çıxaran lider olaraq dayanmasıdır! Bu, milyonlara ümid verdi, onları Vətən uğrunda
savaşa səslədi, həvəsləndirdi və İlham Əliyev kimi varisi yetişdirdi! Bax, bunları düşünərək, soyuq dekabr ayında
Ulu öndərin həyata keçirdiyi işlərin yalnız bir qismi haqqında xatirələrə dalaraq, deyirik: nə yaxşı ki, Heydər
Əliyev kimi liderimiz olub, nə yaxşı ki, belə bir qüdrətli şəxsiyyəti Azərbaycan xalqı yetişdirə bilib! Sözün həqiqi
mənasında bu millət, bu xalq ölməzdir, çox böyükdür!
Nəhənglərlə üz-üzə: quruculuğun Əliyev modeli
Bu, doğrudan da milli dövlətçilik tarixində şanlı yeri olan olaydır, həqiqətdir. Azərbaycan dünyanın güclü
dairələri ilə savaşda özünün müstəqillik iddiasını sübut etməli idi. Sirr deyil, həmin mərhələdə dostla düşmən birbirinə qarışmışdı, kimin haradan və hansı zərbəni vuracağı məlum deyildi. Böyük dövlətlərin bır sıra dairələri də
Azərbaycanın müstəqil olmasını elə də arzulamırdılar. Üstəlik, müstəqilliklə bağlı acı təcrübəmiz də vardı –
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini cəmi 23 aya boğdular! Əlavə olaraq 1991-1993-cü illərdə ölkəyə səriştəsiz,
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ifrat iddialı, özündənrazı adamlar rəhbərlik etməklə çox rüsvayçı bir vəziyyət yaratmışdılar. Obrazlı deyilsə, ölkə
müstəqilliyin külündə yanıb sönməkdə idi.
Heydər Əliyev, eyni zamanda, bir neçə cəbhədə ölüm-dirim savaşını başlamağa məcbur idi. Hələ 1991-ci
il avqustun 30-da "Azərbaycanın Müstəqillik Bəyannaməsi" ilə bağlı Ali Sovetin sessiyasında Heydər Əliyev
qətiyyətli mövqeyi ilə düşmənlərin başına od ələyirdi. O, açıq ifadə etmişdi: "Bu bəyanatın mətninə mütləq əlavə
olunmalıdır ki, 1920-ci il aprelin 28-də Azərbaycan işğal olunub. Azərbaycan Demokratik Respublikası
zorakılıqla ləğv olunub. Əgər biz bunu qeyd etməsək, yenə də xalqın qarşısında ikiüzlü olarıq. Mənim fikrim
budur". Azərbaycanı işğal edənlər bu sözlərin arxasında nələrin dayandığını çox gözəl bilirdilər. Heydər Əliyev
də çəkinmədən dünya siyasətinin nəhəngləri ilə hansı mübarizəyə başladığının fərqində idi. Məhz bu baxımdan
irəlidə çətin, təhlükəli və riskli anlarla dolu mürəkkəb bir savaşın olduğunu Ulu Öndərdən daha yaxşı dərk edən
ikinci bir siyasətçi yox idi. Tarix Heydər Əliyevin qalib şəxsiyyət olduğunu dünyaya nümayiş etdirdi!
Azərbaycanı siyasət, iqtisadiyyat, ideologiya, müstəqil dövlət quruculuğu, işğala qarşı dura biləcək güclü
ordu yaratmaq kimi vacib sahələrdə inkişaf etdirmək xəttini reallaşdırmaq lazım idi. Məsələnin bu tərəfi
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 25 illik müstəqillik tarixini mərhələlərə bölməsinin işığında daha maraqlı
məzmun kəsb edir. Dövlət başçısı Azərbaycanın 25 illik müstəqillik tarixini üç mərhələyə ayırıb. Birinci mərhələ
1991-1993-cü illəri əhatə edir və faciəvi dövr adlanır. Bu mərhələnin də 1991-1992-ci illəri itirilmiş imkanlar,
1992-1993-cü illər isə rüsvayçılıq və fəlakət dövrləridir. İndi təsəvvür edin, Ulu Öndərin nəhənglərlə böyük savaşı
həmin rüsvayçılıq və fəlakət mərhələsindən başlayır. Heydər Əliyev həm dünya miqyasında böyük siyasi
qruplarla mübarizə aparmalı, həm təcavüzkar Ermənistanın işğalçılığını neytrallaşdırmalı, həm də daxildəki
həmin "rüsvayçı qrupları" zərərsizləşdirməli idi! Bunların fonunda isə ölkəni yeni sosial-iqtisadi inkişaf xəttinə
çıxarmalı, sabitliyə nail olmalı idi! Ulu öndər bunların hamısının öhdəsindən gəldi! Bu mənada onun savaşı Böyük
Savaş idi! Ən əhəmiyyətli məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, həyatda güclü mücadilə verməklə yanaşı, Heydər
Əliyev dövlət quruculuğunda uğur qazandıra biləcək mükəmməl fəaliyyət modelini də formalaşdıra bildi. Bu
modelin siyasi-ideoloji, iqtisadi, mənəvi-əxlaqi, enerji aspektləri yüksək dərəcədə işlək oldu, konkret səmərə
verdi. Heç şübhəsiz, dövlət quruculuğu tarixinə bunlar uğur əldə etmənin "Əliyev modeli" kimi daxil olub.
Konkret nümunələrə keçək.
Müstəqilliyin mərhələləri: sistemli fəaliyyət fəlsəfəsi
Prezident İlham Əliyev müstəqilliyin ikinci mərhələsini "sabitlik və inkişaf dövrü" adlandırıb. Bu, 19932003-cü illəri əhatə edir. Bizcə, çox maraqlı və dəqiq təsnifdir. Çünki 1991-1993-cü illərin xaotik və rüsvayçı
durumundan ilk etapda sabitliyə, oradan da dayanıqlı inkişaf müstəvisinə çıxmaq daha məntiqi olardı. Ulu öndər
məhz bunu həyata keçirdi. Həmin müddətdə Azərbaycanın daxili sosial-siyasi və iqtisadi mühiti sabit ritmə düşdü.
Bütün sahələrdə inkişaf özünü göstərdi. Səmərəli neft siyasəti sayəsində Heydər Əliyev ölkənin iqtisadi sisteminin
bütün sahələrində dinamik inkişafı təmin edə bildi. "Əsrin müqaviləsi", Bakı-Ceyhanla bağlı prinsipial qərarın
qəbul edilməsi və onun ardıcıl şəkildə həyata keçirilməsi, dövlət quruculuğu sahəsində konkret proqramların
reallaşdırılması, xarici siyasətdə Azərbaycan modelinin formalaşdırılması, beynəlxalq təşkilatlarla aktiv
diplomatiya müstəvisində əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, əhalinin sosial təminatının ardıcıl olaraq gücləndirilməsi,
ordunun hərbi qüdrətinin yüksələn xətlə artırılması birbaşa Heydər Əliyevin gərgin əməyinin nəticələridir.
Konkret ifadə etsək, XX əsrin 90-cı illərinin ortalarından başlayaraq, Ulu Öndərin rəhbərliyi altında aparılmış
siyasi, sosial və iqtisadi islahatlar nəticəsində müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin əsası və onun gələcək inkişafı
üçün möhkəm təməllər üzərində qurulmuş baza yaradıldı. Məhz bu əsasda Azərbaycan daxili sosial-siyasi
sabitliyə nail olub və daimi islahatlarla təkmilləşdirilən və cəmiyyətin maraqlarına cavab verən siyasi sistemə,
dövlət-vətəndaş münasibətlərində harmoniyaya, davamlı iqtisadi inkişafa nail olan, dünya dövlətləri arasında
özünə layiqli yer tutan, regionda lider olan bir ölkəyə çevrilib.
Bu prosesin konkret ifadəsi müxtəlif proqramların reallaşdırılmasında təsbit edilməkdədir. Bu baxımdan
enerji siyasəti Heydər Əliyevin milli dövlət quruculuğuna verdiyi ən böyük töhfələrdən biridir. Məsələ həm enerji
siyasətinin məzmunundan, həm də mürəkkəb geosiyasi şəraitdə onun hədəflərinin dəqiq seçilməsindən ibarətdir.
Çünki sovetlər dağıldıqdan sonra təbii sərvətlərlə zəngin olan keçmiş respublikalar böyük geosiyasi güclərin nüfuz
uğrunda savaşı məkanına çevrildilər. Məlum səbəblərdən Azərbaycana münasibət xüsusilə ziddiyyətli idi. Məhz
buna görədir ki, "Əsrin müqaviləsi"nin reallaşması bir neçə sui-qəsd planları, ayrı-ayrı təşkilatların təxribatçı
davranışları, bir sıra böyük dövlətlərin qısqanclığı ilə müşayiət olunurdu. Heydər Əliyevin dərin zəkası, siyasi
müdrikliyi, böyük dövlətçilik təcrübəsi və yenilməz iradəsi bütün bu maneələri aşdı. Olduqca mürəkkəb geosiyasi
vəziyyətdə Ulu öndər elə düzgün enerji siyasəti yeritdi ki, indi dünyanın geosiyasi qədərinə təsir edə bilən
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layihələr bir-birinin ardınca reallaşmağa başladı. Bu mənada Bakı-Ceyhandan başlayan şərəfli yol Bakı-Ərzurum
layihəsindən keçərək, indi TANAP və TAP-la davam etməkdədir. Şübhəsiz, bu da son deyil – davamı olacaq!
Daha geniş aspektdə enerji siyasəti bütövlükdə xarici siyasətin tərkib hissəsi kimi görünür. Heydər Əliyev
xarici siyasətin Azərbaycan modelini yaratmaqla sonrakı mərhələdə enerji siyasətinin milli təhlükəsizliyin tərkib
hissəsinə çevrilməsinin təməlini qoymuş oldu. Çünki xarici siyasət qarşılıqlı bağlı olan istiqamətlərin vəhdəti
halına gətirildi. Burada bir-birini tamamlamayan faktor, yaxud sfera qalmadı. Ulu Öndər bu cür sistemlilik və
vəhdət vasitəsilə enerji layihələrindən əldə edilən vəsaitin sosial-iqtisadi, müdafiə, sosial təminat, islahatlar kimi
mühüm sahələrə sərmayə qoyulmasına imkan yaratdı. Xarici siyasətin bu aspekti elmi tədqiqat üçün gözəl faktlar
verir.
Başqa mühüm məqam xarici siyasətin Azərbaycan modelinin bir tərəfdən regional inteqrasiyaya yeni
imkanlar açması, digər tərəfdən isə ölkənin qlobal təhlükəsizliyə töhfələr verməsi ilə bağlıdır. Belə ki,
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə hazırda üçtərəfli əməkdaşlıq formatı ciddi səmərə verməkdədir. Azərbaycan-Rusiyaİran, Azərbaycan-İran-Türkiyə, Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə, Azərbaycan-Türkiyə-Türkmənistan əməkdaşlıq
formulları dünya miqyasında maraq doğuran hadisələrdir. Bu proseslərin əsası isə Ulu Öndərin həyata keçirdiyi
xarici siyasət kursunda qoyulmuşdu.
Əgər keçən əsrin 90-cı illərinin ortalarından xarici siyasətdə reallaşdırılan layihələr olmasaydı, sonrakı
mərhələdə Azərbaycanın BMT TŞ-yə sədrliyi, Avropa Şurasındakı aktiv fəaliyyəti, beynəlxalq terrora qarşı
mübarizədə iştirakı, İƏT-dəki aktiv fəaliyyəti, Qoşulmama Hərəkatındakı əvəzedilməz yeri, "Yeni İpək Yolu"
layihəsindəki əhəmiyyətli iştirakı mümkün olmazdı. Burada bir vacib nəzəri faktoru da vurğulamaq lazımdır.
Belə çıxır ki, xarici siyasətin Azərbaycan modelində mühüm amillərdən biri varisliyin təmin edilməsidir.
Heydər Əliyev elə bir xarici siyasət kursu yaratdı ki, özündən sonrakı mərhələdə həmin xəttin potensial imkanları
daha da genişləndi. Konkret desək, bu kurs öz yaşarlığını sübut etdi. Dövlət quruculuğu kontekstində bu, strateji
əhəmiyyətli məsələdir. Həm də ona görə ki, xarici siyasət daxili siyasətlə sıx bağlıdır. Bu bağlılıqda daxili
siyasətin mühüm bir özəlliyini vurğulamaq istərdik.
Siyasi varislik: ləyaqətli siyasətin anatomiyası
Heydər Əliyev daxili siyasətlə xarici siyasət arasında yüksək uyğunluğa nail olmuşdu. Xarici siyasətdə
enerji faktorunu da nəzərə alanda, regional əməkdaşlıq perspektivi aydın hiss olunurdu. Qlobal təhlükəsizlik
kontekstində bu, terrorla mübarizədə aktiv iştiraka yol açırdı, daxili sabitliyə nail olmaq üçün isə cəmiyyətin
müxtəlif kəsimləri arasında həmrəyliyin təmin edilməsi üçün əsas yaradırdı. Sonuncu məqam multikultural
dəyərlərin inkişafına maksimum şəraitin yaradılmasında, dini konfessiyalararası dialoqa imkanların açılmasında
və vətəndaş həmrəyliyinin təmin edilməsində prinsipial rol oynayıb. Məhz bu xətt indi Azərbaycanda
multikulturalizmi birgəyaşayışın başlıca üsuluna çevirib. Hətta ölkə bu aspektdə digərləri üçün nümunə halına
gəlib. Bu barədə dünyanın nüfuzlu siyasi xadimləri belə öz fikirlərini bildirirlər.
Nəhayət, yuxarıda vurğulanan məqamlar varislik prinsipinin konkret üstünlüklərini təsdiq edir. Həmin
xüsusiyyət Prezident İlham Əliyevin aşağıdakı fikirlərində öz dolğun və konkret ifadəsini tapıb. Ölkə başçısı
müstəqilliyin bərpasının 25 illiyi ilə əlaqədar təşkil edilmiş rəsmi qəbulda söyləyib: "Müstəqil, ləyaqətli siyasət
aparırıq, öz gücümüzə, xalqın dəstəyinə güvənirik. Xalq da bizim siyasətimizə öz dəstəyini göstərir. Biz düzgün
yoldayıq. Bu yol inkişaf yoludur, müstəqillik yoludur. Bu gün Azərbaycan dünya miqyasında müasir, sürətlə
inkişaf edən, gözəl, qonaqpərvər, ləyaqətli ölkə kimi tanınır. Biz artıq bütün dünyaya sübut etmişik ki, müstəqil
həyat yaşaya bilərik, uğurla yaşaya bilərik. Biz gələcəkdə bu yolla gedəcəyik, müstəqil siyasət aparacağıq. Xalqın
iradəsi əsasında irəli gedəcəyik. Müstəqilliyimiz dönməzdir, əbədidir".
Bu fikirləri təsdiq edən yüzlərlə faktlar vardır. Onların yalnız bir qismini xatırlatmaq belə mənzərəni aydın
təsəvvür etməyə imkan verir. Son 12 il ərzində ümumi daxili məhsul (ÜDM) 3 dəfədən çox artıb. Büdcə
gəlirlərinin artımı 20 dəfəni keçir. Həyata keçirilən sosial-iqtisadi proqramlar nəticəsində yoxsulluğun səviyyəsi
49%-dən 5%-ə düşüb. Keçən müddətdə açılan yeni iş yerlərinin sayı 1 milyon 500 mindir. İndi bütövlükdə
Azərbaycan iqtisadiyyatı Cənubi Qafqaz iqtisadiyyatının 75 faizini təşkil edir. Təsadüfi deyildir ki, Dünya İqtisadi
Forumunun qlobal rəqabətqabiliyyətlilik indeksində Azərbaycan 37-ci yerdədir. Bu, gənc müstəqil dövlət üçün
yüksək göstəricidir. Bir sıra reytinq agentlikləri ("Fitch", "Standard and Poor's", "Moody's") Azərbaycana yüksək
qiymət verirlər. Ölkə BMT-nin İnkişaf Proqramının İnsan İnkişafı İndeksində (İİİ) "yüksək insan inkişafı" ölkələri
qrupunda qərarlaşıb. İndi Azərbaycan kosmik ölkələr sırasındadır. Bu proses 2013-cü ildə ilk telekommunikasiya
peykinin orbitə buraxılması ilə başlayıb. "ASAN xidmət" isə artıq dünyada Azərbaycan brendi kimi məşhurdur.
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Faktların sayını artırmaq olar. Ancaq yuxarıda vurğulananlar da onu deməyə əsas verir ki, Prezident İlham
Əliyev Heydər Əliyevin dövlət quruculuğu konsepsiyasını siyasi varisliyi mükəmməl surətdə gözləməklə uğurla
inkişaf etdirir. Bütün sahələrdə Ulu öndərin miras qoyub getdiyi kursu yeni səviyyəyə yüksəldir. Bu səbəbdəndir
ki, ekspertlər Azərbaycanın artıq müstəqilliyin dördüncü mərhələsinə qədəm qoyduğunu vurğulayırlar. Bu
mərhələ müstəqilliyin 2003-cü ildən başlayan 3-cü mərhələsinin növbəti inkişaf səviyyəsinə qalxması ilə
xarakterizə olunur. 3-cü mərhələ sürətli inkişafı təmin edib. 4-cü mərhələdə bütövlükdə modern islahatlar başlıca
yer tutmaqdadır. Bu, dövlətçiliyin keyfiyyətcə yeni inkişaf dövrünə qədəm qoymaq deməkdir. Artıq söhbət
regional liderin bütün sahələrdə islahatları dərinləşdirmək və genişləndirmək yolu ilə vətəndaş cəmiyyətini
formalaşdırma prosesini başa çatdırmaq üçün xüsusi proqramları reallaşdırmaq iradəsini ortaya qoymasından
gedir. Bu mərhələ yüksək texnologiyalara və insan kapitalının prioritetliyinə əsaslanan demokratik təkamül
xəttinin aparılması ilə xarakterizə olunmalıdır. Həmin yolun əsası 1993-cü ilin ikinci yarısında qoyulub. Strategiya
düzgün və reallığa uyğun seçildiyindən, onun uğurlu olacağına qətiyyən şübhə yoxdur. Heydər Əliyevin ideyaları
və əməlləri müstəqil Azərbaycanın yeni-yeni zirvələri fəth etməsinə böyük imkanlar yaradıb və bu, əbədi olaraq
belə olacaq!
Newtimes.az
Xalq qəzeti.-2016.-13 dekabr.-№276.-S.5.
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Azərbaycan elminin müasir inkişaf mərhələsinin banisi
İsa HƏBİBBƏYLİ,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, akademik,
Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin sədri
Tarixin bütün inkişaf mərhələlərində elmin cəmiyyətin inkişafında ən mühüm faktorlardan biri olduğu
həmişə etiraf edilmişdir. Xalqımızın ümummilli lideri, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin Azərbaycan
rəhbərliyinin ölkəmizin inkişafında xüsusi tarixi mərhələlərə çevrilmiş illərində (1969-1982 və 1993-2003-cü
illərdə) cəmiyyətin bütün yönləri ilə yeniləşdirilməsi, daha da möhkəmləndirilməsi yollarında elm faktoruna
böyük diqqət göstərməsi obyektiv reallıqların isbat olunmuş ifadəsi olduğunu bir daha sübut etmişdir. Bu mənada
Heydər Əliyev: müasir cəmiyyətin inkişaf etdirilməsi və elm amilinin sintezi vəhdəti modeli ümummilli dirçəlişin
və yüksəlişin mükəmməl modelidir. Heydər Əliyevin ölkəmizdə dövlət hakimiyyətinə rəhbərlik etdiyi illərin
məsuliyyətli və şərəfli təcrübəsi bu gerçəkliyin əməli ifadəsindən ibarətdir.
Məlum olduğu kimi, keçmiş sovet cəmiyyəti dövründə mövcud olan marksist-leninçi ideologiya Sovetlər
İttifaqına daxil olan xalqların, o cümlədən Azərbaycan xalqının tarixi keçmişinin, böyük şəxsiyyətlərinin, milli
ənənələrinin arxa plana keçirilməsinə və unutdurulmasına xidmət etmiş, əvəzində vahid sovet ailəsi, son onillikdə
isə ümumi sovet xalqı anlayışı diktə olunmuşdur. Dünya şöhrətli qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatov xalqların
soykökünün, tarixinin və milli dəyərlərinin zorla unutdurulması proseslərini “manqurtlaşdırma” kimi
qiymətləndirmiş və özünün “Əsrə bərabər gün” adlı məşhur romanında kəskin tənqid etmişdi. Uzaq və yaxın
tarixdə xalqların tarixi taleyində mühüm rol oynamış böyük şəxsiyyətlər çox vaxt istismarçı, dinçi, yaxud millətçi
və ya müsavatçı adı ilə damğalanırdılar. Bundan başqa, müəyyən olunmuş dövlət nəzarəti vasitəsilə arxivlərdə
tarixi hadisələrə və şəxsiyyətlərə aid mühüm sənədlər “tam məxfidir” qrifi ilə saxlanılır, istifadəsinə xüsusi icazə
tələb olunur, demək olar ki, qadağa qoyulurdu. Ona görə də sovet dövrünün Azərbaycan ictimai düşüncəsi tarixi
gerçəkliyi göstərmək əvəzinə, müəyyən edilmiş hazır ideoloji sxemlər əsasında dəyərləndirmə yolu ilə
getməli olmuşdur.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi tarixi mərhələlərdə xalqımızın adlısanlı görkəmli ziyalıları, tanınmış alimləri və yazıçıları ilk növbədə respublika daxilində geniş təbliğ olunur, təltif
edilir, fəxri adlara layiq görülür, seçkili orqanlarda yer tutmaq hüququ qazanırdılar. Beləliklə, Azərbaycan xalqı
böyük xidmətləri olan görkəmli övladlarını daha yaxından tanıyır, yeni nəsillər milli iftixar hissi ilə tərbiyə
olunurdular. İkincisi isə ulu öndər Heydər Əliyevin Sovetlər İttifaqında qazandığı böyük nüfuzu və onun ciddi
təşəbbüsləri sayəsində xalqımızın istedadlı, qabiliyyətli nümayəndələrinin mühüm xidmətləri SSRİ miqyasında
dövlət səviyyəsində qiymətləndirilir, onlar bu yolla sovet dövlətində və tədricən dünyada tanıdılırdılar. Böyük
xalq yazıçıları Mirzə İbrahimova və Süleyman Rəhimova, xalq şairləri Rəsul Rzaya və Süleyman Rüstəmə, xalq
artisti Rəşid Behbudova, xalq rəssamı Tahir Salahova, görkəmli alimlərdən Mustafa Topçubaşova və İsmayıl
İbrahimova dövrün ən yüksək fəxri adının - Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adının verilməsi nəinki Siyasi Büroda,
keçmiş sovet respublikaları arasında da birmənalı qarşılanmamışdı. Eyni zamanda sovet hakimiyyəti illərində süni
şəkildə millətçi kimi qələmə verilmiş Nəriman Nərimanovun Bakı şəhərində möhtəşəm abidəsini ucaltmaq da
məhz Heydər Əliyevin siyasəti və iradəsi sayəsində mümkün olmuşdu. SSRİ Ali Sovetinə Azərbaycandan
seçilmiş deputatların sıralarında da “fəhlə-kəndli hökuməti”nin ən yüksək qanunvericilik orqanında xalqımızın
görkəmli elm xadimlərinin, ədəbiyyatımızı və incəsənətimizi təmsil edən adlı-sanlı ziyalıların olması da
respublikanın uzaqgörən rəhbərinin böyük xidməti idi.
Ulu öndərin Azərbaycana birinci rəhbərliyi dövründə Azərbaycan Elmlər Akademiyası özünün “altın
dövrünü” yaşamışdır. Ölkəmizdə bu illərdə böyük elmi məktəblər yaranmış, görkəmli elmi simalar meydana
çıxmışdır. Azərbaycan Respublikasının rəhbəri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1975-ci ildə ölkəmizdə Elmlər
Akademiyasının 30 illik yubileyinin keçirilməsi və akademiyanın “Xalqlar dostluğu” ordeni ilə təltif olunması
elm tariximizin parlaq hadisələrindən biridir.
Azərbaycanda keçid dövründə yüksək ixtisaslı peşəkar kadrlar, elita əvəzinə, bolşevizmin hakimiyyətinin ilk
dövründə olduğu kimi, “sıravilərin” ali hakimiyyət orqanlarında təmsil olunması halları yenidən üstünlük təşkil
etmişdi. Buna görə də 1989-1992-ci illərin həm şərəfi, həm də xaosla dolu olan məsuliyyətli vaxtlarında sosializm
quruluşunun dağılması fonunda Azərbaycan cəmiyyətində yeni hakimiyyətə gəlmiş qüvvələr Elmlər
Akademiyasını dağıtmaq, Yazıçılar İttifaqını ləğv etmək şüarları ilə çıxış etməklə guya kütlələrin gözündə
ucalmaq yolunu tutmuşdular. Lakin Mirzə Ələkbər Sabir demişkən “çalxalandıqca, bulandıqca zaman nehrə kimi,
yağı yağ üstə tökmüş, ayranı ayranlıq olmuşdu”. Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin xalqın tələbi ilə
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yenidən Azərbaycanda dövlət rəhbərliyinə qayıdışı ilə cəmiyyət həyatının bütün sahələrində, o cümlədən də
ümumi inkişaf üçün xüsusi əhəmiyyətə malik olan elm və təhsil istiqamətində hər şey öz məcrasını tapmışdır.
Heydər Əliyevin 12 noyabr 1992-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri vəzifəsində
işləyərkən Naxçıvan Dövlət Universitetinin 25 illik yubileyi mərasimindəki nitqində dediyi uzaqgörən fikirlər
hələ dövlət müstəqilliyinin bir ili yenicə tamam olmuş, sovet sosialist prinsiplərindən təzəcə qopmağa başlamış
gənc Azərbaycan Respublikasında elm və təhsilin sonrakı inkişaf yoluna istiqamət vermək baxımından mühüm
əhəmiyyətə malik idi. Həmin təntənəli mərasimdə ulu öndər Naxçıvan Dövlət Universitetinin qazandığı
nailiyyətləri yüksək qiymətləndirməklə bərabər, həm də ümumiyyətlə, elmin və təhsilin müstəqillik şəraitindəki
yeni inkişafı üçün çox zəruri olan aşağıdakı mülahizələrini də ictimaiyyətə çatdıraraq demişdi: “İndi Azərbaycan
bir müstəqil dövlət kimi dünyanın hər bir dövləti ilə, hər bir ölkəsi ilə müstəqil əlaqə yaratmağa və bu əlaqələrdən
öz ölkəsinin, öz dövlətinin gələcək inkişafı üçün istifadə etməyə malik olan bir ölkədir. Bu baxımdan Naxçıvan
Dövlət Universiteti indi sərbəst bir ali məktəbdir. Onun ... əlaqələrini inkişaf etdirməyə daha da əlverişli şərait var
və eyni zamanda dünyanın bütün ölkələri ilə, orada olan ali məktəblərlə, elm mərkəzləri ilə, elm ocaqları ilə əlaqə
saxlamağa imkanları çoxdur. Çox yaxşı haldır ki, artıq bu barədə müəyyən addımlar atılıb, qonşu İran İslam
Respublikasının, Türkiyə Cümhuriyyətinin ali təhsil ocaqları ilə, elmi mərkəzləri ilə Naxçıvan Dövlət Universiteti
arasında müəyyən əlaqələr yaranıb... İndi artıq siz keçmiş Sovet İttifaqının çərçivəsində olan təcrübəni yox, bütün
dünya təcrübəsini gərək mənimsəyəsiniz, ondan səmərəli istifadə edəsiniz və ali təhsil işinin təşkilini daha müasir
səviyyədə təşkil edəsiniz”.
Böyük uzaqgörənliklə bəyan edilmiş bu müdrik fikirlər və irəli sürülmüş tövsiyələr bu gün də bütövlükdə
müstəqil Azərbaycan respublikasında elmin və müstəqillik dövrünün prinsipləri əsasında inkişaf edirilməsinin
əsas tezislərini özündə əks etdirir. Azərbaycan elmi də, ali təhsil sistemi də həmin uzaqgörən direktiv ideyaların
işığında fəaliyyətini davam etdirərək ölkəmizə uğurlar qazandırır.
Azərbaycanda qədim tarixi və böyük ənənələri olan elmin ölkəmizdə sistemli şəkildə inkişaf etdirilməsində
XX əsr xüsusi mərhələ təşkil edir. Bütün ideoloji çətinliklərinə baxmayaraq, 1945-ci ildə Azərbaycan SSR Elmlər
Akademiyasının yaradılması və fəaliyyəti ilə xalqımız elm sahəsində daha böyük uğurlar əldə etməyə nail
olmuşdur. Böyük dövlət xadimi Heydər Əliyevin 23 sentyabr 1993-cü ildə respublika ziyalıları ilə tarixi
görüşündə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının əhəmiyyəti və xidmətləri haqqında söylədiyi fikirlər cəmiyyətin
inkişafında elmin roluna dair obyektiv qənaətləri ifadə edir: “Elmlər Akademiyası Azərbaycan xalqının tarixi
nailiyyətidir. 1945-ci ildə bu akademiyanı yaradan adamlar, Azərbaycanın böyük alimləri çox böyük şücaət
göstərmişlər. Ötən dövrlərdə bu akademiyanın çərçivəsində Azərbaycan elmi çox inkişaf etmişdir. Akademiyanın
fəaliyyətini tənqid etmək də olar, ...ancaq ümumən götürdükdə, şübhəsiz ki, elminin keçdiyi inkişaf yoluna yüksək
qiymət verməli, onu əldə saxlamalı, itirməməliyik. Dağıtmaq çox asandır, qurmaq, yaratmaq çətindir. 1945-ci ildə
Elmlər Akademiyasını yaratmaq, sonra isə onu inkişaf etdirmək, yeni-yeni institutlar təşkil etmək asan iş idimi?
Əlbəttə, yox! ...Tarix, insanlar isə həmişə quranları, yaradanları qiymətləndirir... Əmin ola bilərsiniz ki, Elmlər
Akademiyası da, institutlar da fəaliyyət göstərəcəklər. Azərbaycan elmi inkişaf etməlidir... Biz bu sahəyə hər cür
kömək edəcəyik və mədəniyyətimiz, elmimiz, təhsilimiz, o cümlədən də ali təhsilimiz... inkişaf edəcəkdir”.
Müstəqilliyin sonrakı illərindən bu günə qədər Azərbaycan elminin, Elmlər Akademiyasının keçdiyi çətin və
şərəfli yol ulu öndərin ideyalarının böyük uğurla həyata keçirildiyini və ölkəmizdə elmin inkişafına böyük töhfələr
verdiyini bütün aydınlığı ilə təsdiq edir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti, akademik Akif
Əlizadənin haqlı olaraq dediyi kimi, Elmlər Akademiyasını “müasir elmimizin təşəkkül və inkişafının parlaq
göstəricisi” hesab etmək mümkündür.
Yeni quruluşun xarakterini, özünəməxsusluğunu nəzərə alan Heydər Əliyev Elmlər Akademiyasının
müstəqil dövlətin prinsiplərinə uyğun statusda fəaliyyət göstərməsi üçün əhəmiyyətli addımlar atmışdır. Hər
şeydən əvvəl, ölkə rəhbəri 15 may 2001-ci il tarixli Heydər Əliyevin fərmanı ilə Elmlər Akademiyasına
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası adı verilmişdir. Bu, akademiyanın fəaliyyətinin keçmiş sovet ideoloji
prinsiplərindən tam uzaqlaşaraq, xilas olaraq ölkənin və bütünlüklə təmsil etdiyi xalqın milli mənafelərinə və
dövlətçilik maraqlarına xidmət etməsinin təmin olunmasına geniş imkanlar açmışdır. Ölkəmizin əsas elmi
qurumuna Milli Elmlər Akademiyası adının verilməsi Azərbaycanın fundamental elmin inkişafında əldə etdiyi
nailiyyətləri, Azərbaycan xalqının mədəni və mənəvi təşəkkülündə oynadığı rolu, respublika ictimaiyyəti arasında
olan nüfuzunu və akademik elmin ölkənin inkişafının əsas təminatçısı olduğunu bir daha təsdiqləmişdir”. Eyni
zamanda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 4 ynavar 2003-cü il tarixli fərmanı əsasında
Milli Elmlər Akademiyasının statusu və əhatə edəcəyi fəaliyyət sahələri müəyyənləşdirilmiş, ölkə üzrə bütün elmi
müəssisələrin və ali məktəblərin elmi-tədqiqat işlərinin əlaqələndirilmə işi akademiyaya həvalə olunmuşdur.
Həmin mühüm tarixi əhəmiyyətə malik olan fərmanla Milli Elmlər Akademiyasının çoxillik fəaliyyəti dövründə
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ilk dəfə olaraq bu quruma geniş səlahiyyətlərin verilməsi təmin edilmişdir. Qeyd edilən fərmanda deyilir:
“Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Azərbaycan Respubilkasında elmin inkişafını təşkil və təmin edən,
dövlətin elmi və elmi-texniki siyasətini həyata keçirən, Azərbaycan Respublikasındakı bütün elmi müəssisələrin
və ali məktəblərin fəaliyyətini əlaqələndirən və istiqamətləndirən, Azərbaycan Respublikasını xarici ölkələrdə
elmi və elmi-texniki fəaliyyət sahəsində təmsil edən ali dövlət elmi təşkilatıdır”.
Məhz bu fərmandan sonra ölkədə Azərbaycan Respublikası üzrə Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası
təsis edilmiş və bu quruma bağlı olan Problem Şuralarda yalnız Milli Elmlər Akademiyasının elmi-tədqiqat
institutlarının deyil, bütövlükdə ali məktəblərdə və sahə elmi müəssisələrində aparılan tədqiqat işlərinin, xüsusən
də fəlsəfə doktorluğu və elmlər doktorluğu üzrə mövzuların müəyyənləşdirilməsi məsələləri müzakirə olunmuş
və təsdiq edilmişdir. Bu, ölkə miqyasında aparılan elmi-tədqiqatların vahid qaydada əlaqələndirilməsinə,
təkrarçılığın, paralel mövzuların işlənməsinin qarşısının alınmasına, aparıcı elmi istiqamətlərin müəyyən
olunmasına və həyata keçirilməsinə şərait yaratmışdır. Əhəmiyyəti nəzərə alınmaqla Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin Milli Məclisdə 14 iyun 2016-cı ildə geniş müzakirələrdən sonra qəbul edilmiş “Elm
haqqında” Qanunun tətbiq edilməsi barədəki 9 avqust 2016-cı il tarixli fərmanında Elmi Tədqiqatların
Əlaqələndirilməsi Şurasına daha geniş səlahiyyətlər verilməsi respublikamızda həmin siyasətin uğurla davam
etdirildiyini göstərir. Azərbaycan Respublikasının “Elm haqqında” qanundakı “Elmi-tədqiqat fəaliyyətinin
əlaqələndirilməsi” adlandırılan 22-ci maddədə bu qurumun fəaliyyət dairəsinin aşağıdakı redaksiyada verilməsi
həmin davamlı prosesin yeni tarixi mərhələdəki ifadəsidir: “Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirmə Şurasının əsas
vəzifəsi ölkədə aparılan elmi-tədqiqat işlərinin əlaqələndirilməsi və təkrarçılığın aradan qaldırılması, müxtəlif
elmi strukturların birgə elmi tədqiqatlara cəlb edilməsi, fundamental və tətbiqi tədqiqatların, sahələrarası elmitexniki proqramların həyata keçirilməsinə nəzarətin təmin edilməsi, onların nəticəliliyinin və səmərəliliyinin
yüksəldilməsindən ibarətdir”. Funksiyalarının genişliyini və aparacağı işlərin məsuliyyəti nəzərə alınmaqla
Prezident İlham Əliyevin “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun tətbiq edilməsinə dair 9
avqust 2016-cı il tarixli 271-VQ nömrəli fərmanının 1.1.5-ci bəndində Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirməsi
Şurasının fəaliyyətinə dair Əsasnamənin Respublika Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilməsi müəyyən
olunmuşdur. Bu fərmandan sonra Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirmə Şurası və ona bağlı olan ayrı-ayrı elm
sahələri üzrə Problem Şuraları daha yüksək statusla elmi fəaliyyətin istiqamətləndirilməsinə, təhlil edilməsinə və
proqnozlaşdırılmasına cavabdeh olacaqlar. Milli Elmlər Akademiyasının bütün tarixi ərzində ilk dəfə olaraq,
2015-ci ildə ümumi yığıncaqda akademik elmi qurumlarla yanaşı, ölkəmizin, demək olar ki, bütün ali təhsil
ocaqlarının və sahə elmi-tədqiqat institutlarının hamısının hesabatları tam halda təqdim olunmuşdur. Bununla
bərabər, 2015-ci ildə illik ümumi yığıncaqda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ilə yanaşı, Təhsil
Nazirliyinin, Səhiyyə Nazirliyinin, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin, İqtisadiyyat Nazirliyinin, Ekologiya və Təbii
Sərvətlər Nazirliyinin, Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tabeliyində olan elmi-tədqiqati institutlarının və elmi
mərkəzlərin rəhbər heyəti və elmi-təşkilati qurumlarının məsul şəxslərinin yaxından iştirakı ilə keçirilmiş geniş
müzakirələr ölkədə uğurla davam etdirilən elm siyasətinin mühüm nəticələrini meydana qoymuşdur.
Müstəqillik illərində Azərbaycan elmi struktur-təşkilati cəhətdən də yeniləşir, təkmilləşdirilir və inkişaf edir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının yeni bölmələrinin və elmi-tədqiqat institutlarının yaradılması və inkişaf
etdirilməsi müstəqil dövlətçiliyin nailiyyətlərindəndir. XXI əsrdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının yeni
elmi bölmələrinin və regional elmi mərkəzlərinin yaradılması ölkəmizin inkişafında elm faktorunun daha da
güclənməsinə təkan vermişdir. Naxçıvan Bölməsinin və Gəncə Bölməsinin təşkili, Lənkəran Regional Elmi
Mərkəzinin fəaliyyətə başlanması, Humanitar və İctimai Elmlər Bölmələrinin müstəqil bölmələrə çevrilməsi
müasir elmin ölkə miqyasında inkişaf etdirilməsinə, yeni ziyalı mərkəzlərinin formalaşdırılmasına meydan açır.
Elmi potensialına və əldə etdiyi mühüm elmi nəticələrə görə ölkə rəhbəri Heydər Əliyevin 7 avqust 2002-ci il
tarixli sərəncamı əsasında yaradılmış AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi ölkəmizin əsas elmi mərkəzlərindən birinə
çevrilmişdir. Naxçıvan Bölməsinin əhatə etdiyi elmi-tədqiqat institutlarında hazırlanan çoxcildlik nəşrlər,
monoqrafik tədqiqatlar samballı ensiklopedik ədəbiyyatlar, antologiyalar və lüğətlər Vətən elminin daha da
inkişaf etdirilməsinə və zənginləşdirilməsinə xidmət edir. Prezident İlham Əliyevin 14 mart 2014-cü il tarixli
sərəncamı ilə təsis edilmiş Gəncə Bölməsi elmin müxtəlif sahələri üzrə əldə etdiyi nəticələrlə yanaşı,
Nizamişünaslığın əsas mərkəzlərindən biri kimi də diqqəti cəlb edir. Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin birinci
dövründən - 1972-ci ildən fəaliyyət göstərən Şəki Regional Elmi Mərkəzində diyarşünaslıq və ipəkçilik üzrə
aparılan tədqiqatlar regionun inkişafına kömək edir.
Bundan başqa, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında 2015-2016-cı illərdə yeni yaradılmış elmi-tədqiqat
institutları ölkə elminin ən mühüm istiqamətlər üzrə inkişafında mühüm rol oynayır. Bu elmi-tədqiqat ocaqları:
Molekulyar Biologiya və Biotexnologiya, Biofizika, Qafqazşünaslıq, Elm tarixi institutlarında aparılan tədqiqatlar
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həm ölkə elminin inkişafına yeni töhfələr verir, həm də dünya elmi ilə inteqrasiya şəraitində beynəlxalq elmi
proseslərdə alimlərimizin fəal iştirakına yol açır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında fəaliyyət göstərən
elmi tədqiqat institutlarının, demək olar ki, mütləq əksəriyyətində yeni şöbələr, sektorlar təşkil olunmuş, elmi
jurnallar təsis edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərində də müstəqillik dövrünün tələblərinə
uyğun olaraq yeni açılmış ixtisaslar öz növbəsində təzə fakültələrin və kafedraların təşkil edilməsi ilə yüksək
ixtisaslı mütəxəssis hazırlığı ilə birlikdə həm də elm sahələrinin genişləndirilməsinə, müasirləşdirilməsinə
əhəmiyyətli dərəcədə təkan vermişdir. Bu gün müstəqil Azərbaycanda çevik və universal ali məktəb elmi inkişaf
etməkdədir. Respublika səviyyəsində ayrı-ayrı nazirliklərin nəzdində fəaliyyət göstərən elmi-tədqiqat institutları
da məzmunca olduğu kimi, struktur və forma etibarilə də dəyişir, yeniləşir və modernləşdirilir.
Hələ sovet hakimiyyətinin ən çətin dövrlərində görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin böyük dəstəyi ilə
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında təsərrüfat hesablı tədqiqatların aparılmasına başlanılmışdır. Həmin
dövrdə Elmlər Akademiyasında səmərəli şəkildə fəaliyyət göstərmiş Təcrübə Konstruktor büroları bu qurumda
elm yönlü sahibkarlıq fəaliyyətləri ilə məşğul olmağa imkan yaratmışdır. Ölkə rəhbərliyinin yaratdığı bu yeni
elm-istehsalat mühiti iqtisadi səmərə gətirməklə yanaşı, həm də əldə olunmuş mühüm elmi nəticələrin tətbiq
olunmasına, sınaqdan çıxarılmasına imkan yaratmışdır. Təəssüf ki, bu proses akademiyada sovet hakimiyyətinin
süqutundan sonra dağıdılmışdır. Lakin Elmlər Akademiyasında həmin ideyalar yaşadılmış, 2013-cü ildən etibarən
bərpa edilməsi təşkil olunmuşdur. Artıq Milli Elmlər Akademiyasında Dövlət Neft Şirkəti ilə bağlanmış
müqavilələr əsasında AMEA-nın müvafiq elmi-tədqiqat institutlarının qurudakı neft yataqlarının yenidən
qurulmasına və istehsalın səmərəliliyinin artırılmasına dair elmi layihələrini və təkliflərini tətbiq etmək imkanı
qazanmışdır. Bunun ardınca 2014-cü ildə Daşkəsən filiz yataqlarının yenidən istismarında Milli Elmlər
Akademiyası alimlərinin iştirakına yol açan daha bir kompleks müqavilə imzalanmış, axtarış-kəşfiyyat və
texnoloji proseslərin müasir elmi üsullarla yenidən qurulması işlərinə start verilmişdir. Sonrakı vaxtlarda Naftalan
neftindən kimyəvi maddələrin və tibbi dərmanların alınmasına dair elmi ideyalar və layihələr də istehsalatda öz
yerini tapmağa başlamışdır. Hazırda Milli Elmlər Akademiyasının ayrı-ayrı elmi-tədqiqat institutlarının alimləri
Sumqayıtda yeni kimya kompleksinin yaradılmasında, respublika kənd təsərrüfatının inkişafına, aqrar sahədə
nailiyyətlər qazanılmasına xidmət edən təbii gübrə istehsalının təşkil edilməsində elmi layihələrlə iştirak edirlər.
Respublika üzrə yerli təbii xammal əsasında dərman bitkilərindən tibbi məqsədlər üçün istifadəyə aid elmi
layihələr və təkliflər Səhiyyə Nazirliyinin ali təhsil və elmi-tədqiqat müəssisələri ilə birlikdə hazırlanıb həyata
keçirilməkdədir. Bundan başqa, ölkəmizdə yüksək informasiya texnologiyalarının tətbiqi vasitəsilə avtomatik
elektron idarəetmə sistemlərinin təşkili, istehsalın ayrı-ayrı sahələrinin proqram təminatı və təchizatı üzrə elmi
layihələr də respublikamızın ayrı-ayrı dövlət qurumlarında və sənaye sahələrində, özəl şirkətlərində həyata
keçirilir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası respublikamızda həyata keçirilməsi davam etdirilən “Elektron
hökumət” proqramının əsas icraçılarından biridir. Milli
Elmlər Akademiyasında fəaliyyət göstərən Təcrübə-Sənaye zavodunda elmi işçilərin konkret olaraq ölkədə
rəqabətə davamlı məhsul istehsalı ilə məşğul olmaları elmdə yeni innovasiya və sahibkarlıq mühitinin
formalaşmasına kömək edir. Artıq Təcrübə-Sənaye zavodunun 30-dan çox adda məhsul istehsal etməsi, daxili
bazara çıxarması, xaricə çıxmaq üçün müqavilələr bağlayıb razılaşdırmalar əldə etməsi akademiyada əsası vaxtilə
ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qurulmuş təsərrüfat müqavilələri işlərinin inkişaf etdirilərək hansı səviyyəyə
gəlib çatdığını aydın surətdə göstərir.
Zamanın və müasir inkişafın tələbi kimi meydana çıxan bu ideyalar ümummilli lider Heydər Əliyev
ideallarının işığında Azərbaycan elminin yeni cəmiyyətin daha da inkişaf etdirilməsi və modernləşdirilməsində
daha yaxından və fəal surətdə iştirakına yol açır. Buna görədir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Milli Elmlər Akademiyasının 70 illik yubileyi mərasimindəki nitqində müasir cəmiyyətin yüksək
inkişafında elm faktorunun roluna və əhəmiyyətinə xüsusi diqqət yetirərək demişdir: “Mən çox istəyirəm ki,
Azərbaycan alimləri gələcəkdə də ölkəmizin hərtərəfli inkişafında daha fəal rol oynasınlar. Çünki ölkəmizin
gələcəyi elmi potensialın səviyyəsi ilə bilavasitə bağlıdır. Hər bir ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda inkişaf elmin
səviyyəsi ilə bağlıdır. Bu gün yeni texnologiyalar əsridir. O ölkələr ki, bu texnologiyaların sahibidir, əlbəttə, onlar
dünya miqyasında öz maraqlarını daha böyük dərəcədə ifadə edə bilirlər. Azərbaycan da o ölkələrin sırasında
olmalıdır.
...Bu gün biz iqtisadiyyatın yeni modeli haqqında düşünürük... Çox istərdim ki, alimlərimiz də bu işlərdə fəal
iştirak etsinlər”.
Azərbaycan Respublikasının “Elm haqqında” qanunun 2016-cı ildə qəbul edilməsi ölkəmizdə müstəqil
olaraq elm siyasətinin aparılmasına tam hüquqi-siyasi təminat verir. Bütövlükdə 7 fəsil və 40 maddədən ibarət
olan “Elm haqqında” qanunda elmi fəaliyyət sahəsində dövlət siyasətinin prinsipləri, məqsədləri və prioritetləri,
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elmi işçilərin hüquqları, vəzifələri və sosial müdafiəsi, elmi müəssisələrin və təşkilatların funksiyaları, ali məktəb
və sahə elminin fəaliyyət istiqaməti, yüksək ixtisaslı kadr hazırlığı sahəsində dövlət siyasətinin əsasları, elmi
fəaliyyətin idarə olunması, elmdə sahibkarlıq və innovasiya fəaliyyətinin imkanları, beynəlxalq elmi
əməkdaşlığın yolları və sair kimi məsələlər öz əksini tapmışdır. Bu, müstəqillik dövrü Azərbaycan elminin
mükəmməl nizamnaməsidir. “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu Vətən elminin milli
dövlətçilik maraqları və bəşəri meyarlar əsasında inkişaf etdirilməsinə geniş üfüqlər açır.
Hazırda Azərbaycan Respublikasında elmin ən müxtəlif sahələri üzrə 2495 nəfər elmlər doktoru, 11874 nəfər
isə elmlər namizədi çalışmaqdadır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına keçirilmiş seçkilərdə akademiklərin
və müxbir üzvlərin də yeni nəsli yaranmışdır. İndi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 63 nəfər həqiqi üzvü
və 113 nəfər isə müxbir üzvü müxtəlif elm sahələrində uğurla fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Elmin ən yeni və
müasir istiqamətləri üzrə də yüksək ixtisaslı, elmi dərəcələrə malik mütəxəssislərin hazırlanması Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyinin mühüm nailiyyətidir.
Ölkəmizin alimləri beynəlxalq miqyasda keçirilmiş elmi konfranslarda, simpoziumlarda, qurultaylarda
Azərbaycan elmini layiqincə təmsil edirlər. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasında davamlı olaraq
beynəlxalq səviyyəli elmi tədbirlər keçirilir, müasir dünyanın və respublikamızın, xalqımızın, regionun ən aktual
problemləri müzakirə olunur. Azərbaycan alimlərinin elmin ən mühüm nəticələrini və nailiyyətlərini əks etdirən
əsərləri dünyanın nüfuzlu nəşriyyatlarında və impakt faktoru jurnallarında çap olunur. Artıq Azərbaycanda da
beynəlxalq standartlara cavab verən impakt faktorlu elmi jurnalların nəşrinə nail olunması son illərin mühüm elmi
nailiyyətlərindən biridir. Bakı Dövlət Universitetində, Milli Elmlər Akademiyasının Mexanika və Riyaziyyat
İnstitutunda və Xəzər Universitetində çap olunan impakt faktorlu elmi jurnallar ölkə elminin mühüm göstəriciləri
sırasında dayanır.
Akademiyanın inkişaf tarixində ilk dəfə olaraq 2014-cü və 2016-cı illərdə Bakı Elm festivallarının təşkil
edilməsi elmin nailiyyətlərin geniş ictimaiyyətə çatdırılmasında mühüm rol oynamışdır. Azərbaycan alimlərinin
Birinci Qurultayının keçirilməsi elm tariximizin mühüm hadisəsi olmaqla bərabər, həm də müasir dövrdə elmin
inkişafının yeni üfüqlərinə işıq salmışdır. “Akademiya marşı”nın yaradılması və ilk dəfə Bakı Elm Festivalında
səsləndirilməsi də diqqəti cəlb edən addımdır.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilmiş müstəqil Azərbaycan dövlətinin
ideoloji əsaslarını təşkil edən azərbaycançılıq məfkurəsi ölkəmizdə elmi fəaliyyətin də istiqamətlərini və
hədəflərini müəyyən edir. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının daha da inkişaf etdirilib möhkəmləndirilməsinə,
müasir elmi məktəblərin və yeni elmi nəsillərin formalaşdırılmasına, dünya birliyində xalqımızın və ölkəmizin
tanıdılmasına
xidmət
etmək
müasir
Azərbaycan
elminin
şərəf
işi
və
vəzifəsidir.
Azərbaycan elmi ulu öndər Heydər Əliyev ideallarının işığında böyük addımlarla inkişaf edir. Hazırda dövlət
səviyyəsində göstərilən böyük diqqət Azərbaycan elmini və Milli Elmlər Akademiyasını sürətlə irəli aparır.
Azərərbaycan.-2016.-11 dekabr.-№275.-S.3.

1215

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının əbədi milli sərvətidir
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, Xalq yazıçısı Anarın yap.org.az-a müsahibəsi
- Anar müəllim, dekabrın 12-də Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anım günüdür. Azərbaycan
xalqı hər il bu günü dərin hüzn ilə qeyd edir. Çünki Ulu öndər Heydər Əliyev bütün həyatını xalqımıza
həsr edib. Ümumiyyətlə, Ulu öndərimizin Azərbaycan xalqı və dövləti qarşısında xidmətləri haqqında
fikirlərinizi bilmək istərdik...
- Ümummili lider Heydər Əliyev haqqında danışarkən bir məqamı qeyd etməmək mümkün deyil.
Şəxsiyyətlərin miqyası, bir tərəfdən onların öz zamanlarında gördükləri işlərin, yaratdıqlarının, etdiklərinin,
dediklərinin, həyata keçirdiklərinin əhəmiyyəti ilə, əhatəsi ilə, təsir dairəsi ilə ölçülürsə, digər tərəfdən bu
fəaliyyətin tarixdə əks-sədasıyla, uzun illər, dövrlər müddətində hadisələrin gedişatını yönəltməsi ilə
müəyyənləşir. Hər iki meyarla Heydər Əliyev - tarixi şəxsiyyətdir. Bu danılmaz həqiqəti kimsə inkar edə bilməz.
Bu gün dünya miqyasında tanınmış siyasi xadim olan Heydər Əliyev Azərbaycanın geniş siyasi meydanına 1969cu ildə çıxdı. Doğrudur, bu tarixdən neçə illər qabaq da Heydər Əliyev təhlükəsizlik xidmətlərində məsul
vəzifələrdə çalışıb və o dövrün yazılmamış qanunlarına uyğun olmayan bir şəkildə Azərbaycan Dövlət
Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri də təyin olunub. Bu, o dövrün qanunlarına ona görə uyğun deyildi ki, adətən
müttəfiq respublikalarda bu vəzifəni yerli millətin nümayəndələrinə etibar etmirdilər, həmin postu başqa yerlərdən
göndərilmiş, əsasən rus kadrları tuturdu. DTK keçmiş rejimin ən qapalı idarələrindən biri idi və onun nəinki
işçilərini, rəhbərlərini belə ictimaiyyət çox vaxt üzdən də tanımırdı. Heydər Əliyevin bu cəhətdən də məharətlə
istifadə etdiyini yada salmaq istəyirəm. Mərkəzi Komitənin katibi seçiləndən sonra ilk vaxtlar çox adamın üzdən
tanımadığı Heydər Əliyev şəhəri gəzir, qanunsuzluqları, əliəyrilikləri, pozuntuları özü öz gözləriylə əyani şəkildə
müşahidə edir və yerindəcə günahkarların cəzasını verirdi. Belə faktlar da əhalidə yeni ədalətli rəhbərin iş başına
gəlməsi və hər cür ədalətsizliklərin kökünü kəsəcəyi haqqında fikirlərin geniş yayılmasına səbəb olurdu. Bu üsul
təbii ki, ən qısa bir müddətdə davam edə bilərdi, çünki tezliklə respublikanın yeni rəhbərini hamı üzdən də
tanımağa başladı və Heydər Əliyev qanun pozuntularına qarşı mübarizəsini başqa, daha geniş miqyasla davam
etdirdi.
Ümumiyyətlə, sovet dövründə Heydər Əliyev Azərbaycanda böyük quruculuq işləri həyata keçirdi,
respbulikamızın siması əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdi. Bilirsiniz ki, O, rəhbər seçilənə qədər Azərbaycan keçmiş
ittifaq respublikaları arasında ən geridə qalanlardan biri idi. Amma Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə
Azərbaycan hərtərəfli inkişaf etdi. Onun hakimiyyəti illərində xalqın özünüdərki, milli şüurun oyanışı baxımından
da mühüm nəticələr əldə olundu. Ulu öndərimiz müstəqilliyimizin dönməzliyini təmin etdi. Heydər Əliyev
Azərbaycanın inkişaf strategiyasını müəyyənləşdirdi.
- Ulu öndər Heydər Əliyev yaradıcı insanlarla da mütəmadi olaraq görüşürdü, onlara qayğı ilə
yanaşırdı. Onunla ilk görüşünüzü necə xatırlayırsınız?
- Mən Ümummilli lider Heydər Əliyevi ilk dəfə sovet dövründə komsomolun qurultayında görmüşəm, Onun
iştirak etdiyi həmin qurultayda çıxış etmişdim. Sonra isə dəfələrlə görüşmüşük. O, Moskvada işləyəndə də
görüşmüşük, vəzifədən istefa verəndən sonra da əlaqələrimiz olub. Heydər Əliyev Naxçıvan Ali Məclisinin Sədri
olanda da, onunla Naxçıvanda görüşmüşəm.
Eləcə də, müstəqillik illərində Heydər Əliyev dövlət başçısı olarkən dəfələrlə görüşümüz olub. Bütün bunlar
haqqında «Unudulmaz görüşlər» adlı kitabımda müfəssəl yazmışam. Heydər Əliyev xarici səfərlərə gedəndə
yazıçıları da aparırdı və mən də Onun bir neçə səfərində iştirak etmişəm.
Ümumiyyətlə, Heydər Əliyevə nə vaxt müraciət edirdimsə, həmişə müsbət cavab alırdım. Təbii ki,
müraciətlərim Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin fəaliyyəti ilə bağlı idi. O, AYB-nin ehtiyaclarını bilirdi və həmişə
bizə qayğı ilə yanaşırdı. Müstəqillik illərində Ulu öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra AYB, onun
qəzet və jurnalları dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşdirildi. Çünki ədəbi jurnal və qəzetlər olmadan ədəbiyyat
inkişaf edə bilməz. Heydər Əliyevin bu qayğısı Azərbaycan ədəbiyatının xilası idi.
Eləcə də, yazıçıların yubiley tədbirləri olanda, təşkilatımızın qurultaylarında Ulu öndər Heydər Əliyevə
müraiət edirdik və həmişə Ondan xoş münasibət görürdük.
- Ümummilli lider Heydər Əliyev təkcə ədəbiyyatımıza qayğı göstərmirdi, eyni zamanda
ədəbiyyatımızın, yazarlarımızın xilaskarı missiyasını da öz üzərinə götürmüşdü...
- Bəli, həqiqətən belədir. Biz Yazıçıların IX qurultayına Heydər Əliyevi də dəvət etmişdik və O, dəvətimizi
qəbul edərək qurultayda iştirak etdi. O, zaman vəzifədə deyildi. AYB-nin X qurultayında isə Heydər Əliyev
Azərbaycan Prezidenti olaraq iştirak etdi. Sualınızın cavabı olaraq niyə burdan başladım? Çünki X qurultayda
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çıxışı zamanı Heydər Əliyev bildirdi ki, vəzifədə olmayanda ətrafımda olan bir çox insanlar ondan üz
döndərəndə, yazıçılar tədbirlərinə dəvət etdilər, hörmətlə qarşıladılar və gördüm ki, yazıçılar daha etibarlıdırlar.
Qurultayda onu da xatırlatdı ki, sovet dövründə kimlərsə gəlib yazıçılar haqqında cürbəcür sözlər deyirdilər.
Məsələn, «Qobustan» jurnalında millətçilik var, Anarın yazdığı «Şəhərin yay günləri» anti-sovet əsəridir, onun
babası da antisovet olub və s. Heydər Əliyev «Şəhərin yay günləri» pyesinə baxdı və bəyəndi, teatrın tarixində ilk
dəfə səhnəyə çıxıb artistlərlə görüşdü, sonra da bu əsərə dövlət mükafatı verdi.
Ümumiyyətlə, Heydər Əliyev sovetlər dövründə bir çox yazıçı-şairləri təhlükələrdən xilas etdi. Fakt olaraq
deyim ki, ermənilər Rəsul Rza haqqında Moskvaya böhtan dolu məktublar yazırdılar. Amma Heydər Əliyev
Rəsul Rzaya Sosialist Əməyi Qəhrəmanı nişanı verilməsinə nail oldu. Eləcə də, Bəxtiyar Vahabzadəni təhlükədən
xilas etdi, yüksək adlarla, mükafatlarla təltif etdi. Sovet dövründə bəzi gənc yazıçıları millətçi damğası ilə həbs
etmək istəyirdilər. Heydər Əliyev onları yanına çağırıb demişdi ki, ağlınızı başınıza yığın, işləyin, milllətə öz
yaradıcılığınızla xidmət edin. Yəni, Ulu öndərimiz hər mərhələdə – həm sovet, həm də müstəqillik dövründə
yazıçıları müdaifə edib.
- Sizin belə bir fikriniz var: «Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının əbədi sərvətidir». Bu fikrinizin
fəlsəfəsində dayanan gerçəkliklər nədən ibarətdir?
- Bütün tariximizə nəzər saldıqda əminliklə deyə bilərik ki, Heydər Əliyev xalqımızın ən böyük dövlət
xadimlərindən biridir. Bütövlükdə Heydər Əliyev dünya miqyasında böyük siyasi xadim idi. Mən həmişə deyirəm
ki, Qorbaçovun yerinə Heydər Əliyev SSRİ-nn rəhbəri olsaydı bu dövlət dağılmazdı.
Təbii ki, Heydər Əliyev böyük dövlət xadimi olaraq xalqımız üçün misilsiz xidmətlər göstərib. 1993-cü ilin
iyun ayında xalqın tələbi ilə hakimiyyətə qayıdan Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanı daxili çəkişmələrdən
xilas etdi. Heydər Əliyev yeni Azərbaycanın əsasını qoydu. Bu gün müstəqil dövlətimiz möhkəm təməllər
üzərində qurulub. Yəni müasir müstəqil Azərbaycan dövləti Ulu öndər Heydər Əliyevin zəhmətinin bəhrəsidir.
Bütün bunları nəzərə alaraq deyə bilərəm ki, həqiqətən, Heydər Əliyev xalqımızın əbədi milli sərvətidir.
- Ulu öndərimiz haqqında indiyə qədər çoxsaylı əsərlər yazılıb, kitablar nəşr olunub. Bəzən belə fikirlər
səslənir ki, Heydər Əliyev haqqında nə qədər yazılsa da, Onun xarakteristikasını, genişmiqyaslı fəaliyyətini tam
ifadə etmək mümkün deyil. Siz bu barədə necə düşünürsünüz?
- Mən Ulu öndər haqqında xatirələrimi qələmə aldığım “Unudulmaz görüşlər” kitabımda da qeyd etmişəm
ki, Heydər Əliyev haqqında çox yazılıb, qalın-qalın kitablar çıxıb. İllər keçdikcə daha da çox yazılacaq, tarixin
süzgəcindən keçmiş qiymətlər daha da dəqiqləşdiriləcək, dünyada və ölkəmizdə baş verəcək olayların, gələcək
hadisələrin kontekstində Onun xidmətləri daha dərindən dərk ediləcək.
Mən də düşünürəm ki, bir kitabda Heydər Əliyevi tam ifadə etmək mümkün deyil. Çünki çox zəngin həyat
yolu olan insandır. Hər kitab Onun bir cəhətini açır. Xüsusilə, mən yazıçı-publisist, millət vəkili Elmira
Axundovanın çoxcildliyini qeyd etmək istəyirəm. Bu kitablar sənədlər əsasında yazılıb. Hesab edirəm ki, indiki
dövrdə Heydər Əliyev haqqında əsərlər sənədlər və Onu yaxından tanıyanların xatirələri əsasında yazılmalıdır.
Yəqin ki, Heydər Əliyevin bədii obrazı gələcəkdə yaradılacaq.
- Anar müəllim, Ümummilli liderimizin xalqımız və dövlətimiz qarşısındakı ən böyük xidmətlərindən
biri də möhkəm təməllər üzərində qurulan dövlət siyasətinin davam etdirilməsi ilə bağlı siyasi varis
yetişdirmək oldu. Bu baxımdan hazırda Heydər Əliyev siyasətinin davam etdirilməsi haqqında nə deyə
bilərsiniz?
- Əslində, başqa cür ola bilməzdi. Çünki Heydər Əliyev bütün fəaliyyəti boyu dəfələrlə dövrün və mövcud
sistemin ağır sınaqlarından uğurla çıxan müzəffər siyasətçi idi. Ulu öndər Heydər Əliyevin öz rəqiblərindən və
müasiri olduğu digər siyasətçilərdən, ilk növbədə, üstün keyfiyyətləri ilə seçilirdi. Məhz bu keyfiyyətlərinə, öz
daxili tarazlığını hər zaman qoruduğuna görə Heydər Əliyevin siyasi və rəhbərlik karyerası sonadək uğurlu
olmuşdur. Bu baxımdan Heydər Əliyev neçə-neçə siyasətçi nəsli, gələcəyin dövlət adamları üçün örnək sayılır və
sayılacaq. Çağdaş Azərbaycan, doğrudan da, Heydər Əliyevin əsəridir. Bizim borcumuz bu əsəri yaşatmaq,
qorumaq, cilalamaq və gələcək nəsillərə yetirməkdir. Konkret olaraq sualın cavabına gəlincə, qeyd etmək yerinə
düşər ki, Heydər Əliyev, eyni zamanda, min bir zəhməti bahasına qurduğu dövlətin qorunub saxlanması və
gələcəkdə daha da qüdrətli olması üçün siyasi varis yetişdirməyi də unutmamışdı. 2003-cü ildən keçən zaman
ərzində cərəyan edən proseslər, Azərbaycanın Heydər Əliyev yolu ilə gedərək yeni-yeni uğurlar əldə etməsi dahi
şəxsiyyətin bütün digər məsələlər kimi, siyasi varislik məsələsində də yanılmadığını sübuta yetirdi.
Hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyev Ulu öndərimizin layiqli davamçısıdır. O cümlədən,
Prezidentimizin ədəbiyyata diqqətini də hiss edirik. O, yaradıcı təşkilatlara hər zaman qayğı göstərir. Bəzən cahil
fikirlər səslənir ki, AYB, yaradıcılıq təşkilatları nəyə lazımdır. Bunlara yaxşı cavablardan biri də, dövlət başçısının
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, fəaliyyətinə verdiyi yüksək qiymətdir.
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Bir faktı sizə xatırladım. 2003-cü ilin prezident seçkiləri ərəfəsində cənab İlham Əliyev yaradıcı ziyalılarla
görüşü zamanı mən çıxış edərək əbədiyyat nümunələrinin latın qrafikalı əlifbada çap olunmasının zəruriliyini
bildirdim. Cənab İlham Əliyev dövlət başçısı seçildikdən qısa müddət sonra bu barədə sərəncam verdi və həm
Azərbaycan, həm də dünya ədəbiyyatıın nümunələri latın qrafikalı əlifba ilə çap olundu.
Heydər Əliyev ideyaları, Heydər Əliyev siyasəti əbədiyaşardır.
Səs.-2016-.10 dekabr.-№228.-S.7.
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Əbədiyaşar
Asəf HACIYEV,
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament Assambleyasının Baş katibi,
akademik
Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasından 25, onun siyasi və iqtisadi həyatında önəmli rol oynayan “Əsrin
müqaviləsi”nin imzalanmasından isə 22 il keçir. Bu möhtəşəm hadisələr böyük bir insanın - ulu öndər Heydər
Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Azərbaycan xalqının tarixən formalaşmış ənənələri əsasında milli dövlətçilik modelinin yaranması,
möhkəmləndirilməsi və ən başlıcası, qorunub saxlanılması yalnız XX əsrin sonlarına doğru - ulu öndər Heydər
Əliyevin müstəqil Azərbaycana rəhbərliyi dövründə gerçəkləşmişdir. Azərbaycan xalqı müxtəlif mərhələlərdə
milli dövlət qurmaq əzmini və iradəsini nümayiş etdirsə də, etiraf olunmalıdır ki, müəyyən səbəblərdən yaranmış
tarixi şansdan sonadək bəhrələnə bilməmiş, uğursuzluqlar məhz lider amili ilə şərtlənmişdir. Bu mənada ulu öndər
Heydər Əliyev XX əsr Azərbaycan tarixində təkcə milli müstəqillik ideyasını praktik olaraq gerçəkləşdirmiş
fenomenal şəxsiyyət deyil, həm də yaratdığı dövləti böyük əzmlə hər cür qəsddən qoruyan, möhkəmliyini,
dayanıqlığını təmin edən, onun hərtərəfli inkişafı üçün iqtisadi, siyasi, hüquqi zəmin hazırlayan böyük rəhbər idi.
1993-cü ildə ölkə uçuruma getdiyi zaman Azərbaycan xalqı öz əfsanəvi rəhbərindən imdad gözləyərkən
məhz bu duyğularla yaşayırdı. Ermənistan tərəfindən Azərbaycana edilən təcavüz, hakimiyyət uğrunda gedən
daxili çəkişmələr, başsızlıq ölkəni vətəndaş müharibəsinə sürükləyirdi. Hakimiyyətdəki qüvvələrin səriştəsiz və
heç bir məntiqə sığmayan siyasəti nəticəsində respublikada anarxiya baş alıb gedir, cəmiyyətdə milli-mənəvi
dəyərlər tapdanır, qanunsuz silahlı dəstələr ölkədaxili vəziyyətə nəzarəti ələ keçirirdi. İnsanlar qorxu içərisində
qurtuluşunu və qurtarıcısını arayırdılar. Belə bir mürəkkəb mərhələdə Azərbaycan xalqı tarixi bir qərara imza
ataraq Heydər Əliyevi hakimiyyətə dəvət etdi. Ağır məqamda cəmiyyəti ümumi mənafelər ətrafında birləşdirmək,
insanları vahid bir məqsədə səfərbər etmək üçün ilk növbədə milli dövlətçilik ideyalarının təşəkkülünə nail olmaq
tələb olunurdu.
Tarixdə ölkəsinin ən çətin anlarında həyatları bahasına olsa belə dövlət gəmisinin sükanı arxasına keçən
böyük şəxsiyyətlər olmuşdur. Türkiyədə Mustafa Kamal Atatürk, Amerikada Franklin Ruzvelt, Fransada Şarl de
Qoll, İngiltərədə Uinston Çörçill və başqaları parlaq şəxsiyyətləri ilə sadəcə öz xalqlarının deyil, bütün
bəşəriyyətin tarixində silinməz izlər qoymuşlar.
Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi Mustafa Kamal Atatürk öz əsgərlərinə “Mən sizə hücum etməyi deyil,
ölməyi əmr edirəm. Biz hamımız ölənə qədər yerimizi tutacaq güclərimiz gələcəkdir” deyirdi. Bu sözlər ölkəsinin
bütövlüyünü qorumaq istəyən liderin öz vətəninə sonsuz sevgisindən doğan bir hayqırtı idi. Heydər Əliyev də
böhran vəziyyətində olan ölkəsini sürətlə inkişaf edən və regionda söz sahibi olan bir dövlətə çevirdi. Böyük
rəhbərin hakimiyyətə gəlişi Azərbaycanda yeni dəyərlər sisteminə və yeni ideyaların meydana çıxmasına stimul
yaratmış oldu. Bu dəyərlər və ideyalar müstəqil Azərbaycan dövlətinin təməl prinsiplərini müəyyənləşdirən
baxışlar sistemi kimi nəzərdən keçirilirdi.
“Həmrəylik - budur bütün cümlələrimizin mübtədası. Onunla biz qorxu belə olsa da, bütün çətinliklərə qalib
gələcəyik”. Bu sözlər ölkəsini Böyük böhrandan qurtaran, amerikan xalqını öz ətrafında sıx birləşdirən və xalqa
özünəinam aşılayan Prezident Franklin Ruzveltə məxsusdur. Məhz Franklin Ruzvelt sayəsində o zaman 150
milyonluq amerikan xalqı öz gücünə güvənərək bütün bəlaların öhdəsindən gəldi.
1995-ci ildə Heydər Əliyev Kopenhagendə dövlət başçılarının sammitində iştirak edərkən Bakıda dövlət
çevrilişi və sui-qəsd hazırlanırdı. Ulu öndərə Bakıya qayıtmamağı, həyatının böyük təhlükədə olduğunu xəbər
verdilər. Amma Heydər Əliyev ölümü gözünün qarşısına alaraq güclü olduğunu göstərdi və tərəddüd etmədən
irəliyə doğru getdi və qalib gəldi. Bu, xalqını arxasınca aparan həqiqi liderin atdığı bir addım idi.
Bu gün Franklin Ruzvelt Amerika xalqının yaddaşında xalqını qorxudan qoruyan və həmrəylik simvolu
olaraq qaldığı kimi, Heydər Əliyev də millətinin yaddaşında qorxuya və ölümə qalib gələn böyük şəxsiyyət kimi
qalıb. Napoleon deyirdi ki, cəsarət - təqlidi mümkün olmayan yeganə fəzilətdir. Nə şöhrət, nə də şərəf cəsarətsiz
əldə edilə bilməz. Heydər Əliyev sonsuz şöhrət və şərəfini yalnız cəsarəti ilə deyil, həm də bütün təhlükələrə qalib
gələrək öz xalqına və ölkəsinə sonsuz sevgisi ilə qazanmışdır.
Şarl de Qoll Fransa tarixində fransızların şərəfini özünə qaytaran bir rəhbər kimi qalır. Dağıdılmış Fransanın
bir briqada generalı tərəfindən ayağa qaldırılması XX əsrin möcüzələrindən sayılır. Heç bir ordusu, maddi
imkanları və ciddi məşhurluğu olmayan de Qoll dünyanın ən böyük qüvvəsini - xalqın inam və əqidəsini öz
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tərəfinə çəkməyi bacardı. Fransızlar “De Qoll gözəl Fransa uğrunda qəhrəmanlıq etməyi öz vəzifəsi olaraq
görürdü və o, bizim sahib olduğumuz tək bir ziyadır” deməyi çox sevərlər. Əgər Şarl de Qoll Fransanın azadlıq
yolunu işıqlandıran ən böyük fransız olaraq tarixdə qalmışdırsa, Heydər Əliyev də Azərbaycan tarixində Böyük
Vətəndaş olaraq yolumuzu aydınladan parlaq bir ulduza çevrilmişdir. Onun da nə ordusu, nə maddi imkanları
vardı. “Mənim əsas silahım Sözdür” deyərdi. Bu silah sayəsində ulu öndər insanlara özlərinə güvənməyi öyrətdi
və xalqı inandırdı ki, Azərbaycanın gələcəyi də, onun iqtisadiyyatı və mədəniyyəti də öz əlindədir. O, xalqa bu
zamana qədər misli görünməmiş bir imkanı - imkansızı əldə etmə inamını təqdim etdi. Onun tükənməz enerjisi,
optimizmi, praqmatizmi və millətinə sonsuz inamı milli dirçəlişimizin təməlini qoydu. Sanki bu böyük şəxsiyyət
dünyaya bir milləti qurtarmaq missiyasını həyata keçirmək üçün ulu Tanrı tərəfindən göndərilmişdi.
1982-ci ildə Heydər Əliyevin təşəbbüsü və səyi nəticəsində Azərbaycanın böyük oğullarından birinin - şair-filosof
Hüseyn Cavidin nəşi Sibirdən vətəninə gətirildi. Bu, böyük ürək, cəsarət tələb edirdi. Ancaq xalqına, millətinə,
ədəbiyyat və mədəniyyətimizə olan sədaqəti, sevgisi ulu öndərə belə bir cəsarəti göstərməyə imkan verdi. Bu
addım həm böyük həmvətəni ilə keçirdiyi qürur hissini, həm Azərbaycan xalqının mənəvi dəyərlərinə bəslədiyi
dərin hörməti və həm də gənc nəslə öz mədəniyyətini necə sevməli, bu sevginin, sayğının hər hansı nomenklatur
üstündə olduğunu öyrətmək imkanını əks etdirdi. Heydər Əliyev o dövrün ən ağır şərtləri, məhdudiyyətləri
çərçivəsində xalqının gələcək rifahı üçün əlindən gələni əsirgəməmişdi, bəzən mümkün görünməyəni belə reallığa
çevirmişdi. Ulu öndər həmin dövrləri xatırlayarkən deyirdi: “...Biz sovet rejimində yaşayırdıq. Məgər biz bu rejimi
dəyişə bilərdik? Amma iş ondadır ki, bu rejim altında olsa da, sən xalqın, millətin üçün nə edirsən. Əgər bu rejimi
dəyişdirə bilmirsənsə, onda onun imkanlarından istifadə edib xalqına kömək göstər. Mən bunu etdim. Azərbaycan
o illərdə çox yüksəklərə qalxdı”. Daha sonra Heydər Əliyev özünün məşhur kəlamını dünyaya səsləndirdi: “Mən
həmişə fəxr etmişəm və bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam”.
1992-ci ildə Böyük Britaniyanın keçmiş baş naziri Azərbaycanda olarkən Elmlər Akademiyası Rəyasət
Heyətinin binasının tavanında qeyri-adi gözəllikdəki naxışlara işarət edərək “İran mədəniyyətinin gözəl
elementləridir” demişdi. Akademiyanın prezidentinin otağında olarkan yenə nəzərlərini tavana yönləndirərək
təkrar etdi: “İran mədəniyyətinin unudulmaz elementləri”. Ermənipərəst baxışları ilə tanınan bu siyasətçi
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının əməkdaşları ilə söhbəti zamanı Dağlıq Qarabağın Azərbaycana aid
olmadığını iddia edirdi. 1994-cü ildə Heydər Əliyev Böyük Britaniyaya səfər etdi və orada keçmiş baş nazirlə
görüşdü. Əvvəllər olduğu kimi, o, Dağlıq Qarabağın Azərbaycana aidiyyətini şübhə altına almağa başladı. Heydər
Əliyev ona məxsus olan səbirlə həmişə olduğu tək dinlədi və sonra söylədi: “Aldığım məlumata görə, 1992-ci
ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasına ziyarətiniz zamanı Siz tavandakı qeyri-adi naxışları görüb onları İran
mədəniyyətinin elementləri adlandırmısız. Bunu deyərkən Siz, yəqin ki, İranda yaşayan 25 milyondan çox
azərbaycanlını nəzərdə tutmusuz. Siz haqlısız, bu, Azərbaycan xalqının qədim və təkrarolunmaz mədəniyyətinə
aiddir və biz bununla fəxr edirik. Dağlıq Qarabağ məsələsinə gəldikdə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü Böyük
Britaniya daxil dünyanın bütün böyük dövlətləri tərəfindən tanınmışdır. Dağlıq Qarabağ hər zaman Azərbaycanın
ayrılmaz bir hissəsi olmuşdur, belə də qalacaqdır”. Söhbət zamanı Heydər Əliyev Folklend (Malvin) adalarının
tarixindən bəzi məqamları xatırladaraq müsahibini təksilah etmişdir.
Dahi Çörçill deyirdi: “Biz hər yerdə mübarizə edəcəyik və heç bir zaman təslim olmayacağıq”. Bu fikir sanki
tarixdə daim mübarizələrdə olan və hər zaman qalib gələn Heydər Əliyevin həyatını əks etdirir. Onu heç nədən
çəkinmədən, qorxmadan xalqı və ölkəsi üçün cəsarətli addımlar atmağa vadar edən nə idi? İntellektimi?
Xarakterimi? Bəlkə taleyinə həkk olunmuş alın yazısımı? Bura onun güclü xarakterini, özünəinamını, nəyi nə
zaman etmə fəhmini də əlavə etsək, gördüyü işləri qismən də olsa anlayarıq. Kromvelin dəmir yumruğu,
Bismarkın qavrama qabiliyyəti onun dövlətçilik anlayışı ilə birləşərək bir zamanlar Linkoln Amerikanı, Bismark
Almaniyanı qoruduğu kimi, Heydər Əliyev də Azərbaycanı qoruyub saxlayaraq parçalanmaqdan xilas etdi.
Heydər Əliyevin fitrətində Tanrıdan gələn iki özəllik də vardı: heç bir zaman sarsılmayan inamı və fenomenal
yaddaşı. O, uzun illər öncə baş verən hadisələri bütün ayrıntılarına qədər hafizəsində saxlaya bilirdi. Müharibədən
sonrakı ilk illərdə Naxçıvanda işləyən gənc bir həkim məktəbdə müəllimi olmuş və ailəsi çox çətin vəziyyətdə
yaşayan bir qonşusunun israrlı xahişiylə onun oğluna xəstəlik haqqında arayış verir. Gənc olmasına baxmayaraq,
bu həkim Naxçıvanda namuslu və yüksək həkimlik adını qazanmışdı. Bir müddətdən sonra həmin həkimi DTKya çağırırlar və zabit Heydər Əliyev ona “Bu arayışı siz vermisiniz?” deyə soruşur. Həkim: “Bəli, mən vermişəm”,
- deyir. Zabit: “Arayış həqiqətə uyğundurmu?” soruşanda həkim “Xeyr” cavabını verir və hadisəni olduğu kimi
danışır. Zabit bir az düşünür və arayışı oradaca cırıb ataraq deyir: “Siz Naxçıvanda məşhur həkim, namuslu və
düzgün
bir
insan
kimi
tanınırsınız.
Bir
daha
belə
işlər
etməyin”.
İllər keçir, gənc həkim Bakıya gəlir, respublikanın tanınmış akademiki adını qazanır. Arayış hadisəsindən 28 il
keçdikdən sonra akademik Bakının böyük tibb mərkəzlərindən birinə rəhbər vəzifəyə irəli sürülür. Bütün
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müsahibələrdən uğurla keçən akademiki təbrik edən Heydər Əliyev incə bir tərzdə: “Ümidvaram, daha saxta
arayışlar vermirsiniz” deyərək bir daha necə fenomenal yaddaşa sahib olduğunu göstərir. Mərhəmət bütün
müqəddəs kitablarda bəhs edilən əsas mövzulardan biridir. Məhz mərhəmət insanı ucaldır və həmin şəxsin
böyüklüyünü göstərir.
Həyat yolunda qarşılaşdığı xəyanət və məyusluqlar heç zaman Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqına inamını
sarsıda bilmədi. 1993-cü ildə yenidən hakimiyyətə gələn böyük rəhbər millətin xilası və birliyi naminə bir
zamanlar onun siyasi olimpin zirvəsinə doğru irəliləməyinə mane olan bir çox insana mərhəmət göstərdi və əfv
etdi. O, hamını milli birliyə çağıraraq məşhur kəlamını söylədi: “Mən ömrümün qalan hissəsini də öz xalqıma
bağışlayıram”.
Heydər Əliyev düşdüyü dərin böhrandan çıxmasında millətə yardım etdi və Azərbaycanı sürətlə inkişaf edən
sabit bir ölkəyə çevirdi. Bir həmrəylik simvoluna çevrilən Heydər Əliyev xalqın inamını özünə qaytardı və onun
birliyinin təməlini qoydu. Hər kəs böyük məsuliyyət hissi ilə arxasında möhkəm bir dəstəyin olduğunu dərk etdi.
Rusiya Federasiyasının Prezidenti V.Putin onu “siyasi qaya” adlandırırdı. O həm siyasi qaya, həm də dövləti öz
üzərində daşıyan bir təməl idi. Çətin və çox qarışıq zamanlarda iki dəfə iqtidara gələn Heydər Əliyevin zəruri
olanı zamanında həyata keçirmək kimi bir fəhmi vardı. Gördüyü işləri ilahi bir sevgi ilə reallaşdırırdı. Öz xalqının
mənəvi dəyərlərinə necə həssaslıqla yanaşmağı və qorumağı sovet dövründə belə böyük vətəndaşlıq hissi ilə
nümayiş etdirirdi.
1993-cü ildə yenidən Azərbaycanın rəhbəri olduğu zaman Qərb mətbuatı yazırdı: “Azərbaycan elə ağır
vəziyyətdədir ki, onu Heydər Əliyev kimi nəhəng siyasətçi belə qurtara bilməz”. Amma ulu öndər hər kəsi
heyrətləndirdi. Azərbaycan böyük güclərin diqqət mərkəzinə çevrildi. 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi” imzalandı
və daha sonra onun müəllifinin - Heydər Əliyevin adını fəxrlə daşıyan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri inşa
edildi. Bu onun dahiyanə və ardıcıl olaraq həyata keçirdiyi uğurlu siyasətin qələbəsi idi. “Əsrin müqaviləsi”ndən
öncə yaşanan mürəkkəb siyasi vəziyyəti Heydər Əliyev ona məxsus olan qabiliyyət və ustalıqla idarə edirdi. 1994cü ildə “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması ərəfəsində Heydər Əliyev Norveç şirkəti “Statoyl”un təmsilçiləri ilə
görüş keçirdi. Müxtəlif kanallardan bu görüşün müvəffəqiyyət gətirməyəcəyinə dair xəbərlər yayılmağa başladı,
amma nəyin bahasına olursa-olsun “Statoyl”la dost olaraq qalmaq lazım idi. “Statoyl”un təmsilçisi görüşə
tərcüməçilik edən və köməkçi olan bir xanımla gəlmişdi. Heydər Əliyevin yanında isə bir nazir, şöbə müdiri və
köməkçi vardı. Görüş, gözlənildiyi kimi, nəticəsiz qaldı və “Statoyl”un təmsilçiləri ayrılmaq istərkən Heydər
Əliyev birdən: “Bu xanım kimdir?” deyə soruşdu. Təmsilçi “Mənim köməkçim və tərcüməçimdir” dedi. Heydər
Əliyev gülümsəyərək ona “Köməkçilərimizi dəyişəkmi?” deyə təklif etdi. Norveçli bu yumoru anlamayaraq:
“Yox-yox, bu, mümkün deyil”, - dedi. O zaman Heydər Əliyev bir az düşünərək: “Siz haqlısınız, bu, ədalətsiz
mübadilə olardı. Sizin köməkçiniz gözəl bir xanımdır, mənimki isə o qədər də gözəl deyil, üstəlik də kişidir. Ona
görə mən köməkçimin üstündə bir də şöbə müdirini təklif edirəm”, - dedi və əlavə etdi: “Məncə, heç də pis
mübadilə deyil”. Heydər Əliyev norveçli təmsilçinin bu “təklifdən” əsəbiləşdiyini görüncə yanındakı nazirinə
döndü və “İşin xatirinə səni də bu gün qurban verməli olacağam” dedi. Bu sözləri tərcümə edincə norveçli,
nəhayət, Heydər Əliyevin incə yumorunu anladı, gülməkdən uğunub ulu öndərə yanaşaraq dedi: “Siz bütün
dünyada böyük siyasi xadim olaraq tanınırsınız. Amma mən indi anladım ki, qeyri-adi bir insanla qarşılaşıram.
Mən Sizi özümə yaxşı bir dost görmək istərdim”. Heydər Əliyevin bu addımı, bəlkə də, siyasi ənənələr çərçivəsinə
sığmayan hərəkət kimi görünə bilərdi. Amma bu davranış siyasi qanun və ənənələri özü yaradan dünyamiqyaslı
nadir bir siyasətçinin xəyal məhsulu idi. Bu, sadəcə bir yumor deyildi. Böyük bir şəxsiyyətin, mürəkkəb
vəziyyətdən çıxış yolu tapan qüdrətli intellektin bir təzahürü idi. Əgər dahilik bütün imkanları sonuna qədər
istifadəetmə
qabiliyyətidirsə,
Heydər
Əliyev,
şübhəsiz
ki,
dahi
idi.
1981-ci ildə keçmiş Kirovabad (indi Gəncə) şəhərini iki rayona ayırmaq məsələsi müzakirə olunurdu. Moskvadan
rayonların birinə Proletar, ikincisinə Lenin adı verilməsi təklifi gəlmişdi. Amma şəhərin hər sakininin qəlbində
bir arzu vardı: şəhərin qədim adı - Gəncə bərpa olunsun. Kommunist rejiminin hökm sürdüyü bir zamanda buna
kimsənin cəsarəti çatmırdı. Müzakirələr uzun sürdü, Gəncə adından başqa bütün adlar təklif edilirdi. Nəhayət,
Heydər Əliyev şəhərin fəallarını Bakıya dəvət etdi. O, özünəməxsus səbirlə hər kəsi dinlədi və sonra soruşdu: “Bu
torpaqda doğulan böyük şair və mütəfəkkirin adı nədir?” Anında cavab gəldi: “Nizami”. “Nizamini bu dünyaya
bəxş edən yerin adı nədir?” Zal bir səslə “Gəncə” dedi. “O halda rayonların birinin adı Nizami, digərininki isə
Gəncə olsun” dedi. Beləliklə, rayonun birinə Gəncə adı verildi və nəhayət, şəhərin qədim adı özünə qaytarıldı.
Ulu öndərin bu hərəkəti Moskva tərəfindən xoş qarşılanmadı. Amma kimsə öz xalqına, onun mədəniyyətinə və
tarixinə heyran olan həqiqi bir vətəndaşın bu hərəkətinin və təşəbbüsünün qarşısını ala bilmədi. Ulu öndər mənəvi
dəyəri sovet ideologiyasından üstün tutdu.
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1983-cü ildə Heydər Əliyev Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü seçildi. O, Siyasi Büroya yeni ideyalar,
praqmatizm və digər üzvlərə məxsus olmayan təbəssüm gətirdi. Heydər Əliyevin bütün çıxışları dərin məzmunu
ilə seçilir, həll etdiyi məsələlər diqqət çəkirdi. Onun məftunedici təbəssümü isə hər kəsi əsir alır, ciddi baxışları
və tələbkarlığı insanları çalışmağa təşviq edirdi. Siyasi Büroda onun başladığı yaradıcılıq işi və praqmatiklik
qısqanclıqla qarşılandı. Və Heydər Əliyev Siyasi Bürodan uzaqlaşdırıldı. Tarix boyu Siyasi Büronun 177
üzvündən heç biri işdən çıxarıldıqdan sonra siyasi olimpin zirvəsinə yüksələ bilmədi. Tək istisna Heydər Əliyevə
aiddir. O, 1993-cü ildə xalq tərəfindən Azərbaycanın Prezidenti seçilərək ən yüksək zirvəni fəth etdi. Heydər
Əliyev Siyasi Büronun üzvü olarkən Sovet dövlətinin elm və təhsil məsələlərini idarə edirdi. Aşağıda bəhs edilən
əhvalatı bu sətirlərin müəllifinə Filds medalı (yaşı 40-ı keçməyən riyaziyyatçılara verilən və Nobel mükafatı ilə
eyni dəyərdə olan mükafatdır) və Lenin mükafatı laureatı, akademik S.P.Novikov söyləmişdir. S.P.Novikov
məşhur sovet riyaziyyatçısı, akademik P.S.Novikovun oğlu və SSRİ Elmlər Akademiyasının keçmiş prezidenti
M.V.Keldışın bacısı oğludur. Özünəməxsus bir xarakteri olan S.P.Novikov ötən əsrin 70-ci illərində akademik
Saxarovun başçılıq etdiyi insan haqları komitəsinin sədr müavini də olmuşdu. 1994-cü ildə İstanbulda Boğaziçi
Universitetinin professoru kimi çalışarkən S.P.Novikovu seminarda məruzə üçün universitetə dəvət etmişdilər.
Seminar bitdikdən sonra Novikov öz xatirələrini danışmağa başladı. Sovet siyasi nomenklaturasına qarşı mənfi
münasibətini söyləyərkən birdən “Amma şəxsiyyətinə böyük hörmət bəslədiyim Heydər Əliyev istisna təşkil edir”
dedi və bir əhvalatı təfsilatı ilə söyləməyə başladı. 1977-ci ildə Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinə
məşhur bir fizika alimini rektor təyin edirlər. Bu rektor başqa vəzifələri də olduğu üçün universitetlə az
maraqlanırdı. Ali məktəbin alimləri müxtəlif instansiyalara şikayət etsələr də, heç bir nəticəyə nail ola bilmirdilər.
Çünki rektoru Siyasi Büronun güclü bir üzvü müdafiə edirdi. 1984-cü ildə Heydər Əliyev Siyasi Büroya
seçildikdən sonra Moskva Dövlət Universitetindən gələn məktublarla maraqlanmağa başladı və bir müddət sonra
rektoru Mərkəzi Komitəyə dəvət etdi. Heydər Əliyevin rektorla görüşü 20 dəqiqə sürdü. Kabinetdən çıxan rektor
“Mən böyük intellektə sahib, təhsili dərindən anlayan bir şəxsiyyətlə görüşdüm və rektorluqdan ayrılmağım doğru
olardı düşünürəm” dedi və ərizəsini yazdı. Ölkənin məşhur alimlərinin uzun illər boyu etdikləri şikayətlər
nəticəsiz qaldığı halda Heydər Əliyev bu məsələni 20 dəqiqəyə necə həll etdi? Bu sualın cavabını indiyə qədər
tapa
bilmədim”,
dedi
S.P.Novikov.
2003-cü ilin dekabr ayında Heydər Əliyev əbədiyyətə qovuşdu. Əvvəllər öz varlığı ilə insanları birləşdirən rəhbər
indi də yoxluğu ilə onları göz yaşlarına boğaraq birləşdirirdi. Rayonlardan, kəndlərdən axın-axın gələn xalq onu
hər cür fəlakətdən qurtaran rəhbərini əbədiyyətə yola salırdı. Yüzillər keçəcək, Azərbaycan xalqı hər zaman ən
ağır vaxtlarda onun yanında olan və öz həyatını milləti üçün qurban verən böyük oğlunu şükranlıqla xatırlayacaq,
onu əbədi olaraq qəlbində yaşadacaq.
Heydər Əliyevin həyatdan getməsi ilə sanki Azərbaycan xalqı kimsəsiz qaldı. Xalqın dayağı və ümidi
əbədiyyətə qovuşdu. Amma Heydər Əliyevin surətinin sanki təkrarı olan, dərin intellektə, geniş dünyagörüşünə,
analitik zəkaya sahib bir şəxsiyyət Azərbaycan xalqının ümidi oldu. Bu şəxsiyyət İlham Əliyevdir. Tale qədirbilən
Azərbaycan xalqına sanki bir təsəlli olaraq onu Heydər Əliyevin davamçısı kimi göndərmişdi. 2003-cü ildə
Klivlenddə dahi Prezidentimizi ziyarət edən cənab İlham Əliyev təntənəli şəkildə bəyan etdi: “Cənab Prezident,
mən Sizin ümidlərinizi doğruldacağıma və xalqa sədaqətlə xidmət edəcək bir Prezident olacağıma söz verirəm”.
Həyat Azərbaycan Prezidentinin ulu öndərə verdiyi sözü şərəflə yerinə yetirdiyinin şahidi oldu. O, hər bir
azərbaycanlının Prezidenti olduğunu, respublikanı sürətlə inkişaf edən bir ölkəyə çevirdiyini isbat etdi.
Azərbaycanın tarixində bu qədər incə zövq və zərifliklə inşa olunmuş binalar, yollar, körpülər və s. olmamışdır.
Ölkə başçısı İlham Əliyev əfsanəvi Prezidentimizin müdrik siyasətinə yeni nəfəs gətirdi. Onun dövründə
Azərbaycanın keçid dövrü tamamlandı və ölkə yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu. Azərbaycan bütün Cənubi
Qafqazın ÜDM-nin 80 faizini verərək regionun liderinə çevrildi. 2011-ci ildə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının
qeyri-daimi üzvü seçildi. Prezident İlham Əliyevin düşünülmüş və tarazlaşdırılmış siyasəti nəticəsində mühüm
siyasi və iqtisadi problemləri həll etmək üçün böyük dövlətlərin (Rusiya, Fransa, Türkiyə, İran, Çin və d.) başçıları
Azərbaycana gəlməyə başladılar. 2014-cü ildə Bakıda keçirilən humanitar foruma 15 Nobel mükafatçısı qatıldı.
Azərbaycan öz peyklərini orbitə çıxardı. Dünyada sayca kiçik olan çox az ölkə var ki, öz peyki olsun. Azərbaycan
yalnız regional deyil, həm də dünyamiqyaslı böyük layihələr həyata keçirir. Transanadolu, Transadriatik layihələri
bunlara misaldır. Ölkə ən yüksək səviyyədə I Avropa Oyunlarına evsahibliyi etdi. Azərbaycan idmançılarının
xəyalları həyata keçdi. Bu gün üçrəngli bayrağımız dünya arenalarında qürurla dalğalanır.
Dəmir iradəsini heç bir qüvvənin qıra bilmədiyi Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
uğrunda əzmlə mübarizə aparır. Həyatda qarşısına qoyduğu ən çətin problemləri həll edən ulu öndər Heydər
Əliyevin bir böyük arzusu vardı. Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının geri qaytarılması və köçkünlərin öz
doğma evlərinə dönməsi. Əminik ki, Azərbaycan torpaqlarına bu böyük səadət gələcək. Bu inamı bizlərə ruhu
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torpaqlarımız üzərində dolaşan ümummilli liderimizin əmanət etdiyi üçrəngli bayrağımızı Dağlıq Qarabağ
torpaqlarına sancacaq Prezident İlham Əliyevin qüdrətli əli, müdrük siyasəti və zəkası təlqin edir.
Azərbaycan.-2016.-9 noyabr.-№273.-S.7.
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Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanda multikulturalizm və tolerantlığın banisidir
Zəhmət Şahverdiyev,
Naxçıvan Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasının müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü, tarix
üzrə elmlər doktoru,professor
Sakit Hüseynov,
AMEA Fəlsəfə İnstitutunun “Dinşünaslıq və mədəniyyətin fəlsəfi problemləri” şöbəsinin müdiri, fəlsəfə
üzrə elmlər doktoru
Azərbaycan Respublikası çoxmillətli bir dövlətdir. Azərbaycanda müsəlmanlarla yanaşı, başqa dinlərə
mənsub olan vətəndaşlar da yaşayırlar. Azərbaycan müstəqil, demokratiya prinsiplərinə mənsub olan bir dövlət
kimi öz ərazisində yaşayan bütün xalqlara, bütün millətlərə dinindən, dilindən, irqindən, siyasi
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq azadlıq, hürriyyət imkanları verir.
Heydər Əliyev - Ümummilli lider
Ümummilli lider Heydər Əliyevin müxtəlif din və mədəniyyətlərə tolerant münasibəti, şəxsən özünün
xaraktercə tolerant olması onun həyat və fəaliyyətində həmişə özünü büruzə vermişdir. Ulu öndər
Azərbaycanda ikinci dəfə hakimiyyətə gəldikdən sonra, yəni 1993-cü ildə prezident seçildikdən sonra,
oktyabrın 10-da andiçmə mərasimindəki nitqində Azərbaycanda mövcud olan dinlərin həmişə bərabər hüquqa
malik olduğunu vurğulamış, dinlər və mədəniyyətlər arasındakı bu münasibətləri daim qoruyacağına and
içmişdir.
Heydər Əliyev andiçmə mərasimindəki nitqində bu haqda demişdir: “Azərbaycan çoxmillətli respublikadır.
Bu, respublikanın səciyyəvi cəhətidir. Bunun böyük tarixi var və bu tarixlə, respublikanın bu ictimai-siyasi
mənzərəsi ilə biz fəxr edirik. Respublikamızda bütün vətəndaşlar dini və milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq,
eyni hüquqa malikdirlər və bundan sonra da bütün vətəndaşların bərabər hüquqla Azərbaycan Respublikasının
ictimai-siyasi həyatında iştirak etməsi üçün imkanlar yaradılacaqdır.
Bu gün bizim İslam dininin Qafqaz müsəlmanlarının rəhbəri, xristian dininin, yəhudi dininin
nümayəndələri məni bu vəzifəyə gəlmək münasibətilə təbrik etdilər. Mən onlara öz minnətdarlığımı bildirirəm və
əmin etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda bütün millətlərin, bütün dinlərin bərabər hüquqla yaşaması üçün bütün
şərait yaradılacaqdır…”.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra Heydər Əliyevin geniş fəaliyyəti
nəticəsində respublikada din və etiqad azadlığı tam təmin edilmiş, milli-mənəvi dəyərlərə münasibət kökündən
dəyişmiş, dini ayin və mərasimləri yerinə yetirmək üçün bütün dinlərə mənsub olan insanlara bərabər şərait
yaradılmışdır. Ümummilli lider milli-dini dəyərlərimizin qorunmasında, İslama ehtiram göstərilməsində,
xalqımızın dini əqidəsinin daha da möhkəmləndirilməsində öz əməli fəaliyyətilə böyük rol oynamışdır.
Multikulturalizm və tolerantlıq siyasətini ölkənin demokratik inkişafının tərkib hissəsi hesab edən Heydər
Əliyev Azərbaycan ərazisində yaşayan milli azlıqların etnik-mədəni və dini dəyərlərinin qorunmasını
demokratiyanın mühüm prinsipi olan insan hüquq və azadlıqları kontekstində görürdü.
Ulu öndər 16 noyabr 1999-cu ildə Azərbaycandakı dini konfessiyaların başçıları ilə görüşündə cəmiyyətdə
tolerantlıq və multikultural dəyərlərin vəziyyətini şərh edərək demişdir: “Azərbaycan Prezidenti olaraq mən
məmnunam ki, ... ölkəmiz ictimai-siyasi sabitliyi qoruyub saxlayır, müxtəlif millətlərdən, müxtəlif dinlərdən olan,
müxtəlif adətlərə, müxtəlif mədəniyyətə mənsub olan insanlar arasında dostluq münasibətlərini təmin edir. Elə
bunun özü tolerantlıqdır, baxmayaraq ki, tolerantlıq çox geniş anlayışdır, özündə çox mənaları birləşdirir. İndi
burada başqa sahələr haqqında danışmaq istəmirəm. Tolerantlıq münaqişələrin, terrorizmin, ekstremizmin,
separatizmin olmamasını tələb edir. Bunlar hamısı tolerantlıq anlayışına daxildir”.
Heydər Əliyev ölkəmizdə multikultural və tolerantlıq dəyərlərinin mövcud olduğunu müxtəlif tədbirlərdə
dəfələrlə vurğulamışdır. O, 10 fevral 1994-cü ildə Türkiyənin İstanbul şəhərində “Sülh və Səbir” Beynəlxalq elmi
konfransında çıxış edərək demişdir: “Azərbaycan çoxmillətli dövlətdir. Respublikamızda bir çox millətlər əsrlər
boyu birlikdə yaşayırlar. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda İslam dini ilə yanaşı, xristianlıq və iudaizm dinləri də
var və onlar bir-biri ilə çox mehriban şəraitdə fəaliyyət göstərirlər. Biz bunu bəyan etmişik. Azərbaycanın
Prezidenti kimi, mən dəfələrlə qeyd etmişəm ki, ölkəmizin vətəndaşları dini, irqi mənsubiyyətindən, siyasi
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baxışlarından asılı olmayaraq eyni hüquqlara malikdirlər və onların hüquqları Azərbaycan dövləti tərəfindən
qorunur. Əmin ola bilərsiniz ki, biz bu prinsiplərimizə daim sadiq qalacağıq və Azərbaycan vətəndaşlarının din,
dil mənsubiyyətindən və siyasi baxışlarından asılı olaraq bir-biri ilə münaqişəyə girməsinə gələcəkdə də yol
verməyəcəyik”.
Heydər Əliyev həmişə respublikamızda tolerantlığın vəziyyəti ilə maraqlanmış, dinlərarası,
mədəniyyətlərarası münasibətlərin yüksək səviyyədə olmasına diqqət yetirmişdir. Buna misal olaraq
Azərbaycanda mövcud olan tolerantlıq mühitinin vəziyyətini müzakirə etmək üçün “Beynəlxalq Tolerantlıq
Günü” kimi qeyd olunan 16 noyabr 1999-cu ildə ölkəmizdəki dini konfessiyaların başçıları ilə görüş zamanı
Heydər Əliyev dini konfessiya başçılarına müraciət edərək demişdir: “Siz bilirsiniz ki, BMT-nin UNESCO
təşkilatı 1995-ci ildə özünün qərarı ilə noyabrın 16-nı dünyada dözümlülük günü, səbirlilik, tolerantlıq günü elan
etmişdir. XX əsrin sonunda demokratiklik prosesinin Yer kürəsinin bir çox ölkələrini əhatə etdiyini və insan
hüquqlarının mühüm amil kimi ön plana çəkildiyini nəzərə alsaq, bu, çox vacib qərardır. Bu münasibətlə də mən
istədim sizinlə görüşəm, ölkəmizdə bu məsələnin nə vəziyyətdə olduğunu, qısaca da olsa, birlikdə təhlil edək,
mən sizi dinləyim və öz fikirlərimi deyim: Bildiyiniz kimi, tolerantlıq, dözümlülük çox geniş anlayışdır. O, həm
insani münasibətlərin, həm insan cəmiyyətində gedən proseslərin, həm də dövlətlərarası münasibətlərin bir çox
cəhətlərinə aiddir”.
Ulu öndər başqa dinlərə qarşı dözümlülük və tolerantlıq münasibətini həmişə öz əməli fəaliyyəti ilə sübut
etmişdir. Heydər Əliyev Azərbaycanda yaşayan qeyri-İslam dini icmalarına qarşı həmişə hörmət və ehtiram
göstərmiş, onların dini bayramlarını təbrik etmiş, adət-ənənələrinə qayğı ilə yanaşmışdır. Məsələn, 1995-ci il
yanvarın 7-də tarixində İsa peyğəmbərin (ə.) Milad bayramı münasibətilə Bakıda keçirilən mərasimdə
Azərbaycandakı pravoslav icmasını təbrik edən Heydər Əliyev bu haqda xristian icmasına müraciət
edərək demişdir: “Hörmətli xanımlar və cənablar, bacılar və qardaşlar, Azərbaycan vətəndaşları! Sizi müqəddəs
gün – İsa Məsihin Milad günü münasibətilə ürəkdən təbrik edir, sizə və sizin şəxsinizdə Azərbaycanın bütün
xristian vətəndaşlarına xoşbəxtlik, firavanlıq, sevinc, sülh və mərhəmət arzulayıram”.
Heydər Əliyev xristianlara yuxarıdakı müraciətində ölkəmizdə yaşayan xristianların malik olduqları
hüquqların qorunmasına dövlət tərəfindən həmişə diqqət yetiriləcəyini vurğulayaraq qeyd etmişdir: “Bu
müqəddəs, işıqlı gündə, bu xoş bayram günündə sizi sülhə, həmrəyliyə, dini dözümlülüyə, dostluğa və qardaşlığa
çağırıram. Azərbaycan çoxmillətli dövlətdir və belə dövlət olaraq qalacaqdır. Biz hər şeyi edəcəyik ki, hər hansı
millətdən olan Azərbaycan vətəndaşları özlərini nəinki bərabərhüquqlu hiss etsinlər, həm də özlərinin bu günü,
sabahı üçün həqiqətən arxayın olsunlar. Əmin ola bilərsiniz, bir Prezident kimi, mən elə vəziyyət yaranmasına
çalışacağam ki, Azərbaycanın hər bir vətəndaşı, o cümlədən ruslar – pravoslavlar, slavyanlar Azərbaycanda
malik olduqları hüquqların hamısını mütləq saxlasınlar. Hamı əmin olsun ki, özləri, uşaqları və nəvələri bu gün
də, gələcəkdə də Azərbaycanda normal şəraitdə yaşayacaqlar, rifahdan və bütün hüquqlardan bəhrələnəcək,
özlərini müstəqil Azərbaycan Respublikasının tamhüquqlu vətəndaşları hiss edəcəklər”.
Buradan göründüyü kimi, Azərbaycanda yaşayan bütün pravoslav xristianlarına Heydər Əliyev tərəfindən
diqqət və qayğı göstərilməsi ölkəmizdə dini tolerantlığın geniş şəkildə mövcud olduğunu təsdiqləyən faktdır.
Tarixən Azərbaycanda İslam dini ilə yanaşı xristianlıq, yəhudilik dinlərinə mənsub olan insanlar həmişə əminamanlıq şəraitində yaşamış və bir-birinin dini əqidəsinə ehtiramla yanaşmışlar. Heydər Əliyev Bakıda yaşayan
nəinki pravaslav xristianlarına qarşı diqqətli olmuş, o, eyni zamanda, katoliklərin də problemləri ilə həmişə
maraqlanmış və onlara da qayğıkeş münasibət göstərmişdir. Buna misal olaraq Heydər Əliyevin 26 sentyabr 1997ci il tarixdə Roma Papası II İohann Pavel ilə Vatikandakı görüşünü qeyd etmək olar. Görüş zamanı Heydər Əliyev
Vatikanın rəhbəri Papanı ölkəmizə dəvət etmiş və dövlətlərimiz arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsindən
bəhs edərək demişdir: “Cənab Zati-müqəddəsləri, səmimi və mehriban görüş üçün Sizə təşəkkürümü bildirir və
Sizi Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edirəm. Əminəm ki, Zati-müqəddəslərinin ölkəmizə səfəri Azərbaycan xalqı
üçün əlamətdar bir hadisəyə çevrilər, dövlətlərimizin əməkdaşlığının daha da möhkəmləndirilməsində mühüm rol
oynaya bilər”.
Azərbaycanda müxtəlif dinlərin birliyinin nümunəvi xarakter daşıdığını vurğulayan ulu öndər bu
xüsusiyyətləri xalqımızın dini dözümlülüyünü göstərən mühüm fakt hesab etmişdir. Heydər Əliyev 1998-ci ilin
may ayında Prezident Sarayında ölkənin din xadimləri ilə görüşündə söylədiyi nitq zamanı Azərbaycanda tarixən
mövcud olan müxtəlif dinlərin birliyini vurğulamış və ölkəmizdəki dini tolerantlığı aşağıdakı kimi şərh
etmişdir: “Azərbaycanda müxtəlif dinlərin bu cür birliyinin olması müstəsna dərəcədə nümunəvi xarakter daşıyır.
Bu, əslində, Azərbaycanın reallığını, eyni zamanda, Azərbaycan xalqının dini dözümlülüyünü göstərir.
Azərbaycanda əhalinin əksəriyyətini İslam dininə etiqad edən azərbaycanlılar təşkil edir. Ancaq, eyni
zamanda, Azərbaycanda xristian-pravoslav, yəhudi dininə etiqad edən insanlar, müxtəlif millətlərin
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nümayəndələri də yaşayırlar. Azərbaycanlılar başqa dinlərə münasibətdə həmişə dözümlü olublar və bunu bizə
Quran, Həzrəti-Məhəmməd vəsiyyət edibdir. Amma ən mühümü odur ki, bu xeyirxah, müqəddəs vəsiyyət yerinə
yetirilsin. Azərbaycanlıların bu vəsiyyəti müqəddəs tutması xalqımızın çox mühüm keyfiyyəti, xüsusiyyətidir və
biz bununla fəxr edə bilərik”.
Heydər Əliyev Azərbaycanda yaşayan başqa din nümayəndələrinin tarixi və mədəniyyətinə həmişə qayğı
ilə yanaşmışdır. Onların sevincini və kədərini Azərbaycan xalqının sevinci və kədəri kimi qəbul etmiş və həmin
din mənsublarına həmişə diqqət və qayğı göstərmişdir. Məsələn, Azərbaycanda yaşayan yəhudi xalqının müsibətli
günü münasibətilə Heydər Əliyev 3 may 1997-ci ildə Azərbaycandakı yəhudi icmasına müraciətində demişdir:
“Əziz həmvətənlər! Hər il mütərəqqi bəşəriyyət Yəhudi Xalqının Müsibəti Gününü – İkinci dünya müharibəsi
zamanı soyqırımı siyasətinə məruz qalmış günahsız qurbanların xatirəsini dərin hüznlə yad edir. Həmin dəhşətli
müharibədə yəhudi millətinə mənsub altı milyon mülki əhali alman faşizmi tərəfindən xüsusi amansızlıqla qətlə
yetirilmişdir.Belə milli faciələr Azərbaycan xalqının həyatından da yan keçməmişdir. Beş il əvvəl xalqımızın
tarixinə qanlı səhifə kimi daxil olmuş Xocalı soyqırımı ağlasığmaz erməni vəhşiliklərinin miqyasına görə
Kiyevdəki Babiy Yar, Varşava və Krakov gettolarında faşistlərin törətdikləri kütləvi insan qırğınları ilə bir sırada
durur.Yəhudilərin milli hüzn günündə Azərbaycan xalqı adından böyük kədərinizə şərik olduğumu bildirir,
soyqırım siyasətinin bütün günahsız qurbanlarına Allahdan rəhmət diləyirəm”.
Heydər Əliyev iştirak etdiyi bütün beynəlxalq tədbirlərdə milli azlıqlar və dini məzhəblər arasında zəruri
olan tolerantlıq və multikultural dəyərlərlə bağlı fikirlərini bildirmiş, xüsusən indiki qloballaşma dövründə
dinlərarası, mədəniyyətlərarası dialoqa həmişə üstünlük vermişdir. Qeyd edək ki, 10-11 oktyabr 2002-ci il
tarixində Bakıda “Demokratik cəmiyyətdə dinin və əqidənin rolu: terrorizmə və ekstremizmə qarşı mübarizə
yollarının araşdırılması” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. Azərbaycan hökumətinin ATƏT-lə birgə
keçirdiyi bu konfransda terrorizmə və ekstremizmə qarşı mübarizədə dinin və əqidənin rolu haqqında, habelə
Böyük İpək yolu məkanında dinlərarası və mədəniyyətlərarası dialoqun əhəmiyyəti və s. məsələlər müzakirə
edilmişdir.
Konfransda çıxış edən ulu öndər münaqişələrin aradan qaldırılmasında dinlərarası dialoqun rolundan bəhs
edərək demişdir: “Qloballaşan dünyada hamımız bir-birimizə daha yaxın olmuşuq. Xalqlararası,
mədəniyyətlərarası, dinlərarası dialoqun bu gün dərin məna kəsb etməsi də məhz bununla bağlıdır. Bu dialoqu
inkişaf etdirərək, bu dailoqa dəstək verərək biz müəyyən mənada terrorizmin formalaşmasına xidmət edən bütün
qaynaqları araşdırıb onu kökündən məhv etməyə can atmalıyıq”.
Heydər Əliyevin Azərbaycanda multikultural və tolerantlıq dəyərlərinin inkişafındakı rolunu dünya dini
liderləri də həmişə etiraf etmişlər. Azərbaycanda multikulturalizm və dini tolerantlığın formalaşmasında Heydər
Əliyevin xidmətini dəyərləndirən Ümumgürcüstan Katolikos Patriarxı II İlya Heydər Əliyevin fəaliyyətini yüksək
qiymətləndirirək demişdir: “Bu gün Azərbaycanda mövcud olan tolerant mühitin formalaşmasında Heydər Əlirza
oğlu Əliyevin xidməti böyükdür. Azərbaycanın öz ənənəvi dəyərlərini qoruyub saxlamaqla müasir dünyanın
çağırışlarına ləyaqətli cavab verə bilməsi, şəxsən onun və onun davamçılarının müdrik və uzaqgörən siyasətinin
nəticəsidir”.
Bütün Qafqazın şeyxi Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Azərbaycanda multikulturalizm və dini tolerantlıq
siyasətinin formalaşmasında Heydər Əliyevin rolunu izah edərək demişdir: “Tolerantlığın bir dövlət strategiyası
olaraq əsasını ümummilli liderimiz Heydər Əliyev qoymuş və bu zəngin ənənə hazırda İlham Əliyev həzrətləri
tərəfindən böyük ləyaqətlə davam etdirilir. Ölkəmizdə demokratik-hüquqi prinsiplərin, din və vicdan azadlığının
ardıcıl həyata keçirilməsinin təminatçısı olan möhtərəm dövlət başçımızın qayğı və diqqəti sayəsində dini
baxışından asılı olmayaraq, bütün vətəndaşlara bərabər münasibət bəslənilir, ayrı-seçkiliyə yol verilmir, insanlara
dini ayinləri sərbəst yerinə yetirmək üçün şərait yaradılır. Məhz Azərbaycanda dini sahəyə münasibətdə yürüdülən
müdrik siyasətin nəticəsidir ki, dünya ictimaiyyəti, o cümlədən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar, habelə dünya
miqyasında tanınmış dini liderlər ölkəmizin sülhpərvərliyini, tolerantlığını, başqa dinlərlə dialoqa hazırlıq ruhunu
etiraf edir, bunu yüksək dəyər kimi qiymətləndirirlər”.
İslam Konfransı Təşkilatının İslam Tarixi, Mədəniyyəti və İncəsənəti Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri
Xalid Erən ulu öndərin multikulturalizm və tolerantlıq siyasəti ilə bağlı uzaqgörənliyini belə şərh etmişdir:
“Möhtərəm Heydər Əliyevin çoxdinli, çoxmədəniyyətli bir dünyada xüsusilə din və mədəniyyət sahəsindəki
əlaqələrin genişlənməsinə zərurətin olacağını əvvəlcədən sezərək aydınlatdığı üfüqlər bu gün də eyni genişlikdə
qarşımızda açılır. Buna görə, onu bir daha ehtiram və minnətdarlıqla yad edirəm”.
Türkiyə Respublikasının Azərbaycandakı keçmiş səfiri H.A.Karslıoğlu dünyəvi dövlət olan Azərbaycanda
müxtəlif dini inanclara tolerant münasibətin formalaşmasında Heydər Əliyevin rolunu yüksək dəyərləndirərək
demişdir: “Ümummilli lider Heydər Əliyev dövlətin dünyəvi olduğunu söyləyirdi, lakin hər bir kəsin müsəlman,
1226

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

xristian, yəhudi, buddist və ya başqa bir dinin mənsubu olmasını, yəni inancın zəruriliyini vurğulayırdı. Bu, o
deməkdir ki, Azərbaycan dünyəvi dövlətdir, amma inanclara hörmətlə yanaşır. Təəssüf ki, bir çox müsəlman
ölkələri hələ də bu fərqi görə və tətbiq edə bilməyib. Bu baxımdan mən Azərbaycanı təbrik edirəm. Fikrimcə,
onun milli lideri bu sahədə iz qoyub. ...Heydər Əliyev müsəlman idi, ancaq bütün insanlara istər xristianlığa, istər
yəhudiliyə, istərsə də digər dinlərə hörmətlə yanaşmışdır. Bu, o deməkdir ki, kim olursunuz-olun, Azərbaycan hər
birimizin vətənidir”.
Qeyd edək ki, Azərbaycanda multikulturalizm və dini tolerantlıq siyasətinin formalaşması və inkişafında
Heydər Əliyevin böyük rol oynadığını vurğulayan Bakı şəhərində yerləşən Yevangelik-Luteran Dini İcmasının
təmsilçisi T.Hümmətova ulu öndərin bu sahədəki fəaliyyətini aşağıdakı kimi səciyyələndirmişdir: “Tam
məsuliyyətlə demək olar ki, ölkəmizin sivil gələcəyinin əsasını, sosial-mədəni və dini tolerantlığın bünövrəsini
Heydər Əliyev qoymuşdur. Onun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev də “tolerantlıq binası”nı qoruyub
saxlamağı bacardı. Heydər Əliyevin qoyduğu prinsiplərə sadiq qalan Prezident İlham Əliyev atasının siyasətini
davam etdirərək, Azərbaycanda bütün xalqların və dini konfessiyaların sülh və əmin-amanlıq şəraitində
yaşamaları üçün lazımi şərait yaratmışdır. Bütün bunlar Azərbaycanın məqsədyönlü inkişafı və sürətli tərəqqisi
üçün əsas amillərdən biridir”.
Rus Pravoslav Kilsəsinin Bakı və Xəzəryanı Yeparxiyasının yepiskopu Aleksandır İşein Azərbaycanda
yaşayan xristianlara Heydər Əliyevin göstərdiyi qayğıdan bəhs edərək demişdir: “Heydər Əliyevin hakimiyyətə
gəlməsi ilə Azərbaycanda həyatın stabilləşməsinə doğru istiqamət formalaşdı. O, stabilliyin möhkəmlənməsi
işində tolerantlığı strateji cəhətdən mühüm istiqamətlərdən birinə çevirdi.1994-1995-ci illərdə Heydər Əliyev bizə
öz mərasimlərimizi kilsələrimizdən xaricdə daha geniş şəkildə keçirməyimiz təklifi ilə müraciət etdi. O vaxt bu,
bizə qəribə görünürdü, çünki iqtisadi və siyasi böhran dövründə belə mərasimlərin keçirilməsi bizim üçün çox
çətin idi. Lakin Heydər Əliyevin yardımı ilə biz bu tədbiri keçirdik. Get-gedə bu tədbirlər bizdə ənənəvi hal aldı
və hər il keçirilməkdədir. Milad və Pasxa bayramları rəhbər dairələrin dəstəyi ilə artıq Azərbaycanda geniş
şəkildə keçirilir. Bu, bizim həyatımızın xarakterik cizgisinə çevrilmişdir”. Bu məşhur sözlər Heydər Əliyevə
aiddir: “Azərbaycan çoxmillətli dövlətdir və həm də çoxkonfessionaldır”. Bura o, bunu da əlavə etmişdir ki: “bu
çoxmillətlilik və çoxkonfessionallıq bizim sərvətimizdir”.
Fikrimizcə, Heydər Əliyevin müstəqillik dövründə ölkəmizdə yaratdığı multikulturalizm və tolerantlıq
dəyərlərinin mahiyyətinin Prezident İlham Əliyevin sözləri ilə ümumiləşdirilməsi daha məqsədəuyğundur. Belə
ki,
cənab
İlham Əliyev bu haqda demişdir: “Əsrlər boyu Azərbaycanda multikulturalizm meyilləri yaşayıb. Sadəcə
olaraq, bu, yeni söz olduğu üçün biz bu sözü bilmirdik və bu sözü tələffüz etmək o qədər də asan deyil. Ancaq
bu anlayış Azərbaycanda həmişə var idi. Üstəgəl, bu gün bizim dövlət siyasətimiz də bu əsaslar üzərində qurulur
və bu siyasət real siyasətdir. Bu hansısa şüar naminə deyilən sözlər deyil. Çünki, bilirsiniz, beynəlxalq aləmdə,
hər kəs şüarı real işdən ayıra bilir. Ona görə, bu nadir rolu Azərbaycan öz üzərinə götürüb. Götürməyə də bilərdi.
Götürməsəydik də, bilirsiniz, hər halda bizim iqtisadi, siyasi inkişafımız üçün heç bir problem yaranmazdı. Amma
biz bu rolu üzərimizə götürürük. Çünki, biz istəyirik ki, dünyada müsbət meyillər üstünlük təşkil etsin. Biz
istəyirik ki, dinlərarası əlaqələr normal, sağlam məcrada olsun. Əks-təqdirdə, dünyada parçalanma meyilləri daha
da güclənəcək. Biz onu görürük. Hazırda dini, milli zəmində məzhəb əsasında qarşıdurmalar, qanlı toqquşmalar
dünyanı fəlakətə aparır. Əlbəttə ki, ölkəmizin dünya xəritəsindəki coğrafi yeri o qədər də böyük deyil. Amma
gördüyümüz işlər çox böyükdür. Biz bundan sonra da bu istiqamətdə səylərimizi göstərəcəyik”.
Bizə elə gəlir ki, Prezident İlham Əliyevin bu müdrik sözləri ilə hamı razılaşmalıdır. Çünki, planetimizin
hazırkı mənzərəsi bu reallığı təsdiq edir.
Xalq qəzeti.-2016.-25 noyabr.-№261.-S.3.
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Heydər Əliyev və müstəqil Azərbaycan
Ümummilli liderin fəaliyyəti Azərbaycanın dünəni, bu günü və gələcəyinə hesablanmış fəaliyyətdi
Ayyət Əhməd
Hər bir ölkənin müstəqilliyi həmin ölkə vətəndaşları üçün ən müqəddəs və ən şirin nemətdir. Azərbaycan
xalqı bu müstəqilliyin yolunu illərlə gözləyib. Müstəqilliyə qovuşmaq üçün ağır mübarizələrdən keçib. Bu yolda
minlərlə şəhid verib və sonda istəyinə nail olub. Əlbəttə, müstəqilliyi əldə etmək nə qədər çətindirsə, onu qoruyub
saxlamaq bir o qədər mürəkkəbdir. Yəni qüdrətli, möhkəm və dayanıqlı dövlət olmadan azadlıq və müstəqillik də
yoxdur. Bir sözlə, Azərbaycan xalqını, dövlətini müstəqilliyinə qovuşduran və hakimiyyəti illərində bu
müstəqilliyi göz bəbəyi kimi qoruyub saxlayan ulu öndər Heydər Əliyev olub.
Heydər Əliyev kimi dühanın müdrik rəhbərliyi, çoxşaxəli fəaliyyəti, vətən və xalq qarşısındakı misilsiz
xidmətləri onun Azərbaycan xalqının, dövlətinin taleyində həlledici rol oynadığını aydınca ortaya qoyur.
Azərbaycanın demokratik və bəşəri dəyərlərə sadiq müstəqil bir dövlət kimi formalaşması ümummilli liderin
1993-cü ilin iyununda xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışı nəticəsində baş verdi. Belə ki, 1991-ci ilin
oktyabrında Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkədə daxili vəziyyət və hakimiyyət böhranı yaşanırdı.
1993-cü ilin yayında isə Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi təhlükəsi yarandı. Vətənin belə ağır günündə xalq
Naxçıvandan Azərbaycanın görkəmli oğlu H. Əliyevi Bakıya dəvət etdi. H. Əliyev xalqın və respublikanın hakim
dairələrinin dəvətini qəbul edib, iyunun 9-da Bakıya gəldi. O, çox qısa zamanda Azərbaycanda vətəndaş
müharibəsinin qarşısını ala bildi. 1993-cü il iyunun 15-də Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin
sədri seçildi. Beləliklə, 15 iyun tariximizə
Milli Qurtuluş Günü kimi daxil oldu. Milli Məclis 1997-ci ilin iyununda bu günü bayram elan etdi.
Müstəqilliyimizin banisi - Heydər Əliyev
Ulu Öndər 1993-cü ildə Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdışı ilə ölkənin ictimai-siyasi, sosial, iqtisadi, elmimədəni həyatında, beynəlxalq əlaqələrdə dönüş yarandı. Bundan başqa elmi əsaslara, beynəlxalq norma və
prinsiplərə uyğun müstəqil dövlət quruculuğu prosesi başlandı. H. Əliyevin həyata keçirdiyi təxirəsalınmaz
tədbirlərin nəticəsi kimi, Milli Ordu formalaşdırıldı. Azərbaycanın milli mənafelərini qorumağa qadir nizami
silahlı qüvvələr yaradıldı. Digər tərəfdən, atəşkəsə nail olmaq üçün bütün siyasi və diplomatik vasitələr işə salındı.
Bunun da nəticəsində 1994-cü ilin mayında atəşkəsə nail olundu.
Azərbaycan daxilində yaranmış nisbi sabitlikdən və beynəlxalq aləmdə ölkəmizə artan inam və maraqdan
istifadə edərək H. Əliyev 1994-cü ilin sentyabrında "Əsrin müqaviləsi” adlandırılan ilk neft müqaviləsini
imzaladı. Bu da müstəqil Azərbaycanın iqtisadi inkişaf konsepsiyasını təşkil edən neft strategiyasının həyata
keçirilməsinin parlaq təzahürüdür.
Müstəqil dövlət təsisatları yarandı
Ümummilli liderin rəhbərliyi altında aparılmış son dərəcə gərgin fəaliyyət nəticəsində Azərbaycan xalqının
taleyi ilə bağlı aparılan pərdəarxası oyunlara, siyasi anarxiya və eksperimentlərə son qoyulub. Ölkədə
cinayətkarlığın qarşısı tam alınıb. Bütün qanunsuz silahlı dəstələr ləğv olunub. Bu da bütövlükdə Azərbaycanda
dövlət quruculuğu prosesinin uğurla aparılması üçün şərait yaradıb. Azərbaycan dövlətçiliyinin mövcudluğuna
böyük təhlükə olan 1994-cü il oktyabr və 1995-ci il mart dövlət çevrilişi cəhdlərinin qarşısı H. Əliyevin qətiyyəti
sayəsində alınıb. Və dövlətin müstəqilliyi qorunub saxlanılıb. Məhz buna görə də, ölkəmizdə müstəqil dövlət
təsisatlarının yaranması və dövlət quruculuğu prosesi böyük vüsət alıb. Bunun da əsasını müstəqil Azərbaycanın
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qəbul etdiyi ilk Konstitusiya təşkil edirdi. Ondan sonrakı dövrdə də Azərbaycanda dövlətçiliyin möhkəmlənməsi,
demokratik prinsiplərin bərqərar olması, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesinin uğurla reallaşması şəxsən
ulu öndərin və H. Əliyev siyasətinin layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Xalqımız milli qurtuluşa nail oldu
Millət vəkili Aydın Mirzəzadə də qeyd edib ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqının və
dövlətinin tarixində misilsiz xidmətləri var. Deputatın sözlərinə görə, H. Əliyevin həyat və fəaliyyəti əsasən üç
mərhələdə araşdırılması vacibdir: "Ulu öndərimiz 1969-cu ilə qədərki dövrdə özünü büruzə verməyərək, dövlət
təhlükəsizliyimizi qorumaq üçün bütün həyatı boyu çalışdı. İkinci mərhələdə o, siyasi arenaya çıxdı və hamı
Heydər Əliyev adlı bir şəxsiyyəti tanıdı. Qısa müddət ərzində Azərbaycanı bataqlıqdan xilas etdi, ona yeni bir
nəfəs verdi. Həmin illərdə qazandıqlarımız bugünkü müstəqil Azərbaycanın gələcək uğurlarından xəbər verirdi.
Həyatının üçüncü mərhələsində isə H. Əliyev milləti bəlalardan qurtardı, xilas etdi, xalqımız milli qurtuluşa nail
oldu”.
Eyni zamanda parlament üzvü söyləyib ki, xalqını, vətənini hədsiz sevən dahi lider milli dövlətçiliyimizin,
azərbaycançılıq idealogiyasının əsasını qoyub: "Bu gün Azərbaycan hər sahədə uğurlar qazanır, nailiyyətlər əldə
edir. Bütün bunlar bir daha sübut edir ki, H. Əliyev siyasəti düzgün siyasətdir. Azərbaycan xalqı məhz dahi oğlu
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə inkişaf etdi və dünya miqyasında tanınmağa başladı”.
Müstəqilliyə "hə” deyən 5 nəfərdən birincisi - Ulu Öndər
Siyasi elmlər doktoru Cümşüd Nuriyevin sözlərinə görə, SSRİ-nin dağılmasının qarşısını almaq üçün edilən
son çağırışların biri də o idi ki, mart ayının 17-də ittifaqın qalması ilə bağlı referendum keçirilsin: "Həmin qərar
layihəsi Ali Sovetdə müzakirə olundu. Həmin vaxt 360 deputatın 340-ı iclasda iştirak edirdi. Cəmi 43 deputat
müstəqilliyə "hə” dedi, onların içərisində iqtidarda olan cəmi 5 nəfər idi. Birincisi, Heydər Əliyev idi. Mən də o
qərar layihəsinin əleyhinə səs verdim və sonradan bunun cəzasını çəkdim. Azərbaycanın müstəqilliyini əldə
etməsi təkcə bir müsəlman, türk dövlətinin uğuru deyil, eyni zamanda, Azərbaycanın Qərbə açılışı idi. Bu 25 il
ərzində bütün müsəlman dövlətləri içərisində Qərbə ən çox inteqrasiya edən Azərbaycan olub. Eyni vaxtda
bizimlə birgə müstəqillik əldə edən Orta Asiya dövlətləri bizim qədər uğur qazana bilməyib. Onların həm iqtisadi,
həm də siyasi resursları bizdən çoxdur. Eyni zamanda, əhalisinə, ərazisinə görə Azərbaycandan dəfələrlə
böyükdür. Bütün bunların fonunda Azərbaycanda müstəqilliyin qorunmasında və bu günə gətirilməsində Heydər
Əliyevin rolu müstəsnadır. Ola bilər kimsə buna qısqanclıqla yanaşsın, amma bu bir həqiqətdir. Başqa bir həqiqət
də var ki, həmin müstəqilliyin dönməzliyini son 13 ildə İlham Əliyev təmin edir. Burada parlament bilavasitə
vasitəçi rol oynayır. Qaldı ki, qanunvericilik bazasına, yalnız müstəqillik dövründə Azərbaycanın mindən çox
yeni qanunu qəbul olunub. Bu dəqiqə bizim qanunvericilik bazası mükəmməlliyinə görə MDB-nin digər
dövlətlərindən çox qabaqdayıq. Azərbaycanın hazırkı qanunvericilik bazası Avropa standartları səviyyəsindədir.
Sözsüz ki, burada Milli Məclisin xüsusi rolu var.
Müstəqilliyimiz milli sərvətimizdir
"Yeni Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru, millət vəkili Hikmət Babaoğlu hesab edir ki, Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyi əldə etməsi olduqca böyük tarixi bir hadisə idi. Amma bu, təsadüfi bir hadisə də deyildi: "Bu,
15 min illik Azərbaycan dövlətçilik tarixində növbəti bir həmlə idi. Çünki artıq 1991-ci ilə qədər olan dövrdə,
təqribən 195 illik müddətə yaxın bir dövrdə Azərbaycan müstəqil deyildi. Bu mənada, məhz 20-ci əsrin sonlarında
Azərbaycanın yenidən dövlət müstəqilliyini əldə etməsi tarixi nailiyyət idi. Ancaq müstəqilliyin necə əldə
olunmasına gəlincə, burada tam obyektiv olmaq lazımdır. Düşünürəm ki, o dövrü ən gözəl xarakterizə edən və
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Azərbaycanın müstəqilliyə necə qovuşmasının ən obyektiv təsvirini biz böyük siyasət və dövlət xadimi ulu Öndər
Heydər Əliyevin fikirlərində tapa bildik. Dahi öndər qeyd edirdi ki, dünyada baş verən qlobal, ictimai-siyasi
proseslərin nəticəsində Azərbaycan öz müstəqilliyini əldə etdi. Olduqca ədalətli və düzgün bir qiymətləndirmədir.
Çünki biz bilirik ki, 1991-ci ilin avqust ayından başlayaraq, SSRİ-nin dağılması prosesinə start verildi. Rusiya
Federasiyası avqust ayında öz müstəqilliyini elan etdi. Ondan sonra sentyabr ayı boyunca Qazaxıstan, Ukrayna,
Moldova, Belarus və digər respublikalar öz müstəqilliyini elan etdilər. Hətta Türkmənistan belə bizdən öncə öz
müstəqilliyini elan etdi. Nəhayət, Azərbaycan oktyabr ayının 18-də dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktı
qəbul etdi. Eyni zamanda, təkrarən ulu öndər digər bir tezis irəli sürdü: "Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi
Azərbaycan xalqının milli sərvətidir”. Bu, əslində, hansı səbəbdən olursa-olsun, hansı şəraitdə baş verməsindən
asılı olmayaraq bir növ birləşdirici və ümumiləşdirici tezis olaraq həmrəyliyi şərtləndirən bir fikir idi. Yəni bu,
bizim milli sərvətimiz idi. Milli sərvət millətin hər bir fərdinə məxsus olan faktordur.
Bundan sonrakı mərhələdə məhz dövlətə milli sərvət gözü ilə baxmaq ənənəsi formalaşmağa başladı.
Bundan sonra quruculuq prosesi başladı. Doğrudan da, həqiqi müstəqilliyə doğru addımlar atıldı, dövlətin əsasları
formalaşmağa başlanıldı. İqtisadi əsaslar, siyasi əsaslar, ideoloji əsaslar, hüquqi əsasları və s. 1995-ci ilə qədər
olan dövrdə bütün bu əsaslar strateji planda və olduqca düzgün şəkildə formalaşmağa başlandı”.
Azərbaycan müstəqil dövlətdir...
Milli Məclisin deputatı Rasim Musabəyov bəyan edib ki, Heydər Əliyev gənclərlə bağlı geniş bir siyasi işi
təkbaşına həyata keçirib: "Ulu öndər hələ sovet dönəmində təxminən 10 min nəfər gənci SSRİ-nin böyük
şəhərlərində təhsil almağa göndərib və bununla da Azərbaycanın gələcək peşəkar mütəxəssislərini hazırlayıb. Bu
gün onlar ölkənin bir çox sahələrdə uğurlar qazanmasını təmin edirlər. İndi isə Azərbaycan müstəqil dövlətdir və
ölkənin gələcəyi üçün sağlam, savadlı kadrlar lazımdır. Azərbaycan dövləti məhz bu siyasəti davam etdirir.
Hazırlanan dövlət proqramı isə gənclərin qarşısında bütün sahələr üzrə geniş yollar açır”.
Müstəqilliyimiz yaşadıqca, ulu öndərin ideyaları da yaşayacaq
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı vurğulayıb ki, tarixə müasir
Azərbaycanın memarı olaraq düşən dahi rəhbərimiz hər zaman Azərbaycanı özünə güvənən qüdrətli bir ölkəyə
çevirmək istəyirdi: "Ulu öndər bu yolda qəti addımlar atıb, əməli işlər görüb. İqtisadi inkişaf yolunda olan
Azərbaycanın etibarlı, sağlam gələcəyini qurub”.
M. Qurbanlı diqqətə çatdırıb ki, ulu öndərin hakimiyyətə gəlişi Azərbaycan xalqının mənəvi aləmində, milli
şüurunda böyük təkamülün yaranmasına gətirib çıxartdı: "H. Əliyevin xalqımız qarşısında xidmətləri o qədər
böyük və zəngindir ki, bu, zaman-zaman tədqiqat mövzusu olacaq. Ümummilli liderin fəaliyyəti Azərbaycanın
dünəni, bu günü və gələcəyinə hesablanmış fəaliyyətdir”.
Heydər Əliyev siyasi kursunun hazırda Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildiyini
bildirən komitə sədri onu da əlavə edib ki, Azərbaycan dövləti müstəqil siyasət həyata keçirir: "İqtisadiyyatımız
günü-gündən inkişaf edir, ordumuz güclənir. Bütün bunlara görə hər birimiz Azərbaycan xalqı qarşısında misilsiz
xidmətləri olmuş dahi şəxsiyyətə borcluyuq. Bir sözlə, Azərbaycan xalqı yaşadıqca, Heydər Əliyev ideyaları da
yaşayacaqdır”.

Şərq.-2016.-24 noyabr-№ 215.-S.10.
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Dövlət müstəqilliyimizin təminatçısı
Xanlar VƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikası baş prokurorunun müavini,
Azərbaycan Respublikasının hərbi prokuroru, ədliyyə general-leytenantı
Biz müstəqil Azərbaycan kimi əzəmətli bir abidənin təməlini qoyuruq, onu qururuq və yaradırıq. Onu
indiki nəsillər üçün yaradırıq, gələcək nəsillər üçün yaradırıq. Bizim üzərimizə şərəfli bir vəzifə düşübdür və
bunu layiqincə yerinə yetirməliyik. Güman edirəm ki, hər bir vətəndaş bu vəzifənin yerinə yetirilməsində öz
yerini tapacaqdır.
Heydər ƏLİYEV
Ümummilli lider
Biz fəxr edirik ki, 25 il müstəqil dövlət kimi yaşayırıq, öz hesabımıza yaşayırıq, heç kimə borclu deyilik,
heç kimdən asılı deyilik, müstəqilliyi hər şeydən üstün tuturuq, xalqımız azaddır, taleyimiz öz əlimizdədir.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Hər bir xalqın, millətin azadlıq uğrunda mücadiləsinin məntiqi nəticəsi, təbii ki, müstəqillikdir.
Azərbaycan bir əsrdə iki dəfə dövlət müstəqilliyini elan etmiş nadir ölkələrdəndir. 1918-ci il mayın 28-də
yaradılmış, müsəlman Şərqinin ilk respublikası olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ömrü, təəssüflər olsun
ki, çox çəkmədi. Azərbaycanın bolşevik Rusiyası tərəfindən işğalı xalqımızın azadlıq ideallarını, müstəqillik
çırpıntılarını susdura bilmədi. Milli-etnik, mənəvi-əxlaqi dəyərlərin aşınması üzərində qurulan bu ittifaq
getdikcə daha geniş xarakter alan milli-azadlıq mübarizəsi qarşısında tab gətirə bilməyərək çökdü.
Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti demokratik prinsiplərin və ənənələrin varisliyinə əsaslanaraq, eləcə
də “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında”Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin
1991-ci il 30 avqust tarixli Bəyannaməsini rəhbər tutaraq, 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktını qəbul etdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi olan müstəqil
Azərbaycan Respublikası yaradılsa da, ölkənin bir-birini əvəz edən səriştəsiz rəhbərlərinin öz şəxsi maraqlarını
dövlət mənafeyindən üstün tutmaları ölkədə xaosun yaranmasına, özbaşınalığın hökm sürməsinə səbəb oldu. Belə
ki, Azərbaycanda ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarından Ə.Vəzirovun xəyanətkar, A.Mütəllibovun yarıtmaz
fəaliyyətləri nəticəsində ictimai-siyasi vəziyyət olduqca kəskinləşdi, 1992-ci ilin mayında xalqın milli azadlıq və
suverenlik çağırışlarının qanadında hakimiyyətə yiyələnmiş AXC-Müsavat fraksiyasının bir illik
uğursuz hakimiyyəti dövründə yanlış kadr siyasəti, daxili didişmələrin intensivliyi, idarəetmə təcrübəsinin
olmaması, iqtisadiyyatın aparıcı sahələrinə kadrların peşəkarlıq, bacarıq və təcrübə prizmasından deyil, şəxsi
münasibətlər müstəvisindən təyin edilməsi, ictimai-siyasi ab-havanın getdikcə daha da çirklənməsinə və nəticədə
Ermənistanla müharibədə torpaqlarımızın təcavüzkar tərəfindən qəsb edilməsinə gətirib çıxardı.
Dövlət idarəçiliyindən anlayışları olmayan bu şəxslərin yarıtmaz və səriştəsiz fəaliyyətləri nəticəsində 1993cü ildə ölkə parçalanıb məhv olmaq təhlükəsinə məhkum edildi. Zaman göstərdi ki, Müstəqillik haqqında
Konstitusiya Aktının qəbul edilməsi hələ reallıqda müstəqil olmaq demək deyildi.
Qeyd olunan bir şəraitdə ölkəmizin əldə etdiyi deklarativ müstəqilliyi həqiqi müstəqilliyə çevirə bilən, bu
müstəqilliyi qoruyub inkişaf etdirən, nəhayət, bütöv bir azərbaycançılıq ideologiyasını ucalda biləcək bir liderə,
xilaskara ehtiyacı var idi. Çünki hər bir xalqın müstəqillik idealının, milli-mənəvi irsinin, malik olduğu potensialın
konkret dövlət modelində əks etdirilməsi və onların dayanıqlı inkişafı üçün real əsasların formalaşdırılması, bir
qayda olaraq, böyük liderlərin fenomenal idarəçilik keyfiyyətləri sayəsində mümkün olur. Tarixə möhürünü vuran
belə liderlər mütərəqqi inkişaf modelinin siyasi və iqtisadi təməlini yaratmaq kimi ağır missiyanı da çiyinlərinə
götürərək mənsub olduqları xalqların gələcək yaşam strategiyasını təyin edirlər. Azərbaycan xalqı üçün belə bir
şəxsiyyət Heydər Əliyev idi.
Qanında azərbaycançılıq ideyalarını yaşadan ulu öndər üçün Azərbaycan bir müqəddəs yer, alınmaz qala,
keçilməz sədd idi. 1990-cı il yanvarın 20-də Sovet qoşunlarının Bakıda törətdikləri qanlı faciə ilə əlaqədar ertəsi
gün özünə qarşı yönələn təhdid və təzyiqlərə baxmayaraq, Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyində
mətbuat konfransı keçirərək bəyanatla çıxış edib xalqımıza qarşı törədilmiş cinayətin təşkilatçılarının və
icraçılarının cəzalandırılmasını tələb edəndə də, o cümlədən Dağlıq Qarabağda yaranmış kəskin münaqişəli
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vəziyyətlə bağlı başda M.Qorbaçov olmaqla SSRİ rəhbərliyinin siyasətini tənqid edəndə də əbədiyaşar liderimizə
güc, qüvvət verən xalqına bağlılığı, torpaq, el, oba məhəbbəti idi.
Heydər Əliyev 1993-cü il iyun ayında xalqın təkidli tələbi ilə Bakıya dönərək müstəqilliyimiz tarixində
böyük bir faciənin qarşısını almış oldu. Azərbaycanın boğazında kilidlənib qalmış və onu uçuruma sürükləyən
təhlükələr dəf edildi, insanların nigarançılıqla vuran qəlbinə bir inam və rahatlıq toxumu səpildi.
Məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi uzaqgörənliyi, qətiyyəti və müdrikliyi sayəsində müstəqil
Azərbaycan dövlətinin təməli qoyuldu, dünyanı heyrətləndirən bugünkü gerçəkliklərin, gələcəyə aparan uğurlu
yolun parametrləri müəyyənləşdirildi.
Həmin illərdə üzünü Azərbaycan dövlətçiliyini dağıtmaq istəyənlərə tutan ulu öndər deyirdi: “Mən
Azərbaycanın müstəqilliyini Azərbaycan xalqı üçün böyük nailiyyət hesab etmişəm və bu müstəqilliyin əldə
olunmasına xidmət etmişəm. Bundan sonra ömrümün qalan hissəsini də Azərbaycanın müstəqilliyinin
möhkəmlənməsinə, inkişaf etməsinə sərf edəcəyəm”.
Müdrik rəhbər, dahi strateq Heydər Əliyev ona inanan, öz taleyini ona etibar etməkdən heç zaman
çəkinməyən və ən böyük uğurlarına da məhz onun rəhbərliyi ilə nail olmuş Azərbaycan xalqı qarşısında verdiyi
bəyanata sadiq qalaraq öz zəkasının qüdrəti ilə bütün sədləri yararaq, Azərbaycanı olduqca mürəkkəb bir zamanın
dalğaları arasından salamat çıxarıb ona həm bölgədə, həm də dünyada layiqli yer qazandırdı.
Ağır və təzadlı dövrlərdə xalqın xidmətində dayandığını nümayiş etdirməklə bu böyük şəxsiyyət bir çox
siyasi xadimin edə bilmədiyini gerçəkləşdirdi, həyatı boyu yalnız xalqını, Vətənini düşünürdü. Onun ürəyi daim
Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi və doğma xalqının xoşbəxtliyi üçün çırpınırdı.
Əslində, Azərbaycanın gələcəkdə dövlət müstəqilliyinin elan edilməsi, suveren bir təsisat kimi qarşılaşa
biləcəyi problemlərin həllinə nail olması üçün real əsaslar hələ ulu öndərin Sovet hakimiyyəti illərində
respublikamıza birinci rəhbərliyi dövründə formalaşdırılmışdı. Belə ki, məhz bu dövrdə Heydər Əliyevin
Azərbaycanın sosial-iqtisadi-mədəni yüksəlişi üçün həyata keçirdiyi tədbirlər, milli şüurun oyanması
istiqamətində istər açıq, istərsə də gizli şəraitdə gördüyü işlər olmasaydı, bu gün Azərbaycanın müstəqil xəttə
malik, heç bir dövlətdən asılı olmayan suveren ölkə kimi mövcudluğu şübhə altında qalardı.
1993-cü ildə Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktının qəbul
olunmasının ikinci ildönümü münasibətilə xalqı təbrik edən ulu öndər Heydər Əliyev demişdir: “Azərbaycan
xalqının əsrlər boyu qəlbində olan, həsrət çəkdiyi günlər gəlib çatmışdır. Azərbaycan xalqı öz müstəqilliyinə nail
olmuşdur. Müstəqilliyi əldə etmək, dövlətin tam müstəqil olmasına nail olmaq üçün xalqımız çətin yollardan
keçmişdir. Ancaq müstəqilliyi əldə saxlamaq, onu möhkəmləndirmək, dövlətin tam müstəqilliyinə nail olmaq və
bütün vətəndaşlara müstəqil dövlət şəraitində layiqli həyat tərzi təmin etmək daha çətindir. Bunun üçün biz çox
iş görməliyik. Qarşımızda böyük vəzifələr durur. Bu vəzifələri həm Azərbaycanın dövlət orqanları, həm hökumət,
həm respublikanın mövcud siyasi-ictimai qüvvələri, həm də hər bir vətəndaş yerinə yetirməyə çalışmalıdır”.
Ümummilli liderin səyləri nəticəsində respublika ərazisinə səpələnmiş silahlı cinayətkar dəstələr
zərərsizləşdirildi, vətəndaş müharibəsi təhlükəsinin qarşısı alındı, respublikamızın cənub və şimal-şərqində
separatçı meyllərə son qoyuldu, ölkənin iqtisadi və siyasi böhrandan xilasını təmin etmək məqsədilə cəbhədə
atəşkəsə nail olundu. Heydər Əliyev yeni neft strategiyasının nəticəsi kimi təzahür edən “Əsrin müqaviləsi”ni
imzalamaqla, Azərbaycanın dünya iqtisadi sistemindəki yerini müəyyənləşdirdi. 1994-cü ilin sentyabr ayının 20də dünyanın 8 ölkəsinin 13 neft şirkəti ilə bağlanmış “Əsrin müqaviləsi” sonrakı illərdə daha 19 ölkənin 41 neft
şirkəti ilə 26 müqavilənin imzalanmasına yol açdı. 1997-ci ildə Azərbaycan nefti Bakı-Novorossiysk neft kəməri
və 1999-cu ildə isə Bakı – Supsa neft kəməri ilə dünya bazarına çıxarıldı.
Vaxtında atılan bu addımlar böhran vəziyyətində olan Azərbaycan iqtisadiyyatını yenidən hərəkətə gətirdi.
İqtisadiyyatın canlanması, Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aləmdə siyasi nüfuzunun artmasına və daha
qətiyyətli addımların atılmasına gətirib çıxardı.
Bazar münasibətlərinə əsaslanan iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi, sahibkarlığın inkişafının
stimullaşdırılması, müvafiq təkmil qanunvericilik bazasının yaradılması və hüquqi vəsilələrin işə salınması ölkə
iqtisadiyyatına xarici sərmayələrin axınını reallaşdırdı. Qeyri-neft sektoru sürətlə inkişaf etməyə başladı.
Özəlləşdirmə proqramı həyata keçirildi. Ümumdünya iqtisadi məkanına qətiyyətlə inteqrasiya edən ölkə
xammal ixracatçısından istehsal sənayesini qüdrətləndirən və əmtəə ixrac edən əlverişli tərəfdaşa çevrildi. Ölkədə
aqrar islahatlar aparıldı, torpaq kəndlilərin mülkiyyətinə verildi.
Azərbaycanda demokratik prinsiplərin bərqərar olması, demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu
prosesinin uğurla həyata keçirilməsi də ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Belə ki, ulu öndər Heydər Əliyevin bilavasitə rəhbərliyi və yaxından iştirakı ilə hazırlanaraq 12 noyabr 1995ci il tarixdə ümumxalq səsverməsi – referendum yolu ilə qəbul olunmuş ilk Konstitusiyamız hüquqi, demokratik
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dövlət quruculuğu istiqamətində inkişafın hüquqi təsisatlarını, hakimiyyətin və dövlətin əsaslarını müəyyən
edərək hüquq sisteminin bünövrəsini təşkil etmiş və məhkəmə hüquq islahatlarının keçirilməsinin təməli qoyuldu.
Bunun da nəticəsi olaraq qısa müddət ərzində ölkədə beynəlxalq təşkilatlar və ekspertlər tərəfindən yüksək
qiymətləndirilən müasir dünya təcrübəsinə uyğun olan yeni sahəvi və sahədaxili qanunlar, hüququn müxtəlif
sahələrini əhatə edən məcəllələr, Konstitusiya Məhkəməsi, məhkəmələr və hakimlər, prokurorluq, polis haqqında
və s. qanunlar qəbul olundu. 1998-ci ildə Azərbaycan Şərqdə ilk dəfə olaraq ölüm cəzasını ləğv edən ölkə kimi
tarixə düşdü.
Qarışıq və təlatümlü dünyada və eləcə də həddindən artıq mürəkkəb Qafqaz regionunda tutduğu yerin,
oynadığı rolun, həmçinin ölkəmizin dünya üçün strateji önəminin düzgün müəyyənləşdirilməsinin mühüm
əhəmiyyət kəsb etdiyi bir şəraitdə olduqca çevik və müxtəlif gedişli xarici siyasət kursu yeridən Heydər Əliyevin
xarici siyasət strategiyası Azərbaycana beynəlxalq aləmdə nüfuz və hörmət qazandırdı, ölkəmizin beynəlxalq
münasibətlər müstəvisində tutduğu mövqeyə böyük inam yaratdı ki, bunun da nəticəsi olaraq Azərbaycan
dünyanın əksər aparıcı ölkələrinin maraq mərkəzinə çevrilərək beynəlxalq və regional əməkdaşlıq sahəsində
mühüm rol oynamağa başladı. 2001-ci ilin yanvar ayının 25-də Azərbaycan Respublikası Avropa ailəsinin
tamhüquqlu üzvü kimi Avropa Şurasına qəbul olundu, “İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının
müdafiəsi” haqqında Avropa Konvensiyasına qoşuldu. Hazırda Azərbaycan BMT, ATƏT, Avropa Şurası, İslam
Konfransı Təşkilatı kimi mötəbər qurumların tamhüquqlü üzvüdür. Azərbaycan Avroatlantik məkana inteqrasiya
yolu ilə gedərək, Avropa İttifaqı və Şimali Atlantika Alyansı ilə münasibətləri daha da genişləndirmişdir. 2003cü ildə “Avropa Qonşuluq Siyasəti” ilə Avropa Birliyi Azərbaycanla qurduğu əlaqələrində yeni bir səhifə açdı.
Böyük öndər hələ sağlığında ikən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin şəxsində
Azərbaycanın müstəqilliyinin, ölkəmizin sosial-iqtisadi, mədəni yüksəlişinin daimiliyini, əbədiliyini,
dönməzliyini təmin edəcək layiqli davamçısını müəyyənləşdirdi. Bu gün qətiyyətlə demək olar ki, ulu öndər
Heydər Əliyevin özü qədər inandığı və gələcəyinə böyük ümidlər bəslədiyi İlham Əliyev ona olan inamı və
etimadı tam doğrultdu. 2003-cü il oktyabr ayının 15-də keçirilmiş prezident seçkilərində ona olan inam xalqın
güvənci ilə qovuşdu.
Hazırda ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi strategiya onun layiqli davamçısı Prezident
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. 2003-cü ildə tək Azərbaycan Respublikası üçün deyil, olduğumuz
region və dünya üçün olduqca böyük iqtisadi əhəmiyyətə malik olan, ulu öndər Heydər Əliyevin ideya müəllifi
olduğu və çoxlarının əfsanə saydıqları Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin inşası yekunlaşdı. Azərbaycan neftinin
dünya bazarına çıxarılması istiqamətində daha önəmli bir addım atıldı. Bunun ardınca Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz
kəmərinin inşası yekunlaşdı. İqtisadiyyatın müasirləşməsinə, qeyri-neft sektorunun inkişafına nail olundu,
makroiqtisadi sabitlik qorunub saxlanıldı, regionların inkişafı sürətləndirildi, həyata keçirilən sosialyönümlü
siyasət və layihələr nəticəsində əhalinin sosial rifahı xeyli yaxşılaşdı, maaşlar və pensiyalar dəfələrlə artırıldı,
yoxsulluğun səviyyəsi 10 dəfədən artıq azaldıldı, bir milyon üç yüz mindən çox yeni iş yerləri açılaraq, işsizlik
minimum həddə endirildi. Üç mindən çox məktəb, 600 tibb ocağı, 40-dan çox Olimpiya idman mərkəzləri tikildi,
məcburi köçkünlərin məskunlaşdıqları şəhərciklər ləğv edilərək, onların yeni tikilmiş mənzillərlə təmin olunması
prosesi yekunlaşdırıldı. Hazırda bölgədə həyata keçirilən bütün irimiqyaslı layihələr Azərbaycanın iştirakı və
təşəbbüsü ilə reallaşır. Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyi siyasətində önəmli rolu artıq daha qabarıq
özünü göstərir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata
keçirilən məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində bütün sahələrdə dinamik inkişafa, müstəqil dövlətçiliyimizin daha da
möhkəmləndirilməsinə, ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin artırılmasına, əhalinin maddi rifah halının daha da
yaxşılaşdırılmasına nail olunmaqla, beynəlxalq standartlara uyğun hüquqi və demokratik dövlət, vətəndaş
cəmiyyəti quruculuğu istiqamətində əhəmiyyətli nailiyyətlər əldə edildi. Əsası ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev tərəfindən qoyulan Azərbaycanın inkişaf strategiyasının möhtərəm Prezident İlham Əliyev tərəfindən
uğurla davam etdirilməsi və dövrün tələblərinə uyğun olaraq daha da zənginləşdirilməsi sayəsində qazanılan
nailiyyətlərin miqyasına görə bu gün ölkəmiz beynəlxalq aləmdə öncül mövqelərə çıxmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin şəxsən rəhbərliyi ilə işlənib hazırlanmış və
demək olar ki, ölkə həyatının bütün sahələrini əhatə edən regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının
uğurla icrası Azərbaycanı dünyada islahatçı ölkə kimi tanıtmışdır. Həmin dövlət proqramlarının icrası nəticəsində
Azərbaycanda aparılan sosial-iqtisadi islahatlar ölkəmizin dinamik inkişafını daha da sürətləndirmiş,
iqtisadiyyatın əksər sahələrində yüksək artım əldə olunmuşdur.
Bu yaxınlarda Dünya İqtisadi Forumunun Qlobal Rəqabətlilik Hesabatını açıqlayıb. Hesabatda 138 ölkənin
rəqabət qabiliyyəti qiymətləndirilib. Azərbaycan siyahıda irəliləyərək 37-ci yerdə qərarlaşıb.
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Sosialyönümlü siyasət yeridən Prezident İlham Əliyev ötən illər ərzində qəbul etdiyi fundamental qərarlar,
imzaladığı sərəncamlarla daim xalqın mənafeyindən çıxış etdiyini, verdiyi vədlərin sırf əməli fəaliyyətə,
praqmatizmə söykəndiyini sərgilədi, ictimai həyatın bütün sahələrində yeni dövrün tələblərinə uyğun islahatların
aparılması, qeyri-neft sektorunun ümumi daxili məhsuldakı çəkisinin artırılması, regionların proporsional inkişafı,
yeni istehsal müəssisələrinin açılması, ən başlıcası, işsizlik probleminin aradan qaldırılması istiqamətində effektiv
nəticələrə hesablanmış cəsarətli addımlar atdı.
İqtisadiyyatın
sürətli
inkişafı
ordu
quruculuğuna
da
təkan
verərək
ölkənin
müdafiə potensialının möhkəmlənməsinə bilavasitə təsir göstərmiş, iqtisadi inkişafa müvafiq olaraq hərbi
xərclərin artırılması ordumuzun maddi-texniki təminatının, o cümlədən silah-sursatla təchizatının daha da
yaxşılaşmasına şərait yaratmışdır.
2016-cı ilin aprel ayının ilk günlərində Ermənistan ordusunun təxribatının qarşısını almaq məqsədilə
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin keçirdiyi uğurlu döyüş əməliyyatları bir daha bütün dünyaya ordumuzla düşmən
ordusu arasındakı güc fərqini, Azərbaycan Ordusunun peşəkarlığını və yüksək döyüş hazırlığını göstərməklə
yanaşı, istənilən an Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin əmri ilə torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad
etməyə qadir olduğunu nümayiş etdirdi.
Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən ölkədə həyata keçirilən genişmiqyaslı işlərin, çoxcəhətli fəaliyyətin
əsas məqsədi, aparıcı leytmotivi də məhz Azərbaycanın müstəqilliyi və bu müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi
faktıdır.
Hazırda Azərbaycan dövləti milli mənafeyini lazımi səviyyədə müdafiə edərək ayrı-ayrı ölkələrlə,
beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq əlaqələri quraraq müstəqil siyasət yürüdür. Prezident İlham
Əliyev bəyan edib ki, qarşıda duran strateji vəzifə Azərbaycanın müstəqilliyini daha da möhkəmləndirmək və
bütün sahələr üzrə onu dünyanın inkişaf etmiş, rəqabətədavamlı ölkələri sırasına çıxarmaqdır.
Prezident İlham Əliyev praqmatik siyasi lider kimi reallığı operativ və obyektiv şəkildə dəyərləndirməsi,
milli maraqlar naminə cəsarətli və prinsipial addımlar atması, istənilən ekstremal şəraitdə ən optimal, düzgün
qərar qəbul etməsi, habelə ölkənin taleyüklü problemlərinə həssaslıqla yanaşması ölkəmizin gələcək uğurlarını
daha yaxın edir.
Ölkə başçısının dövlətçilik təcrübəsində siyasi varislik ənənələrinin davamı, üstəlik, mütərəqqi inkişaf
meyillərinin gücləndirilməsi ideyasının üstünlüyü, obyektiv xarakteri və alternativsizliyi ulu öndər Heydər
Əliyevin hakimiyyətdə olduğu illər ərzində dəfələrlə öz təsdiqini tapmış bu siyasi kursun davamlılığının təmin
olunması Azərbaycanın dövlətçilik əsaslarının daha da möhkəmləndirilməsinə, müstəqilliyimizin
əbədiliyinə, dövlətin hərtərəfli yüksəlişinə ən etibarlı təminatdır.
Bu gün müstəqil Azərbaycan öz siyasi dəst-xətti, dövlətçilik siması, inkişaf yolu olan dünya dövlətidir. Ötən
illərdə respublikanın milli inkişaf strategiyası, siyasi-iqtisadi, mədəni-mənəvi təkamül konsepsiyası, vahid
ideologiyası formalaşmış, dövlətin milli maraqlara əsaslanan diplomatiyası, demokratikləşdirmə, hüquqi dövlət
quruculuğu istiqamətində ardıcıl və məqsədyönlü fəaliyyəti müstəqilliyimizin praktik olaraq gerçəkləşdirilməsini
təmin etmişdir.
Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin qurulması, milli təhlükəsizlik problemlərinin həlli, milli-mənəvi
inkişaf istiqamətində görülən işlər bütünlüklə müstəqillik amilinin praktiki baxımdan bərqərar olmasına yönəlib.
Rəsmi Bakı müstəqil xarici siyasətlə regionda siyasi-hərbi qütbləşmənin dərinləşməsinə deyil, sivil əməkdaşlıq,
qarşılıqlı inam mühitinin yaranmasına çalışır. Respublikamızın diplomatiyada ardıcıl, qətiyyətli, prinsipial,
öhdəliklərinə sadiq tərəfdaş imicini qazanması onun müxtəlif güc mərkəzləri ilə münasibətlərinin xarakterində
hansısa şübhə və tərəddüdlərə yer qoymur.
İstənilən siyasi gərginliyin beynəlxalq hüquqi prinsiplər əsasında, diplomatik danışıqlar və qarşılıqlı anlaşma
şəraitində aradan qaldırılması zərurətini diqqətə çəkən möhtərəm Prezidentimiz Azərbaycanın geosiyasi rəqabət
meydanına çevrilməsinə, hansısa dövlətə hərbi güc tətbiqində platsdarm ərazi kimi istifadə edilməsinə heç zaman
yol verməyəcəyini qətiyyətlə bəyan etmiş, bunu əməli fəaliyyəti ilə sübuta yetirmişdir.
Regionda siyasi arbitr rolunda çıxış etməyə iddialı olan bəzi dövlətlərin respublikamıza bərabərhüquqlu
tərəfdaş kimi yanaşmaq məcburiyyətində qalması, rəsmi Bakı ilə təzyiq və təhdid dilində danışmağın
mənasızlığını dərk etməsi Azərbaycan Prezidentinin ən mühüm uğurlarından biridir. Ölkə iqtidarının xalqın
dəstəyinə arxalanması, hər bir məsələdə milli maraqları önə çəkməsi sayəsində Azərbaycanın xarici siyasəti
dövlətin maraq və təhlükəsizliyinə qarşı yönələn istənilən təhdidə çevik müqaviməti təmin edir.
Bu günlərdə xalqımız öz müstəqilliyinin bərpa edilməsinin iyirmi beşinci ildönümünü təntənə ilə qeyd edir.
25 illik bir tarixin 23 ili inkişaf, tərəqqi, islahatlar dövrüdür. Xalqımızın öz müstəqillik tarixi ilə fəxr etməyə haqqı
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var. Çünki bu tarixi dövr ərzində Azərbaycan “dünyaya Günəş kimi doğdu”, inkişaf etdi, bütün sahələrdə böyük
uğurlar qazandı, ən əsası isə Cənubi Qafqazda lider dövlətə çevrildi.
Ulu öndər Heydər Əliyev deyirdi: “Müstəqilliyi əldə etmək böyük nailiyyət olduğu kimi, onu yaşatmaq və
əbədi etmək isə ondan da çətin bir işdir”. Bu çətin və məsuliyyətli işi öz çiyinlərində irəliyə doğru aparan ulu
öndər dəfələrlə bildirmişdi ki, Azərbaycanın müstəqilliyi əbədidir, dönməzdir.
Öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycan Respublikasında prokurorluq orqanlarının
demokratik məzmunda yenidən formalaşdırılması, onun beynəlxalq standartlara uyğun yeni statusunun
müəyyənləşdirilməsi, yeni kadr korpusunun hazırlanması, maddi-texniki təminatının yüksək səviyyəyə
qaldırılması, digər hüquq-mühafizə orqanları ilə qarşılıqlı əlaqə şəklində və yüksək tələbkarlıq səviyyəsində
fəaliyyət göstərən, dövlətçiliymizin maraqlarının insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinə, cinayətkarlıqla
mübarizə işinə xidmət edən sivil bir dövlət təsisatına çevrilməsi yalnız ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə
həyata keçirilən məhkəmə-hüquq islahatları nəticəsində mümkün olmuşdur. Hazırda Heydər Əliyev strateji xəttini
uğurla davam etdirən möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyev tərəfindən prokurorluğun fəaliyyətinin yüksək
səviyyədə təşkili, kadrların saflaşdırılması, peşə hazırlığının artırılması üçün mümkün ola biləcək hər cür şərait
yaradılmaqla prokurorluq orqanlarına hərtərəfli dövlət qayğısı və diqqət göstərilir.
Ölkəmizin çətin vaxtlarında fəaliyyətə başlayan prokurorluğun tərkib hissəsi olan Hərbi Prokurorluq
orqanları da prokurorluq orqanlarında aparılan islahatlardan, prokurorluğun fəaliyyətinin yüksəldilməsi
istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərdən öz töhfəsini almış, ərazi hərbi prokurorluqlarının yeni inzibati binaları
tikilərək təhvil verilmiş, maddi-texniki və kadrlarla təminat yüksək səviyyəyə çatdırılmışdır.
Həyata keçirilən siyasətin nəticələri dövlətin uğurlar tarixinə çevriləndə sabaha ümidlər daha da artır.
Ümummilli lider Heydər Əliyev cismən bu gün bizimlə birgə olmasa da, onun siyasi xətti əbədiləşir, siyasi
idarəçilik nəzəriyyəsinə, alternativi olmayan dövlətçilik fəlsəfəsinə çevrilir, daha dəqiq desək, “əbədiyaşar lider”
zirvəsinə yüksəlir. Bir-birini əvəzləyən nəsillər yenidən bu siyasi irsi öyrənir, növbəti nəsillərə çatdırır. Müasir
müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, ulu öndər Heydər Əliyevi “əbədiyaşar lider” zirvəsinə yüksəldən də
onun dövləti, xalqı qarşısındakı xidmətləri, bu günümüzə və gələcəyimizə bələdçilik edən ideyalarıdır. Məhz bu
ideyaların gerçəkləşdirilməsi istiqamətində atılan addımların nəticəsi olaraq bu gün böyük fəxr və inam hissi ilə
qeyd edə bilərik ki, 25 il bundan əvvəl parçalanmanın və məhv olmanın astanasında olan Azərbaycan hazırda
dinamik inkişaf edən, öz iqtisadiyyatını şaxələndirən, beynəlxalq aləmdə öz sözünü qətiyyətlə deyə bilən müxtəlif
xalqların və mədəniyyətlərin birgə yaşayaraq inkişaf etdiyi multikultural ölkədir.
Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqlar, mədəniyyət və din ardıcılları arasında qarşılıqlı hörmətin,
birgəyaşayış ənənəsinin mövcudluğu əksər dünya ölkələri, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatlar, din xadimləri
tərəfindən də qəbul edilir və müxtəlif tədbirlərdə bir çox dövlətlər üçün örnək göstərilir.
Mədəniyyətlərarası əlaqələr prosesində özünəməxsus mövqeyi ilə seçilən Azərbaycanda tarix boyu müxtəlif
mədəniyyətlərin, dinlərin, millətlərin, etnik qrupların nümayəndələri qarşılıqlı hörmət, birgəyaşayış şəraitində bir
ailə kimi yaşayıb və bu ənənə günümüzdə də yüksək şəkildə davam edir. Çoxmillətli, çoxkonfessiyalı ölkəmizdə
bu gün dini etiqad azadlığı tam şəkildə təmin edilir və bütün dinlərin, xalqların, etnik qrupların nümayəndələri
eyni hüquqlara malikdirlər. Xalqımızın gen yaddaşından süzülüb gələn dözümlülük, multikultural ənənə bizim
üçün normal yaşayış, həyat tərzidir desək, əsla yanılmarıq.
Bu gün hansı sahəyə diqqət yetirsək əldə olunan uğurlar ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Məhz bu
təhlillər əsasında ümummilli lider Heydər Əliyevin xidmətlərinin əvəzsizliyini görürük. Ərazi baxımından kiçik
olan Azərbaycan ulu öndərin düşünülmüş və məqsədyönlü siyasəti nəticəsində böyük uğurları ilə dünyanın diqqət
mərkəzindədir. Azərbaycan xalqının milli özünüifadəsini Heydər Əliyev fenomenindən ayrılıqda təsəvvür etmək
mümkün deyil. Onun fəaliyyəti də, şəxsiyyəti də müasir Azərbaycanın müstəqillik tarixinin ayrılmaz bir hissəsini
təşkil edir. Hər bir müstəqil Azərbaycan vətəndaşının taleyində Heydər Əliyev dühasının bir zərrəsi vardır.
Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın inkişafı yoluna işıq saçan əbədi bir mayakdır. Ona görə də
ümummilli lider qəlblərdə daim yaşayır və yaşayacaq. Azərbaycan xalqının Heydər Əliyev yoluna, bu yolu uğurla
və zamanın tələblərinə uyğunlaşdıraraq yüksək bacarıqla davam etdirən möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevə
inamı əbədidir, dönməzdir.
Xalq qəzeti.-2016.-28 oktyabr.-№238.-S.7.
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Heydər Əliyevin azərbaycançılıq konsepsiyası…
İradə Sarıyeva
II yazı
Məlumdur ki, azərbaycançılıq ideyasının inkişafında, formalaşmasında milli-mənəvi dəyərlər sisteminin
böyük rolu olub. Azərbaycançılıq ideyası üzərində pərvəriş tapan bir sıra məsələlər cəmiyyətdə özünü təsdiqləyə
bilib.
Azərbaycançılıqdan danışanda biz burada milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunmasını, mədəniyyətimizin
inkişafını, ədəbiyyatın və incəsənətin yüksəlməsi üçün görülən lazımi tədbirləri də qeyd etməliyik.
Azərbaycançılıq milli dövlətçilik ideologiyası və idarəçilik fəlsəfəsini formalaşdırıb. Azərbaycançılıq, müstəqillik
və dövlətçilik amalları naminə milli həmrəyliyin yaradılması istiqamətində əməli addımlar atıldı. Sözsüz ki, bu
parlaq hərəkatın başında Heydər Əliyev durub. H.Əliyev bir azərbaycanlı kimi azərbaycançılığı öz xalqına
dərindən bağlı olmaqda görürdü. Tarixçilər bildirir ki, o, Azərbaycan dilini, Azərbaycan mədəniyyətini, tarixini
sevirdi, sözün həqiqi mənasında, fədakar vətənpərvər, Azərbaycan üçün əlindən gələni etməyə hazır olan böyük
dövlət xadimi idi. Birmənalı olaraq qeyd etmək lazımdır ki, H.Əliyevin “Mən həyatımın qalan hissəsini öz
xalqıma həsr edirəm” sözləri qəlbinin dərinliklərindən gəlirdi. Tədqiqatçılar vurğulayır ki, H.Əliyevin
azərbaycançılıq konsepsiyası, ilk növbədə, onun özünü azərbaycanlı kimi dərk etməsindən, Azərbaycanın
mənafeyi naminə hər şeyə hazır olmasından irəli gəlirdi. Bundan əlavə, həmin konsepsiya müstəqil Azərbaycanın
bütövlüyü, birliyi ideyası, onun hərtərəfli inkişafı və tərəqqisi strategiyası kimi qəbul edilirdi.
Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nuralı Çələbiyev yazır ki, H.Əliyevin ideya-nəzəri irsində
azərbaycançılıq milli mənlik şüuru və həmrəyliyin ideoloji əsası kimi şərtlənir. Alim qeyd edir: “…Öz titanik
fəaliyyəti ilə seçilən ulu öndər qətiyyətli, dözümlü, cəsarətli bir insan, yüksək mədəniyyətli, intellektli şəxsiyyət,
güclü siyasi iradə və dərin məslək sahibi idi. Onun mənəvi siması, psixoloji təbiəti kamillik simvolu, nəsillər üçün
örnək idi. Biz H.Əliyevin şəxsiyyətində əsl vətəndaşlıq mövqeyi, əsl siyasi liderə məxsus şəxsi qürur və ləyaqət,
hər zaman çətinliklərə qalib gəlmək əzminin bariz təcəssümünü görürdük. H.Əliyev həm öz müasirlərinə, həm də
gələcək nəsillərə qəhrəmanlıq və fədakarlıqla dolu mənalı həyat yaşamağın mümkünlüyünü sübuta yetirdi. Ulu
öndərin sayəsində “torpağımızın, xalqımızın, dilimizin üzərindəki əzəli və əbədi “Azərbaycan” möhürü özümüzə
qaytarıldı. Bununla vətənçilik, xalqımızın adı və dili, qüdrətimizin və vahidliyimizin əsası olan islam-türk birliyi
bərpa olundu, reallaşmaqda olan etnik toqquşmalar ehtimalı aradan qaldırıldı. Milli dövlətçiliyimizin ideoloji,
iqtisadi, sosial və mənəvi əsaslarının yaradılması H.Əliyev dühasının və zəkasının məhsulu, onun təntənəsidir.
Böyük öndər azərbaycançılıq ideologiyası ilə xalqı özünə qaytarmış, milli ruhu və vətəndaşlıq qürurunu
dirçəltmiş, qürbət ellərdə vətən həsrəti ilə “Azərbaycan, mənim bəxtsiz anam, oy!” – deyərək can verən Almas
Yıldırımların, son nəfəsdə “Can Azərbaycan”-deyərək gözlərini əbədi yuman M.Ə.Rəsulzadələrin, “Yoxdur
millətimin imzası imzalar içində”-deyən M.Hadilərin narahat ruhlarına əbədi bir sakitlik bəxş edib”.
N.Çələbiyev qeyd edir ki, ötən əsrin sonlarında -müstəqilliyimizin çətin və nahamar yollarında xalqa bələdçi
olan H.Əliyev özündən sonra siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni və fəlsəfi-pedaqoji fikrin elmi-nəzəri və təcrübi
əsaslarını təşkil edən zəngin ideya irsi qoyub gedib: “Xalqların taleyində müstəsna rol oynamış fenomenal
şəxsiyyətlər, ilk növbədə, cəmiyyətin həmrəylik və bütövlüyünə, mənəvi birliyinə yönəlmiş milli ideyaları ilə
tarixdə əbədiyaşarlıq
hüququ qazanır. Milli irs və düşüncə sistemindən qaynaqlanan bu ideyalar dərin məzmun yükü ilə cəmiyyətin
təkamül prosesində, tərəqqisində və monolitliyində aparıcı amilə çevrilməklə yanaşı, həm də tarixi şəxsiyyətlərə
xalqı öz ətrafında birləşdirmək, milli ideyalar uğrunda səfərbər etmək imkanı verir. Hər bir millətin tarixi inkişafı,
qoyduğu hədəflərə yetişmək əzmi, ilk növbədə onun
malik olduğu milli-mənəvi potensialdan, dəyərlər sistemindən qaynaqlanır. Zəngin milli-əxlaqi
keyfiyyətlərini, milli “Mən”ini, heysiyyətini qorumağı bacaran xalq gələcək yaşam fəlsəfəsini düzgün
müəyyənləşdirir, dünya miqyasında layiqli yerini, mövqeyini təmin edir. Onun həmişəyaşar ideyalarında
zəmanənin sosial, iqtisadi, siyasi, mənəvi və s. problemləri
tam dolğunluğu ilə öz əksini tapmış, onların tədqiqinə çoxsaylı kitab və məqalələr həsr olunub və əminik ki,
bu istiqamətdə elmi axtarışlar hələ uzun illər də davam edəcək”.
Alimin bildirdiyinə görə, tarixi faktlar sübut edir ki, şəxsiyyətcə bütöv, milli və mütərəqqi olmayan liderlərin
cəmiyyətin konsolidasiyası prosesinə nüfuz və təsir imkanlarından danışmaq mümkün deyil.
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N.Çələbiyev vurğulayır ki, Azərbaycan xalqı bəşər sivilizasiyasına mühüm töhfələr vermiş dünyanın ən
qədim
xalqlarından biridir: “Xalqımızın 3 min (bir sıra mənbələrə görə, 5 min illik dövlətçilik tariximiz var-İ.S.)
illik dövlətçilik tarixi və bu tarix ərzində formalaşmış milli
dövlətçilik ənənələrinin dərin kökləri var. Yarandığı b.e.ə. IX əsrdən indiyədək tarixi Azərbaycan
torpaqlarında 40-a qədər müxtəlif dövlətlər mövcud olub. Məlumdur ki, hər bir millət genetik olaraq ulu
əcdadlarından ona miras qalmış qan yaddaşının-milli hisslərin, milli xarakter və
psixologiyanın, adət-ənənənin, bir sözlə, milli mənlik şüurunun potensial daşıyıcısıdır. Şüurun bir
komponenti olan milli mənlik şüuruna vətəni sevmək, tarixi keçmişə və soykökə bağlılıq, öz dilinə və milli
mədəniyyətinə hörmət, ehtiram və s. daxildir. İntellektual məhsul olan milli mənlik şüuru milli ideologiyanın əsas
komponenti, onun təşəkkülü və formalaşmasının zəruri şərtidir. Öz xalqının rifahı naminə siyasi müstəqillik,
mənəvi və mədəni tərəqqi, xalqın həyat şəraitinin praktik müdafiəsi və yaxşılaşdırılması, xalqın birliyinin təmin
edilməsi, ərazi bütövlüyünün, iqtisadi resursların və mənəvi dəyərlərin müdafiə edilməsi milli mənlik şüurunun
strukturunu yaradan əsas amillərdir. Milli mənlik şüuru insanın öz vətəninə yalnız siyasi və hüquqi mənsubiyyətini
deyil, həm də mənəvi bağlılığını ifadə edir… Ümummilli lider H.Əliyev cəmiyyətin bütövləşməsi,
azərbaycançılıq ideologiyasının
milli həmrəyliyin aparıcı amilinə çevrilməsi istiqamətində mühüm işlər görmüş, ümumxalq birliyinin dərin
politoloji və nəzəri əsaslarını irəli sürüb. 1993-cü ildə ümummilli lider H.Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə
hakimiyyətə
qayıdışından sonra ölkədə Azərbaycanın hüquqlarından kənarda yaşayan soydaşımızın vahid ideologiya və
milli-mənəvi dəyərlər ətrafında birləşməsinə, onların malik olduğu güclü potensialın ümummilli problemlərin
həllinə yönəldilməsinə xidmət edən bir sıra tədbirlər həyata keçirilib.
İndi siyası baxışlarından asılı olmayaraq, hamı etiraf edir ki, H.Əliyevin 1993-cü ildə xalqın istəyi ilə
hakimiyyətə qayıdışından sonra Azərbaycanda əldə edilmiş milli birlik respublikamızın ən qiymətli mənəviideoloji sərvətlərindən biridir. Xalqın təhtəlşüurunda ümummilli lider kimi təcəssüm olunan H.Əliyev dühası
Azərbaycana ikinci rəhbərliyi dövründə vətəndaş sülhü və ümumxalq həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsi xəttini
davam etdirmiş, bu siyasi xətti özünün konkret addımları ilə kamil elmi-nəzəri konsepsiya səviyyəsinə qaldırmış,
milli birlik və
özünüdərkin fəlsəfi və ideoloji əsası olan azərbaycançılıq ideologiyasını yaradıb. Azərbaycançılıq milli
özünüdərkin, etnik şüur, qan yaddaşı intibahının fəlsəfi, onun elmi və ideoloji ifadəsidir. H.Əliyev azərbaycançılıq
ideyasına tamamilə yeni bir məzmun verərək, onu Azərbaycanın milli-etnik xüsusiyyətlərinə, müasir dövrün
tələblərinə və dünyanın hazırkı dövrünə uyğunlaşdırdı. Azərbaycançılıq ideologiyası məhz H.Əliyevin həyata
keçirdiyi ardıcıl siyasi
xətti ilə mükəmməl ideoloji bir təlim kimi ölkənin dövlət siyasətinə çevrildi”.
Alim vurğulayır ki, xalqımızın milli-mənəvi birliyinin əlamətdar rəmzinə çevrilmiş 31 dekabr tarixinin
Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü kimi hər il yüksək səviyyədə qeyd olunması Heydər Əliyevin adı ilə
bağlıdır. Alim bildirir ki, bu əlamətdar tarixi gün məhz
milli ideologiyamız olan azərbaycançılıq ideologiyasının təntənəsidir: “…Ümummilli liderin Azərbaycanda
milli dövlətçilik ideologiyasının yaradılması, suveren dövlət təsisatlarının formalaşdırılması və xalqımızın tarixi
yaddaşının, milli mənlik şüurunun intibahı istiqamətində göstərdiyi xidmətlər indi hər bir azərbaycanlı tərəfindən
səmimiyyətlə etiraf olunur. Ümummilli liderin dövlətçilik konsepsiyasının əsas strateji xəttini, fəlsəfi qayəsini də
məhz həmrəylik, bütövlük, milli birlik ideyaları təşkil edir. O bütün dövrlərdə milli dövlət quruculuğunun,
dövlətçilik ənənələrinin formalaşdırılması istiqamətində əməli iş görmək və fəaliyyətini milli-mənəvi həmrəylik
kontekstində qurmaq üçün var gücü ilə çalışıb. H.Əliyevin idarəçilik fəlsəfəsinə görə, azərbaycançılıq və ziyalılıq
milli ruhu qorumağın, inkişaf etdirməyin və gələcək nəsillərə ötürməyin ən mükəmməl forması, milli dövlətçiliyin
əsasıdır. Milli dövlətçilik təkcə ərazinin, maddi sərvətlərin deyil, həm də milli-mənəvi dəyərlərin, həmrəyliyin
qorunmasından ibarətdir. SSRİ-nin süqutundan sonra milli mənlik şüuru bir çox siyasətçilər üçün gözlənilmədən
yüksək aktual əhəmiyyət kəsb etməyə başladı. Bir çox milli təsisatlar muxtariyyət və milli özünütəyinetmə yolunu
tutdular. Bu dövrdə baş verən hadisələrin gedişi göstərdi ki, belə milli mənlik şüuru sosial tamlığı təmin
etmədiyindən, onun əsasında gerçək sosial ziddiyyətləri aradan qaldırmaq mümkün olmur. Nəticədə milli birlik
əvəzinə keçmiş imperiyalarda islahatlar aparmaq cəhdləri uğursuzluqla nəticələndi və reallıqda bütün milli
münasibətlər sisteminin zəifləməsinə aparan milli separatizm meylləri gücləndi. İnsanın milli, etnik və dini
mənsubiyyəti onun üçün həmişə sosial mənsubiyyətindən üstün tutulub. Məhz buna görə də ümummilli liderimiz
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H.Əliyevin “Hər bir insanın milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm
ki, mən azərbaycanlıyam” fikrini dahi uzaqgörənliklə söylənilmiş dəyərli fikirlər kimi qəbul edirik. Zəmanəmizin
böyük siyasi və dövlət xadimi, filosof və mütəfəkkiri olan H.Əliyevin irəli sürdüyü və inkişaf etdirdiyi
azərbaycançılıq ideologiyası milli müstəqillik dövründə yaranmış ideoloji boşluğu nəinki bərpa etmiş, həm də
milli dövlətçiliyin etibarlı təməli olmaqla, dünya
azərbaycanlılarının həmrəyliyi üçün möhkəm təminat yaradıb. Heydər Əliyevin millətlərarası həmrəylik
konsepsiyasına əsaslanan bu ideologiya Azərbaycan dövlətçiliyinin strateji proqramı və ideoloji əsasıdır.
Ümummilli lider H.Əliyev dövlətçiliyi və ərazi bütövlüyünü qoruyub saxlamaq, cəmiyyətin bütövləşməsi naminə
azərbaycançılığı milli həmrəyliyin aparıcı amilinə çevirmiş və mükəmməl bir ideoloji konsepsiya səviyyəsində
onun fəlsəfi və siyasi əsaslarını işləyib hazırlayıb. Azərbaycançılıq ideyasının əsas məzmununu xalqımızın millimənəvi dəyərlərinə hörmət, vətənə, torpağa bağlılıq duyğuları təşkil edir”.
Alim bildirir ki, Azərbaycan-türk əsaslı Azərbaycan xalqının tarixi vətəni dünyanın qədim etnokulturoloji
mərkəzlərindən biridir. Onun vurğuladığına görə, Azərbaycan azəri türklərinin tarixən məskunlaşdığı
ərazidir. Bu xalq öz ərazisində 20-dən çox etnik azlıqlara yaşamaq hüququ vermiş, onların vətəndaşlıq hüquqlarını
daim qoruyub.
Azərbaycançılıq, millətçilik və şovinizmdən fərqli olaraq, vətən qayəli sivil, demokratik, humanist və
tolerant ideologiyadır. Alimin yazdığına görə, bu ideologiya çoxmillətli ölkə olan Azərbaycanda etnik
birgəyaşayışa xüsusi önəm verir, milli azlıqların hüquq və azadlıqlarının qorunmasına hüquqi təminat yaradır:
“Ulu öndərin siyasi uzaqgörənliklə formalaşdırdığı bu mütərəqqi ideologiya milli
təəssübkeşliklə vətənpərvərliyin sintezidir. O hər hansı millətin azlıqda olan digər etnoslar üzərində
hakim roluna deyil, bərabərhüquqlu birgəyaşayışa və güclü dövlətçilik amalına önəm verir.
Azərbaycançılığın əsas qayəsi milli özünüdərk və milli mənlik şüuru əsasında milli
mentallığı qoruyub saxlamaqdan, ayrı-ayrı etnosların mədəniyyətlərarası dialoqu və sintezi əsasında
onların dövlətçiliyə bağlılığı və sədaqətini təmin etməkdən, separatçı və ekstremist meyllərinin kökünü
kəsməkdən ibarətdir. Bu gün azərbaycançılıq ideologiyası müstəqil Azərbaycanda dayanıqlı cəmiyyət və dövlətin
formalaşması prosesinin ayrılmaz elementinə çevrilib. Bu ideologiya cəmiyyətin və dövlətin inkişafı, siyasi
sabitliyi və milli maraqlarına təminat yaradan güclü ideologiyadır”.
Bakı xəbər.-2016.-21 oktyabr.-№189.-S.15.
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Heydər Əliyevin enerji strategiyası dövlət müstəqilliyimizin qarantıdır
Rövnəq Abdullayev
SOCAR-ın prezidenti,
Milli Məclisin deputatı
Müasir reallıqlar, bir-birinin ardınca baş verən ictimai-siyasi, iqtisadi kataklizmlər beynəlxalq birliyi çətin
sınaqlar qarşısında qoyur. Qlobal dünyanın xarakterik xüsusiyyəti budur ki, artıq heç bir dövlət əlahiddə yaşaya
bilmir – cərəyan edən hadisələr dərhal geniş rezonans doğurur və bəzən çox ciddi fəsadlarla nəticələnir. Bütün
bunların qarşısını almağın ən optimal yolu isə mövcud intellektual qüvvələri birləşdirmək, problemlərin həlli
yollarını birgə axtarmaqdır. Bu məqsədlə müsbət, sabit və təkrarlanan iqtisadi tendensiyalar ciddi şəkildə
araşdırılır, səbəb-nəticə əlaqələri analiz olunur, səmərəli təcrübələr diqqətlə öyrənilir. Fəxrlə qeyd etməliyik ki,
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini 25 il bundan əvvəl qazanmasına baxmayaraq, ötən müddətdə düzgün iqtisadi
siyasət nəticəsində dünyaya tamamilə effektiv bir iqtisadi model təklif edib. Ölkəmizin zəngin təbii sərvətlərindən,
qədim neft diyarı kimi toplanılmış mütərəqqi təcrübəsindən, texniki-intellektual potensialından, habelə transmilli
korporasiyalarla əməkdaşlıq şəraitində mənimsənilmiş müasir texnoloji bilik və vərdişlərdən səmərəli istifadə
edilməklə yaradılmış Azərbaycan iqtisadi modeli dünya birliyinin diqqətini cəlb edir, geniş maraq doğurur. Bu
modelin konseptual mahiyyəti sistemli xarakter daşımasında, cəmiyyət həyatının, istisnasız olaraq, bütün
sahələrini harmonik və hərtərəfli əhatə etməsindədir. Mövcud resursların işlənilməsi və dünya bazarlarına
çıxarılması tarix üçün qısa bir zaman kəsiyində təmin olunmuş, ölkənin iqtisadi qüdrətinin yüksəlməsinə, valyuta
ehtiyatlarının toplanılmasına və səmərəli istifadəsinə, qeyri-neft sektorunun güclənməsinə, sosial problemlərin
həllinə, insan kapitalının inkişafına etibarlı zəmin yaradıb. Regionun lider dövləti olan Azərbaycanın xarici
reputasiyası daxili inkişafı ilə paralel şəkildə dinamik olaraq yüksəlir. Abadlıq, quruculuq işləri genişlənir,
şəhərlər, kəndlər simasını dəyişir, iritutumlu sosial infrastruktur layihələri müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir.
Uğurla gerçəkləşdirilən iqtisadi islahatların bəhrələri xalqımızın gündəlik həyatında, məişətində, maddi rifah
halında bilavasitə hiss olunur. Müasir Azərbaycan siyasi, iqtisadi, sosial, hərbi, mədəni, elmi inkişaf səviyyəsi ilə
heyranlıq doğurur.
Yuxarıda qeyd edilən nailiyyətlər gərgin zəhmətin, qətiyyətli siyasi iradənin, ardıcıl idarəçilik dəst-xəttinin,
dönməz və məqsədyönlü fəaliyyətin bəhrələridir. Zaman keçdikcə daha aydın dərk edilir ki, dövlətçiliyimizin
memarı, ulu öndər Heydər Əliyev hələ ötən əsrin 70-ci illərindən dünyanın ümumi inkişaf kontekstində
Azərbaycanın yerini və perspektiv hərəkət vektorunu dəqiq müəyyənləşdirib, qloballaşma müstəvisində layiqli
yer tutması üçün yorulmaq bilmədən çalışıb və böyük fədakarlıq sayəsində buna nail olub. Zəngin idarəçilik
təcrübəsinə, planetar dünyagörüşünə, çevik siyasi təfəkkürə, iti fəhmə, geniş bilgilərə malik bu nəhəng tarixi
şəxsiyyətin gərgin səyləri nəticəsində Azərbaycan qısa bir müddətdə aqrar ölkədən sənaye ölkəsinə çevrilmişdir.
Bu, əslində, ölçüyəgəlməz bir irəliləyişdir.
1994-cü il sentyabrın 20-də Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti ilə dünyanın 11 tanınmış şirkəti
arasında “Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Azəri”, “Çıraq” yataqlarının və “Günəşli” yatağının dərinlikdə
yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında” Saziş imzalandı və sonradan tariximizə
“Əsrin müqaviləsi” kimi əbədilik həkk olundu. Saziş ulu öndər Heydər Əliyevin davamlı enerji strategiyasının
zəfər yolunda başlanğıc nöqtəsi idi. Bu uzunmüddətli strateji kursun ideya mənbələrindən, konseptual
əsaslarından danışarkən hər şeydən öncə tarixi varislik məsələsi qeyd olunmalıdır. Çünki Ümummilli Lider
Azərbaycan neft sənayesinin zəngin keçmişinə, şanlı ənənələrinə istinad edərkən məhz tarixi varislik prinsipini
əsas götürmüşdü. Bakı neftçiləri dünya neft sənayesi salnaməsinə şanlı səhifələr yazıb, kəşfiyyat, tikinti, hasilat,
emal və nəql sahələrində ən mütərəqqi yenilikləri istehsalata tətbiq ediblər. Elə buna görədir ki, ulu öndər Heydər
Əliyev hələ respublikamıza rəhbərlik etdiyi ilk dövrlərdən neft sənayesinin innovativ əsasda təkmilləşdirilməsinə
daim diqqət və qayğı ilə yanaşıb, Sovetlər Birliyində hökm sürən sərt milli siyasət şəraitində mümkün
imkanlardan maksimum yararlanaraq ittifaq əhəmiyyətli perspektivli təsisatların – elmi-tədqiqat institutlarının,
istehsalat birliklərinin, mühüm strateji müəssisələrin Bakıda cəmləşməsinə nail olub. Ötən əsrin 70-80-ci illərində
neft sənayesinin müasirləşdirilməsi istiqamətində inamlı addımlar atılıb, Azərbaycanın öncül mövqeləri qorunub
saxlanılıb. Sonrakı proseslərin təhlili göstərir ki, respublikamızın ümumittifaq neft sənayesinin avanqard
qüvvəsinə çevrilməsi Ulu Öndərin gələcəyə hesablanmış siyasi uzaqgörənliyinin nəticəsidir. Başqa sözlə,
müstəqil Azərbaycan dövlətinin iqtisadi qüdrətinin təməl daşları hələ o dövrdə qoyulub.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdiyi 90-cı illərdə mürəkkəb siyasi vəziyyətlə üz-üzə qalmışdı.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, elan olunmamış işğalçı müharibə, arası kəsilməyən xarici
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təzyiqlər, daxili siyasi çəkişmələr fonunda hakimiyyət böhranı yaranmış, iqtisadiyyat iflic vəziyyətə düşmüşdü.
Gənc dövlətçiliyimizin ağır tarixi sınaqlarla üzləşdiyi o dövrdə xalqımızın ulu öndər Heydər Əliyevin ətrafında
sıx birləşməsi milli qurtuluş üçün etibarlı təminat yaratdı, Azərbaycanı dünya xəritəsindən silinmək təhlükəsindən
xilas etdi. Dövlətin təsisatlanması, dərin və sistemli böhranın dəf edilməsi, iqtisadi-siyasi sabitlik yaradılması kimi
kardinal məsələlərin həll imkanlarını araşdıran Ümummilli Lider dünya siyasətində karbohidrogen resursları
uğrunda gedən çoxəsrlik mübarizədən yararlanmaq yolunu seçmişdi. Lakin dərinlikdə yerləşən dəniz yataqlarında
müstəqil fəaliyyət göstərmək Azərbaycanın imkanları daxilində deyildi. Müasir texnologiyalar, texniki
avadanlıqlar, böyük maliyyə resursları cəlb edilmədən bu işin öhdəsindən gəlmək olmazdı. Yaranmış situasiyada
optimal çıxış yolu transmilli xarici neft şirkətləri ilə milli maraqlara söykənən əməkdaşlığın qurulmasından
keçirdi. Bu müstəsna siyasi iradə və mətinlik, ardıcıl səylər tələb edən, lakin ümummilli mənafelər üçün ən uyğun
konseptual yanaşma idi.
Müstəqilliyimiz tarixində əbədi yer tutan bu enerji strategiyası sadə və dahiyanə hazırlanmışdı: xarici
sərmayədarların köməyi ilə neft-qaz sektorunun gücləndirilməsi, yataqların birgə istismar olunması, hasil ediləcək
xam neftin dünya bazarlarına çıxarılması və əldə olunacaq böyük həcmli maliyyə vəsaitlərini iqtisadiyyatın digər
sahələrinə yönəltmək yolu ilə sosial-siyasi dirçəlişə nail olunması nəzərdə tutulurdu. Məqsəd və məramı
ümumdünya siyasi landşaftının dəyişən mənzərəsi ilə harmonik şəkildə uzlaşdığı üçün bu strategiya tez bir
zamanda beynəlxalq birliyin nəzər-diqqətini cəlb etdi. Ancaq təəssüf ki, bu siyasi doktrina da bütün geosiyasi
başlanğıclar kimi, ciddi müqavimətlə üzləşdi. Lakin ulu öndər Heydər Əliyev özünə xas müdriklik və siyasi
mətanətlə maneələri addım-addım dəf edərək qısa müddətdə strategiyanın reallaşması üçün Qərbin aparıcı neft
şirkətləri ilə danışıqlara start verdi.
Məlum dövlətlərin təzyiqləri səbəbindən gərgin atmosferdə keçən bu danışıqlar Heydər Əliyev siyasətinin
dərin bilicisi Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılırdı. Beynəlxalq iqtisadiyyatın, pul-kredit sisteminin,
biznes mühitinin qanunlarını, milli təbii ehtiyatların işlənməsinə xarici şirkətlərin cəlb edilməsinin hüquqiidarəçilik əsaslarını mükəmməl bilən, Qərb siyasi təfəkkürünə yiyələnmiş, yüksək iqtisadi menecment səriştəsinə,
zəngin diplomatik bilik və bacarığa malik İlham Əliyev güclü arqumentləri ilə danışıqlar prosesində yaranan
çətinlikləri də ustalıqla aradan qaldırdı və yekunda ortaya Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun bir sərmayə
layihəsi qoyuldu. Heydər Əliyev qətiyyəti, İlham Əliyev əzmkarlığı son dərəcə sərt geosiyasi reallıqlara rəğmən,
“Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması ilə nəticələndi. Bununla da XX əsrin ən möhtəşəm qlobal enerji
layihələrindən biri rəsmiləşmiş oldu. Kontrakt ölkəmizin uzunmüddətli enerji strategiyasının ana xəttini təşkil
edən epoxal bir sənəd idi; siyasi xarakteristikasına görə Azərbaycanın qurtuluş və davamlı inkişaf doktrinasını
təşkil edirdi. İkinci bir tərəfdən də postsovet məkanda Qərb şirkətləri ilə iri neft müqaviləsinin imzalanması Xəzər
regionunda beynəlxalq əməkdaşlığın, böyük perspektivlərin bünövrəsini qoyurdu. Bu mənada “Əsrin müqaviləsi”
təkcə Azərbaycan üçün deyil, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri üçün, eyni zamanda Qərb dövlətləri üçün
strateji əhəmiyyət daşıyırdı. Ulu öndər Heydər Əliyev dünya neft sənayesi tarixində yeni mərhələ açan bu
strategiyanı belə dəyərləndirirdi: “Ölkə iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək üçün biz xarici ölkələrlə, dünyanın
tanınmış şirkətləri ilə sıx əməkdaşlıq etməyi, müştərək iş görməyi əsas prioritet hesab edirik. Dünya
iqtisadiyyatının inteqrasiyası, iqtisadi sahədə ölkələrin bir-biri ilə əməkdaşlığı hər bir dövlət üçün mənfəətdir və
bu, yüksəlmək, müasirləşmək üçün yeganə yoldur.”
Azərbaycanın öz enerji ehtiyatlarına sahib çıxmaq, strateji maraqlarını müdafiə etmək əzmində olduğunu
təsdiqləmiş, milli suverenliyin mühüm təminatına çevrilmiş bu kontrakt çərçivəsində müstəsna nailiyyətlər əldə
olunmuşdu. Respublikamız dünyanın neft-qaz ixrac edən aparıcı dövlətləri sırasında xüsusi çəkiyə malikdir.
Ölkəmizin geosiyasi əhəmiyyəti yüksəlmiş, Qərb dünyası ilə münasibətləri strateji müstəviyə keçmişdir. Enerji
müstəqilliyimiz təmin olunmuş, Azərbaycan təbii qaz idxal edən ölkədən beynəlxalq miqyasda mühüm qaz
ixracatçısına çevrilmişdir. Hazırda biz Gürcüstan, Türkiyə, Rusiya və İrana təbii qaz ixrac edirik. Yeni yataqlar
açılıb, regional və qlobal əhəmiyyətli layihələrin gerçəkləşməsi üçün müsbət təmayül yaranıb. Xarici partnyorlarla
uğurlu əməkdaşlıq modeli qurulub, tərəfdaşlığın rəngarəng formaları tapılıb.. Bu gün SOCAR və onun törəmə
şirkətləri 18 Hasilatın Pay Bölgüsü sazişi üzrə 15 ölkəni təmsil edən 25 şirkətlə əməkdaşlıq edir. Birgə layihələrin
iştirakçıları tərəfindən ölkənin neft-qaz sektoruna 68,2 milyard ABŞ dolları həcmində sərmayə qoyulub. “Əsrin
müqaviləsi” Azərbaycan iqtisadiyyatına yeni nəfəs gətirib. Ötən illərdə “Azəri-Çıraq-Günəşli” (AÇG) layihəsinə
3 mindən çox yerli müəssisə və şirkət cəlb olunub. Sənayenin lokomotivi rolunu oynayan neft sektoru ilə bərabər
qeyri-neft sektoru da güclənib, ümumi daxili məhsulda onun xüsusi çəkisi artıb.
1997-ci ildə “Çıraq” yatağından ilk neftin çıxarılması kontrakt çərçivəsində qazanılmış uğurların özülünü
qoydu. Neft sənayesi obyektlərinin beynəlxalq standartlara uyğun yenidən qurulmasının təməli atıldı,
infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsinə zəmin yarandı. İlk neftin hasilatı ilə “qara qızıl”ın bazarlara
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çıxarılması məsələsi gündəmə gəldi. 1996-cı ilin yanvarında Azərbaycan neftinin Bakı-Novorossiysk marşrutu
ilə nəql edilməsi haqqında Rusiya Federasiyası ilə hökumətlərarası saziş imzalandı. Bir il sonra bu xətt istifadəyə
verildi. Lakin hasil olunacaq böyük neft həcmləri üçün daha böyük ixrac gücləri tələb edilirdi. Digər tərəfdən
Azərbaycan xam neft ixracı kəmərlərinin şaxələndirilməsi prinsipini əsas götürmüşdü. 1997-ci ildə neftin BakıSupsa marşrutu ilə Qara dənizə çıxarılması haqqında Gürcüstanla sazişin imzalanması mühüm hadisə oldu. 1999cu ildə isə bu kəmər və Qara dənizdəki Supsa terminalı istismara verildi. Beləliklə, Azərbaycan nefti Qərbə
istiqamət götürdü, əsas məsələ isə yenə həllini tapmadı. Neft hasilatının artımı qısa zamanda yeni ixrac boru
kəmərinin inşasını labüd edirdi. Ulu öndər Heydər Əliyev bu zaman Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) ideyasını irəli
sürdü və sonadək bu ideyanı dəstəkləyərək, onun gerçəkləşməsinə nail oldu. Geostrateji önəm kəsb edən bu kəmər
Bakını inkişaf etmiş Qərb dövlətləri ilə bağlayan etibarlı enerji körpüsü kimi nəzərdə tutulurdu. 2006-cı il mayın
28-də Azərbaycan nefti Ceyhan limanına çatdı. KİV bu hadisəni dünya neft sənayesinin inkişafında dönüş nöqtəsi
kimi qiymətləndirdi. Bu isə təsadüfi deyildi. Müasir texnoloji fikrin mürəkkəb konstruksiyalı məhsulu olan bu
xəttin əfsanədən reallığa çevrilməsi xam neft satışında monopoliyaya son qoymuşdu. Zaman növbəti dəfə dahi
rəhbərimiz Heydər Əliyevin müdrikliyini dünyaya nümayiş etdirdi, Azərbaycanın uzunmüddətli strateji maraqları
üzərində qurulmuş çoxşaxəli ixrac strategiyasının qələbəsini əyani şəkildə göstərdi. Xarici səhmdarlar tərəfindən
ulu öndər Heydər Əliyevin adı verilmiş bu kəmərin coğrafi-siyasi əhəmiyyəti indi bütün dünyada birmənalı etiraf
olunur. BTC artıq beynəlxalq dairələrdə həm də Mərkəzi Asiya mənşəli neft həcmlərinin dünya bazarlarına
etibarlı nəqlinə imkan verən mühüm texniki-iqtisadi infrastruktur kimi rəğbət qazanmışdır.
Rəqəmlər Xəzər neftini Aralıq dənizinə çıxaran BTC-nin nə qədər səmərəli və unikal bir qurğu olduğunu
daha aydın ifadə edir. Kəmərin ötürücülük qabiliyyəti ildə 50 milyon tondur ki, bunu da 60 milyon tona çatdırmaq
mümkündür. Azərbaycanın ixrac neft kəmərləri sistemi ilə 2016-cı il oktyabrın 1-dək dünya bazarlarına 475,6
milyon tona yaxın, o cümlədən BTC ilə 315 milyon ton, Bakı-Supsa kəməri ilə 77 milyon ton, Bakı-Novorossiysk
kəməri ilə 41,5 milyon ton və dəmir yolu ilə 20,1 milyon ton neft nəql edilib. Eyni dövrdə BTC vasitəsilə 19,8
milyon ton Türkmənistan, 7,3 milyon tondan çox Qazaxıstan nefti də nəql olunub. “Şahdəniz” yatağının kəşf
edilməsi və istismara başlaması BTC-nin daha bir əhəmiyyətini üzə çıxarmış, yataqdan çıxarılan qazın nəqli üçün
çəkilmiş Cənubi Qafqaz boru kəməri (CQBK) onunla eyni dəhlizdə inşa edilmişdi. BTC-nin inşa təcrübəsindən
istifadə olunması CQBK-nin tikintisində bir çox prosedurları aradan qaldırmış, kəmərin qısa müddətdə istismara
buraxılması üçün əlverişli imkan yaratmışdı. Beləliklə, diversifikasiya olunmuş ixrac neft-qaz kəmərləri
sisteminin qurulması və inkişaf etdirilməsi “Əsrin müqaviləsi”nin ölkəmizə qazandırdığı ən böyük nailiyyətlərdən
biridir.
Azərbaycanda hələ eramızdan min illər qabaq neft çıxarılmış və karvan yolları ilə müxtəlif ölkələrə daşınıb.
Dünyada sənaye üsulu ilə neft hasilatının tarixi də ölkəmizdə başlanıb, 1847-ci ildə ilk müasir neft quyusu
Bibiheybətdə qazılıb. 1878-ci ildə Balaxanı mədənlərindən Qara şəhərə neft kəmərinin çəkilməsi dünyada boru
kəmərləri ilə neft nəqli, 1883-cü ildə Bakı-Batumi dəmir yolunun istismara buraxılması isə dəmir yolu ilə neft
nəqli təcrübəsinin əsasını qoyub. Eyni zamanda Bibiheybət buxtasının qurudulması ilə dənizdə neftçıxarmaya,
Neft Daşlarında istismara başlanılması ilə açıq dənizdə neft hasilatına start verilib. Bütün bunlarla bərabər, etiraf
etməliyik ki, hazırda Azərbaycanın dünya miqyasında tutduğu mövqe və qazandığı şan-şöhrət əsas etibarilə
“Əsrin müqaviləsi” çərçivəsində görülən işlər, neft-qaz sektorunda yeni intibahla əlaqədardır. Ötən 22 il ərzində
aparılan intensiv tədbirlər ölkə üzrə neft və qaz hasilatının dinamik artımına zəmin yaradıb, neft hasilatı 1997-ci
ildəki 9 milyon tondan 5,6 dəfə artaraq 2010-cu ildə ən pik həddə 51 milyon tona çatıb. Xatırladaq ki, buna qədər
Azərbaycanda neft hasilatının ən yüksək göstəricisi (23 milyon 482 min ton) 1941-ci ildə qeydə alınıb. Hazırda
“Azəri”, “Çıraq” yataqlarında və “Günəşli” yatağının dərinsulu hissəsində 101 hasilat quyusundan sutkada orta
hesabla 85 min ton neft və 34 milyon kubmetr səmt qazı hasil olunur. İşlənmənin gedişində yataqlar blokunun
karbohidrogen ehtiyatları iki dəfəyədək artırılıb. Belə ki, saziş imzalanan ərəfədə buradakı ehtiyatların ümumi
həcmi 511 milyon ton neft hesablanmışdısa, hazırda blokun çıxarıla bilən ehtiyatları 925 milyard ton
qiymətləndirilir. 1999-cu ilədək neftin satışından əldə edilən gəlir sərmayə qoyuluşunun ödənilməsinə sərf
edilirdisə, həmin ilin dekabrından Azərbaycanın mənfəət nefti xarici bazarlara çıxarılır və əldə edilən gəlir Neft
Fondunda toplanır.
“Əsrin müqaviləsi” çərçivəsində görülən işlər miqyas etibarilə olduqca geniş və çoxşaxəlidir. Yataqlar qısa
müddətdə tammiqyaslı istismara daxil edilib. Supsa, Səngəçal və Kulevi terminallarının, Xəzərdə indiyədək
quraşdırılmış ən böyük qurğular sayılan platformaların inşası, üzən qazma qurğuları, yeni gəmilərin tikintisi və
əsaslı təmiri, minlərlə kilometr boru kəmərlərinin çəkilməsi, eləcə də başqa böyük tədbirlər qeyd olunmalıdır.
2014-cü ildə uğurla başa çatan “Çıraq Neft Layihəsi” Xəzərdə tətbiq edilmiş yeni texnologiyaların əyani
təcəssümüdür. Layihə üzrə yerli mütəxəssislər tərəfindən qabaqcıl dünya standartlarına tam uyğun şəkildə inşa
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olunmuş “Qərbi Çıraq” platformasının sutkalıq gücü 25 min ton neft, 8 milyon kubmetr qaz təşkil edir. “Dədə
Qorqud” üzən qazma qurğusu ilə burada 17 quyu qazılıb. Bu böyük layihə AÇG yataqlar blokundan hasilatın
maksimum həddinin uzun müddət sabit saxlanılmasına hesablanıb. Dənizin ekologiyası, unikal fauna və flora
ehtiyatının mühafizəsi diqqət mərkəzində saxlanılıb. Təkcə bu layihədə deyil, AÇG və sonrakı bütün layihələrdə
ətraf mühitin qorunması əsas prioritetlərdəndir.
“Əsrin müqaviləsi”nin həyata keçirilməsi ilə Azərbaycanda yalnız iqtisadiyyat, sənaye standartları, idarəçilik
konsepsiyaları, texnologiyalar deyil, kadrların bilik, bacarıq və əmək vərdişləri də dəyişib, zəngin təcrübə
qazanılıb. Vaxtilə dünyanın bir çox ölkələrində neft işinin əsasını qoymuş Azərbaycan mütəxəssislərinin şanlı
ənənələri yeni nəsil tərəfindən layiqincə davam etdirilir. Bu gün mühəndislərimiz transmilli şirkətlərin topmenecment heyətində şərəflə təmsil olunurlar. Birgə layihələrdə milli kadrların sayı ilbəil artır. Minlərlə tələbə
ölkə daxilində və xaricdə müxtəlif təqaüd proqramlarından bəhrələnir. Bütün bunlar isə danılmaz inkişaf
amilləridir.
Ötən dövrdə kəşfiyyat-axtarış sahəsində əldə olunmuş ən böyük nailiyyət, heç şübhəsiz, “Şahdəniz”
yatağının kəşf edilməsidir. Dəniz akvatoriyalarında belə zəngin resurslara malik yataqlar çox deyil. Bu yatağın
işlənilməsi ölkəmiz üçün bir neçə baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edib. İlk növbədə enerji təhlükəsizliyi təmin
edilib – bu, ölkənin milli təhlükəsizliyinin çox vacib komponentidir. Qaz hasilatı dinamik şəkildə yüksəlmiş,
yüzlərlə sənaye obyektinin mazut rejimindən qaz rejiminə keçirilməsi təmin olunub ki, bu da iqtisadiyyatın ümumi
inkişafına mühüm töhfədir. Ölkənin qazlaşdırılmasında əsl sıçrayış baş verib. 2004-2008 və 2009-2013-cü illər
üzrə “Azərbaycan Respublikasında regionların sosial-iqtisadi inkişafı” Dövlət Proqramları çərçivəsində qaz
təchizatının ümumi səviyyəsi tarixdə görünməmiş həddə çatıb. 2009-cu ilin sonuna respublika üzrə ümumi
qazlaşma səviyyəsi 62,3 faiz təşkil edirdisə, hazırda 90 faizə çatıb. Əhali kateqoriyasından olan qeydiyyata alınmış
qaz abunəçilərinin sayı hazırda 1 milyon 954 min nəfərdən çoxdur.
“Şahdəniz” yatağının istismara buraxılması ilə Azərbaycan etibarlı neft ixracatçısı olmaqla yanaşı, aparıcı
qaz ixracatçıları sırasında da özünə layiqli yer tutub. Ölkəmiz regionun enerji təminatında əsas rol oynamaqla
yanaşı qlobal enerji təhlükəsizliyi sisteminə inamla qoşulur. “Şahdəniz” layihəsinin 2-ci mərhələsi üzrə yekun
investisiya qərarının imzalanması və “Cənub Qaz Dəhlizi”nin təməlinin qoyulması ilə Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi altında uzun müddət aparılmış gərgin diplomatik iş öz məntiqi sonluğuna çatıb. Dövlətimizin müdrik
başçısı İlham Əliyev bu layihəni yüksək qiymətləndirmişdir: “…Ermənistanla müharibədə atəşkəsin əldə
edilməsindən yalnız 4 ay sonra Azərbaycan xarici tərəfdaşları ilə birlikdə “Əsrin müqaviləsi”ni imzalamışdır. Bu
hadisə ilk dəfə Xəzər dənizini xarici sərmayələrə açmışdır və ölkəmizin uğurlu iqtisadi inkişafını təmin etmişdir.
Həmin müqavilə XX əsrin müqaviləsi adlandırılmışdır. “Şahdəniz” isə düşünürəm ki, XXI əsrin müqaviləsi
olacaqdır”. Həqiqətən də, “Cənub Qaz Dəhlizi” hazırda Avropa İttifaqının dəstəyi ilə həyata keçirilən ən böyük
infrastruktur layihəsidir. Qürurverici hal odur ki, belə bir tarixi layihənin həyata keçirilməsində lider rolunu
Azərbaycan oynayır. Layihə üzrə, 2-ci mərhələdə “Şahdəniz” yatağında hasilat həcmi təxminən 2 dəfə artırılacaq.
Əlavə qaz həcmlərinin ildə 10 milyard kubmetri Avropa ölkələrinə, 6 milyard kubmetri isə Türkiyəyə tədarük
ediləcək. Artıq mühəndis-layihələndirmə, tikinti və təchizat işləri üzrə başlıca müqavilələr imzalanıb, istehsalat
proseslərinə start verilib. Bu nəhəng layihə çərçivəsində Xəzər dənizində ən qabaqcıl sualtı hasilat
texnologiyalarının tətbiqi ilə Azərbaycandan Avropaya qədər 3 min 500 kilometr uzunluğunda boru kəmərləri
sistemi qurulacaq. Prezident İlham Əliyev istehsalçı, tranzit və istehlakçı ölkələrin səylərinin birləşdirilməsi və
əlaqələndirilməsi məqsədilə “Cənub Qaz Dəhlizi”nin Məşvərət Şurasını təsis edib. Bu il Azərbaycan
Prezidentinin təşəbbüsü ilə Bakıda “Cənub Qaz Dəhlizi”nin Məşvərət Şurasının ikinci iclası keçirildi və iştirakçı
ölkələrin, ABŞ və Avropa Komissiyasının yüksək rütbəli nümayəndələri iclasda iştirak etdilər. Məşvərət
Şurasında layihənin Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyi strategiyasının zəruri elementi olduğu bəyan edildi,
onun həyata keçirilməsində Azərbaycanın səyləri dəstəkləndi, ölkəmizin aparıcı rolu bir daha vurğulandı.
Bildirildi ki, öz enerji siyasətinə qəti surətdə sadiq qalan, bu sahədə əməkdaşlığı daim təşviq edən Azərbaycan
enerji mənbələrinin şaxələndirlməsində regional və qlobal səviyyəli çox əhəmiyyətli enerji ixracatçısıdır.
“Cənub Qaz Dəhlizi” ilə bağlı planlar yalnız “Şahdəniz-2″ ilə məhdudlaşmır. Bu layihə gələcək perspektivlər
zəncirində əsas, amma yalnız ilk halqanı təşkil edir. 2025-ci ilədək Azərbaycanın ümumi ixrac potensialının 40
milyard kubmetr qaz həcminə çatdırılması tamamilə realdır. Bu qazın da çox hissəsi Avropa bazarına təchiz oluna
bilər. Əlbəttə, belə böyük həcmlərin nəql edilməsi üçün təhlükəsiz daşınmanı təmin etmək iqtidarında olan və
ötürücülük qabiliyyətinin artırılması potensialına malik müvafiq qaz-nəql infrastrukturu lazımdır. Üç mühüm
seqmentdən ibarət “Cənub Qaz Dəhlizi” məhz belə bir sistem olacaq. Birinci seqment hazırda “Şahdəniz” qazının
Bakı-Tbilisi-Ərzurum marşrutu üzrə nəqlini həyata keçirən və regionda enerji təhlükəsizliyinin mühüm amili olan
Cənubi Qafqaz Boru Kəməridir (CQBK). Ötürücülük qabiliyyəti ildə 20 milyard kubmetr təşkil edən bu kəmər
1242

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

işləkliyini artıq sübuta yetirib. CQBK-nin genişləndirilməsi indiyədək aparılmış işlərin davamı olacaq. İkinci
seqment kimi Trans-Anadolu qaz boru kəməri – TANAP nəzərdə tutulur. Bu, iki qardaş ölkənin – Azərbaycan və
Türkiyənin birgə layihəsidir. TANAP-ın illik ötürücülük qabiliyyəti ilk mərhələdə 16 milyard kubmetr
planlaşdırılır. Sonradan bu göstəricinin 31 milyard kubmetrədək artırılması imkanları da nəzərə alınıb. Ötən il
Qarsda Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin dövlət başçılarının iştirakı ilə TANAP-ın təməli qoyuldu. Hazırda
SOCAR-ın xaricdə həyata keçirdiyi ən böyük layihə olan TANAP üzrə Türkiyənin bütün ərazisində tikinti işləri
inşaata dəstək mühəndislik işləri ilə paralel olaraq intensiv şəkildə davam etdirilir. TANAP layihəsinə təxminən
9,2 milyard ABŞ dolları məbləğində sərmayə qoyuluşu və 2018-ci ildə ilk təbii qaz axınını gerçəkləşdirərək start
verilməsi planlaşdırılır. TANAP bu günədək dünya miqyasında gerçəkləşdirilən ən böyük diametr və uzunluğa
sahib olan təbii qaz boru xətti layihələrindən biri olacaq. “Cənub Qaz Dəhlizi”nin sonuncu seqmentini isə “TransAdriatik” qaz boru kəməri – TAP təşkil edəcək. Bu il mayın 17-də təməlini qoyulan TAP kəməri TürkiyəYunanıstan sərhədindən başlayaraq Albaniya ərazisindən keçməklə Adriatik dənizi ilə İtaliyanın cənubuna,
oradan da Qərbi Avropaya qədər uzanacaq. Kəmərin ilkin ötürücülük gücü ildə 10 milyard kubmetr olacaq.
“Cənub Qaz Dəhlizi” sistemi elə layihələndirilib ki, gələcəkdə mümkün əlavə qaz həcmlərinin təchiz edilməsi
üçün onun seqmentlərinin hər birinin ilkin ötürücülük gücü artırıla bilər. Digər tərəfdən hazırda Avropada,
xüsusilə də Balkan ölkələrində “Cənub Qaz Dəhlizi”ni istiqamət götürən əlaqələndirici kəmərlərin,
interkonnektorların tikintisi də nəzərdə tutulub. Biz bu təşəbbüsləri dəstəkləyir və diqqətdə saxlayırıq. Çünki
Xəzərin Azərbaycan sektoru qaz-kondensat ehtiyatları ilə zəngindir və biz hasilat həcmlərinin artırılması
istiqamətində fəaliyyətimizi genişləndiririk.
Bütün layihələr üzrə əsas müqavilələr artıq imzalanmış və işlər qrafik üzrə, bəzi layihələrdə isə hətta qrafiki
qabaqlamaqla icra edilir. Bu layihələr dünya bazarlarında neftin və qazın qiymətlərindən asılı olaraq Azərbaycana
35-50 milyard ABŞ dolları həcmində gəlir gətirəcək.
“Əsrin müqaviləsi”nin uğurları Azərbaycan rəhbərliyinin və neftçilərimizin xarici tərəfdaşlarla birgə
apardıqları məqsədyönlü və səriştəli fəaliyyətin nəticəsidir. Xəzərin Azərbaycan sektorunda işlənilən regional və
qlobal əhəmiyyətli layihələrin gedişində dünya miqyasında dövlət və özəl sektorları, milli və transmilli şirkətləri
sıx birləşdirən optimal metodlar tətbiq edilib. Bu metodologiya qarşılıqlı etimada və effektiv birgə fəaliyyətə
əsaslanır və hazırda dünyanın bir çox ölkələrində nümunəvi təcrübə kimi öyrənilir. İndiyədək Azərbaycanda
Hasilatın Pay Bölgüsü sazişlərinə heç bir düzəliş edilməyib ki, bu da öhdəliklərə sadiqlik və qarşılıqlı etimadın
göstəricisidir. Birgə fəaliyyətdə yerli resurslardan səmərəli istifadə olunması uğurların rəhni rolunu oynayıb. İlk
dövrlərdə qurğu və avadanlıqların əksər hissəsi əsasən xaricdən gətirilsə də, getdikcə yerli istehsala üstünlük
verilmiş, Azərbaycana məxsus kommunikasiya və infrastrukturlardan səmərəli istifadə olunması diqqət
mərkəzində saxlanılıb. Yarımdalma üzən qazma qurğuları modernləşdirilmiş, indi Azərbaycanın enerji
strategiyasının memarı, ulu öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan “Lider” qurğusunun köməyi ilə texnoloji sahədə
böyük irəliləyişlər əldə edilib. Layihələrin icrasında Bakı Dərin Özüllər Zavodunun istehsalat obyektlərinin və
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”nin Neft Donanmasına məxsus gəmilərin rolu xüsusi qeyd olunmalıdır.
Keçmiş Sovet İttifaqında, eləcə də Avropada ilk bu tipli müəssisə olan Heydər Əliyev adına Bakı Dərin Özüllər
Zavodu bu gün də öz missiyasını şərəflə yerinə yetirir. 2013-cü ildə istismara buraxılmış Bakı Gəmiqayırma
Zavodu müasir tələblərə cavab verən istənilən növ gəmilərin tikintisi, təmiri, habelə dəniz mühəndisliyi işlərinin
yerinə yetirilməsi üzrə ixtisaslaşıb. İldə 25 min ton metal konstruksiya istehsal etmək gücünə malik olan bu
müəssisə təkcə müxtəlif təyinatlı gəmilərin deyil, qazma işlərinin intensivləşdirilməsi məqsədilə böyük tələbat
duyulan yeni nəsil üzən qazma qurğularının inşası baxımından da mühüm əhəmiyyət daşıyır. Zavod artıq ilk
sifarişlərini qəbul etmiş və sifarişlər müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilib. “Şahdəniz-2″ layihəsi çərçivəsində sualtı
işlərin görülməsi üçün nəzərdə tutulan unikal “Xankəndi” sualtı gəmisinin də inşası bu zavodda aparılıb.
Azərbaycan zəngin infrastruktur potensialına görə bu gün Xəzər hövzəsi ölkələri arasında xüsusi mövqeyə
malikdir. Diversifikasiya olunmuş magistral neft və qaz kəmərləri sistemi, terminallar və zavodlar, dənizin
dərinliklərində istənilən əməliyyatı keçirməyə imkan verən infrastruktur regional əhəmiyyət daşıyır. Biz qlobal
enerji təhlükəsizliyinin təminatı naminə bütün mövcud imkanlarımızı təqdim etməyə hazır olduğumuzu dəfələrlə
bəyan etmişik.
“Əsrin müqaviləsi” və digər irimiqyaslı layihələr üzrə qazanılmış nailiyyətlər sayəsində Azərbaycan artıq
investisiya cəlb edən ölkədən xarici ölkələrin perspektivli sahələrinə investisiya qoyan bir ölkəyə çevrilib.
SOCAR bu sahədə öncül mövqe tutur və mövqeyini möhkəmləndirir. Şirkət müasir, çevik və rəqabətədavamlı
beynəlxalq qurum kimi dünyada daha yaxşı tanınmaq, Azərbaycan hüdudlarını aşaraq, beynəlxalq enerji
bazarlarına yaxınlaşmaq məqsədilə investisiya layihələri həyata keçirmək xətti götürüb və qısa müddətdə ciddi
irəliləyişə nail olub. Strateji inkişaf trendləri sırasında xarici bazarlarda fəaliyyətin genişləndirilməsi və bu yolla
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məhsuldar iqtisadi əlaqələrin qurulması mühüm yer tutur. İsveçrədə treyder şirkəti yaradılıb, Gürcüstan, Türkiyə,
Ukrayna, Rumıniya, İsveçrə və Yunanıstanda aktivlər əldə edilib, bir sözlə, SOCAR dünya enerji bazarına inamla
daxil olub. Aktivlərimizin inkişaf etdirilməsi əsas hədəflərdəndir. Türkiyə neft-kimya sektorunun yeganə
istehsalçısı olan “Petkim”in xammalla etibarlı təchiz olunması məqsədilə inşa edilən “Star” neft emalı zavodu,
konteyner limanı və elektrik stansiyası layihələri bizə imkan verəcək ki, 2023-cü ildə bu nəhəng müəssisələr
zəncirini yalnız Türkiyənin deyil, bütövlükdə regionun ən böyük neft-kimya, logistika və liman mərkəzinə
çevirək. Bu gün Gürcüstanın qaz təchizatının 90 faizini biz təmin edirik. Qonşu ölkənin onlarla qazpaylayıcı
şəbəkəsi SOCAR tərəfindən idarə olunur. Gürcüstanda neft məhsullarının pərakəndə satış bazarının da təqribən
25 faizə biz nəzarət edirik. Qara dənizdə Azərbaycana əlverişli mövqe qazandırmış Kulevi “Black Sea” Terminalı
ildə 10 milyon ton həcmində neftin və neft məhsullarının qəbulu, saxlanması və tankerlərə yüklənməsinə imkan
verir. Terminal hazırda Azərbaycanla yanaşı Mərkəzi Asiya ölkələrindən xam neft və neft məhsullarının da dünya
bazarına nəql edilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Neft məhsullarının istehlakçılara satışını birbaşa və əlverişli
şərtlərlə təmin etmək, bu sahədən gəlirləri optimallaşdırmaq və fəaliyyəti mərkəzləşdirmək məqsədilə İsveçrədə
təsis etdiyimiz “SOCAR Trading S.A.” şirkəti qısa bir müddətdə Avropada özünü tanıdaraq, Cenevrə, Sinqapur,
Türkiyə, BƏƏ, Nigeriya, Vyetnamdakı bölmə və nümayəndəlikləri vasitəsilə Şərqi və Cənub-Qərbi Avropa,
Şimali və Qərbi Afrika, Cənub-Şərqi Asiya və Aralıq dənizi hövzəsindəki bazarlarda möhkəmlənib. Treydinq
şirkətimiz BƏƏ-də Fucayra limanında terminal tikintisini uğurla davam etdirir.
İsveçrə, Rumıniya və Ukraynadakı yanacaqdoldurma stansiyalarımız istehlakçılara “SOCAR” brendi ilə
yüksək səviyyəli xidmət edərək şirkətimizin qlobal strateji inkişaf trendlərinə uyğun fəaliyyət göstərir. İsveçrənin
bir neçə şəhərində, o cümlədən Sürix və Cenevrə hava limanlarında, eləcə də Rumıniya və Ukraynada
yanacaqdoldurma stansiyalarımız uğurla çalışır. Pərakəndə neft məhsulları bazarında alıcıların rəğbətini
qazanmağa nail olmuş yanacaqdoldurma məntəqələri (YDM) iqtisadi fayda ilə yanaşı şirkətimizin və ümumilikdə
Vətənimiz Azərbaycanın təbliği işinə də mühüm töhfə verir. Biz beynəlxalq bazarlarda iştirak coğrafiyamızı
genişləndirməkdə maraqlıyıq. Bu məqsədlə dünyanın neft-qaz sənayesində gedən prosesləri dərindən təhlil edir,
daxil olan təklifləri bu kontekstdə dəyərləndiririk. “Rosneft” şirkəti ilə Azərbaycan, Rusiya və üçüncü ölkələrin
ərazilərində neft-qaz əməliyyatlarının aparılması ilə məşğul olacaq birgə müəssisə yaradılması haqqında
razılaşma əldə etmiş, Həştərxan vilayətinin karbohidrogen ehtiyatlarının öyrənilməsinə başlamışıq. Qarşıdakı
illərdə kəşfiyyat və hasilatla bağlı xarici investisiya layihələri həyata keçirmək niyyətindəyik.
Neft sənayesinin yüksəlişi, iqtisadi resurslar Prezident İlham Əliyevin də qeyd etdiyi kimi, “məqsəd yox,
vasitədir”. Olduqca böyük gücə malik həmin vasitə Azərbaycan xalqının maddi rifah halının durmadan
yüksəlməsinə dəyərli töhfələr verir. Enerji strategiyası cəmiyyət həyatının bütün sahələrində ümummilli
yüksəlişin əhəmiyyətli amili rolunu oynayır. Bu sektordan gələn gəlirlər geniş həcmli sosial-iqtisadi proqram və
layihələrin həyata keçirilməsində başlıca maliyyə qaynağıdır. SOCAR-ın sosial sahədə gördüyü tikinti-quruculuq
işlərinə respublikanın, demək olar, bütün bölgələrində rast gəlmək mümkündür. Şirkət yerinə yetirdiyi layihələrdə
yeni, daha müasir standartlar yaradılmasına xüsusi diqqətlə yanaşır. Neft gəlirləri bu gün samballı ictimai sərmayə
mənbəyidir. Bu gəlirlərin insan kapitalına transformasiyası davamlı olaraq həyata keçirilir. Həmin gəlirlər eyni
zamanda qeyri-neft sektorunda inkişafın təkanverici qüvvəsidir. Dövlətimizin müdrik rəhbəri, Prezident İlham
Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi altında respublikanın hər yerində sürətlə davam etdirilən genişmiqyaslı
quruculuq və yeniləşmə işləri bütün dünyaya nümayiş etdirir ki, inkişafın Azərbaycan modeli təsadüfi xarakter
daşımır, əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş tərəqqi strategiyasının məntiqi nəticəsidir və hələ
uzun zaman həm ölkə əhalisinin, həm də beynəlxalq birliyin mənafelərinə xidmət edəcək.
İki sahil.-2016.-18 oktyabr-№ 190.-S.8, 10-12.
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Müstəqilliyimizin memarı
Əli Həsənov,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İctimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi,
tarix elmləri doktoru, professor
Avrasiyanın müasir geosiyasi xarakteristikasını və region ölkələrinin inkişaf perspektivlərini qiymətləndirən
ekspertlər son on ildə nail olduğu dinamik sosial-iqtisadi inkişafı və gələcək inkişaf potensialını nəzərə alaraq
Azərbaycan Respublikasını bölgənin geosiyasi cəhətdən ən əhəmiyyətli və perspektivli ölkəsi hesab edirlər.
Geosiyasi xarakteristikanın əsas dəyər ölçüləri kimi çıxış edən bu amillər həm ölkənin dinamik inkişafını,
beynəlxalq aləmdəki yeri və rolunu, həm də ikitərəfli və çoxtərəfli tərəfdaşlıq dəyərini şərtləndirir.
Azərbaycanın geosiyasi dəyərinin artmasına və xarici ölkələrlə münasibətlərinə müsbət təsir göstərən əsas
amillərdən biri onun əhəmiyyətli geosiyasi və coğrafı məkanda yerləşməsidir. Ölkə dünyanın ən əhəmiyyətli
məkanı hesab olunan Avrasiyanın mərkəzində yerləşir, Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazda gedən əsas
proseslərin və transmilli maraqların təməlində dayanır. Azərbaycan Gürcüstanla birlikdə Xəzər və Qara dənizlərin
arasındakı mühüm əhəmiyyətli kontinental geosiyasi məkanının; Türkmənistan və Qazaxıstanla birlikdə AvropaCənub-Şərqi Asiyanın; Rusiya və İranla birlikdə Şimal-Cənub dəhlizinin; Şərqlə Qərb arasındakı əksər transmilli
nəqliyyat-kommunikasiya layihələrinin; NATO və KTMT kimi hərbi-strateji blokların təmas xəttində yerləşərək,
həm Avropanın, həm Asiyanın, həm də Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazın regional maraqlar
mübarizəsində önəmli vəsilə kimi çıxış edir.
Xəzərətrafı ölkələr içərisində ən əhəmiyyətli geosiyasi, geoiqtisadi və hərbi-geostrateji mövqe də məhz
Azərbaycana məxsusdur.
Prezident Heydər Əliyevin geoiqtisadi dəyərinə görə 1994-cü ildə əsasını qoyduğu yeni neft strategiyası və
transmilli enerji-nəqliyyat-kommunikasiya layihələrinin həyata keçirilməsi Azərbaycanı dünyanın aparıcı
dövlətləri və şirkətləri üçün cəlbedici tərəfdaşa çevirmişdir. Onun əsas dəyəri həm də yalnız neft-qaz sektoru ilə
məhdudlaşmamış, keçən illərdə yürüdülən düzgün iqtisadi inkişaf strategiyası ölkəni ümumilikdə Avrasiyanın
dinamik inkişaf edən ölkəsinə, iqtisadi, sosial siyasi və mənəvi mərkəzinə çevirmişdir.
Azərbaycan həm də hövzənin neft-qaz resurslarından istifadənin düzgün strategiyasını müəyyənləşdirməklə
beynəlxalq aləmin daim artan enerji ehtiyacı ilə ölkənin milli maraqlarını uzlaşdırmış və bu əsasda etibarlı tərəfdaş
imici qazanmış, milli iqtisadi və maliyyə dividendlərini gücləndirməklə özünün beynəlxalq dəyərini artırmışdır.
Bu amilə təkcə təbii resurs mənbəyi və geoiqtisadi anlamda yanaşmaq düzgün olmazdı. Ölkənin bəhs olunan
üstünlüklərindən, xüsusən də neft və qaz amilindən bacarıqla istifadə etməklə müasir dünyanın aparıcı dövlətləri
və güc mərkəzlərinin diqqətini digər milli problemlərinə cəlb etməsi Azərbaycanın müasir dövrdə əsas milli
geosiyasi vəzifələrindən biri hesab olunur. Bu üstünlüyün və imicin qorunması və düzgün istifadə olunması
gələcəkdə də ölkənin geosiyasi addımlarının və vəzifələrinin əsas müvəffəqiyyətini təşkil etməlidir.
Hazırda Azərbaycan Xəzər dənizinin digər sahilində yerləşən Qazaxıstan və Türkmənistanla birlikdə üçüncü
minillikdə Avropanın artan enerji tələbatının ödənilməsi və dünyada enerji təhlükəsizliyinin təminatı sahəsində
“ən əlverişli və ümidverici alternativ tərəfdaş” [səh.109-110] hesab olunur.
Azərbaycan geosiyasi və geoiqtisadi baxımdan həm də Avrasiyanın giriş qapısı, Şərq-Qərb nəqliyyatkommunikasiya dəhlizlərinin mərkəzi dövləti hesab olunur. Rusiyadan yan keçməklə Avropa və Asiya ölkələri
arasında bağlayıcı körpü rolunu icra edən Transqafqaz nəqliyyat dəhlizi (TRACECA), strateji Bakı-Tbilisi-Qars
dəmiryolu layihələrinin təşəbbüskarı, hərəkətverici qüvvəsi və əsas təminatçısı da məhz Azərbaycandır. Bundan
başqa, Transasiya nəqliyyat dəhlizində (Cənubi, Şərqi və Orta Asiya-İran-Azərbaycan-Rusiya və əksinə, İranın
Fars körfəzi vasitəsilə bu ölkələri Avropa ilə birləşdirən nəqliyyat-kommunikasiya layihəsi) əsas bağlayıcı
ölkələrdən biri kimi çıxış etməsi Azərbaycanın mühüm tranzit əhəmiyyətini bir daha təsdiq edir. Dünyanın
nəqliyyat-kommunikasiya əlaqələrində həlledici bir vəsiləyə çevrilməsi Azərbaycanın son bir neçə ildə həm
daxili, həm də regional və beynəlxalq yol-nəqliyyat infrastrukturlarının, о cümlədən Şərq-Qərb və Şimal-Cənub
nəqliyyat dəhlizləri çərçivəsində çoxsaylı tranzit sistemlərinin müasir tələblərə uyğun yenidən qurulmasına təkan
vermişdir.
Görülən bütün işlərin başlıca məqsədi Azərbaycanın regionun tranzit mərkəzi statusunu möhkəmlətməklə,
həm də onun regionun nəqliyyat-logistika mərkəzinə çevrilməsini təmin etməkdir. Bu isə onu deməyə əsas verir
ki, Almaniya, Niderland, Böyük Britaniya, Çin, Cənubi Koreya, İran və digər ölkələrdə olduğu kimi,
Azərbaycanda da nəqliyyat-logistika mərkəzinin yaradılacağı gün heç də uzaqda deyildir.
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Azərbaycanın qlobal və regional geosiyasi çəkisini artıran başlıca amillərdən biri də onun müstəqil bir dövlət
olaraq tam formalaşması, özünü təmin edən milli iqtisadiyyata, maddi, mənəvi və insan resurslarına, millivətəndaş birliyinə, əhali tərəfındən dəstəklənən milli strategiyaya, güclü ordu və müdafıə potensialına və s. zəruri
təsisatlara malik olması və bütün bunlara söykənərək müstəqil daxili və xarici siyasət yürütməsidir. Müstəqillik
bərpa edildikdən sonrakı dövrdə milli dövlətin iqtisadi, hüquqi və ideoloji əsaslarının, idarəçilik mexanizminin,
daxili və xarici siyasət strategiyasının, təhlükəsizlik konsepsiyasının formalaşdırılması və həyata keçirilməsi
prosesi çox çətin idi. Prezident Heydər Əliyevin şəxsi nüfuzu, siyasi uzaqgörənliyi, böyük idarəçilik təcrübəsi
sayəsində 1993-2003-cü illəri əhatə edən birinci on il ərzində bütün milli resursları vahid məqsəd uğrunda səfərbər
etmək, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlamaq, onu sabit inkişaf yoluna çıxarmaq və milli iradəyə
əsaslanan müstəqil subyekt kimi beynəlxalq aləmlə six inteqrasiyasını təmin etmək mümkün olmuşdur. Nəticədə
dövlət həm özünün neft strategiyasını uğurla reallaşdırmış, həm də gələcək inkişafının möhkəm bazasını
yaratmışdır.
2013-cü illəri əhatə edən ikinci onillikdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi sayəsində
oturuşmuş liberal iqtisadiyyata və böyük maliyyə resurslarına, güclü orduya malik, özünü tam təmin edən, heç
kimdən asılı olmayan, sözünü cəsarətlə deyən, mövqeyinə və rəyinə hörmətlə yanaşılan və milli maraqlara
söykənən müstəqil siyasət yürüdən ölkəyə çevrilmişdir. Bu gün Azərbaycan ciddi geosiyasi amil kimi postsovet
məkanının, Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazın müasir geosiyasi, geoiqtisadi və hərbi-geostrateji
xarakteristikasının müəyyənləşdirilməsinə mühüm təsir göstərir, habelə BMT, ATƏT, Avropa Şurası, İK.T,
Qoşulmama Hərəkatının fəal üzvü kimi dünyanın güc mərkəzləri ilə yaxından əməkdaşlıq edərək qlobal siyasətdə
öz imkanlarını getdikcə genişləndirir.
Hazırda ölkənin təsdiq olunmuş karbohidrogen ehtiyatları 4.6, ehtimal olunan isə 10 milyard ton şərti
yanacaq təşkil edir. Bunun 2 milyard tonunu neft, 2,6 trln. kubmetrini isə təbii qaz təşkil edir.
Müstəqillik illərində neft sektoruna 48 milyarddan çox ABŞ dolları miqdarında xarici sərmayə qoyulmuş, 61
yeni neft yatağı istismara verilmiş və yaxud yararlı vəziyyətə gətirilmişdir.
Neft və qaz istehsalı üzrə həyata keçirilən transmilli layihələrə yaradılan şəraitə görə [səh.110-111] xarici
partnyorlar bölgə ölkələri içərisindən ən çox Azərbaycan və Qazaxıstandan razıdırlar və bu ölkələrin iqtisadi
gələcəyinə də çox nikbin yanaşırlar. Hazırda Qərb ölkələri və də Azərbaycanı özlərinin enerji sahəsində ən sabit
və etibarlı tərəfdaşlarından biri kimi dəyərləndirərək, ona dünya enerji bazarına çıxmaq üçün lazım olan bütün
dəstəyi göstərirlər. Bütün bunlar Azərbaycanın dünyada və regionda transmilli geoiqtisadi dəyərini artırır və
əlverişli tərəfdaşa çevirir.
Azərbaycanın müstəqillik illərində davamlı olaraq müşahidə olunan sürətli sosial-iqtisadi inkişaf faktı da,
mütəxəssislərin fıkrinə görə, Cənubi Qafqaz ölkələri içərisində onun geoiqtisadi çəkisini getdikcə əhəmiyyətli
dərəcədə yüksəldir. 1996-cı ildən başlayaraq Azərbaycanda ümumi daxili məhsul istehsalının orta hesabla hər il
10%-dən yuxarı artımı, inflyasiyanın nisbətən sabit saxlanması, əhalinin pul gəlirlərinin və yaşayış həddinin
getdikcə yüksəlməsi, istehsalda qeyri-neft sektorunun və özəl sahənin payının artması, idxal-ixrac balansında
ixracın üstünlüyünün təmin edilməsi və s. həyata keçirilən iqtisadi siyasətin səmərəli olmasını bilavasitə təsdiq
edir.
Müstəqillik illərində ölkə iqtisadiyyatına yatırılmış sərmayələrin ümumi həcmi 2013-cü ildə 172.4 milyard
dollara çatmış və 2007-ci ildən başlayaraq daxili sərmayələrin həcmi xarici sərmayələrin həcmini üstələməyə
başlamışdır.
2004-2013-cü illərdə Azərbaycanın inkişaf strategiyası xüsusi düşünülmüş, hərtərəfli əsaslandırılmış
uzunmüddətli dövlət proqramları əsasında həyata keçirilmişdir. Nəticədə iqtisadi inkişaf öz yüksək tempini
saxlamış və ÜDM artımı son 10 ildə davamlı olaraq təmin edilmişdir. Azərbaycanın sosial-iqtisadi, regional və
ayrı-ayrı digər sahələrinin inkişafını nəzərdə tutan çoxsaylı ünvanlı dövlət proqramları qəbul edilmiş və uğurla
həyata keçirilmişdir. Bunun nəticəsində ölkə iqtisadiyyatı 10 ildə ümumilikdə 3,4 dəfə artmış, yoxsulluğun
səviyyəsi 49 faizdən 5,5, işsizlik isə 4,8 faizə enmişdir ki, bu göstəriciyə görə Azərbaycan dünyanın bir sıra inkişaf
etmiş ölkələrini də geridə qoymuşdur.
Azərbaycanda müasir iqtisadi və sosial infrastruktur yaradılmış, respublikanın enerji təhlükəsizliyi tam,
ərzaq təhlükəsizliyi isə əsasən təmin olunmuşdur. Son 10 ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsi 17 dəfə artaraq 25
milyard dollara çatmışdır. 2003-cü ildə cəmi 800 milyon dollar təşkil edən strateji valyuta ehtiyatları 2013-cü ildə
50 milyard dollara yüksəlmişdir. Bununla yanaşı, ölkənin xarici borclarının miqdarı ÜDM-in cəmi 8%-i
həcmindədir ki, bu da dünyada ən yaxşı göstəricilərdən biri hesab olunur.
Keçən müddətdə əmək haqları, pensiyalar, təqaüdlər ardıcıl şəkildə artırılmış və bu göstəriciyə görə
Azərbaycan MDB məkanında öncül yerləri tutmuşdur.
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Son 10 ildə minlərlə istehsal obyekti, nəhəng zavod və fabriklər, texnoparklar tikilmiş, 1.2 milyon yeni iş
yeri yaradılmışdır. 2500 məktəb, yüzlərlə səhiyyə müəssisəsi, mədəniyyət, idman obyektləri tikilmişdir.
İqtisadi inkişaf tempi Azərbaycanın Cənubi Qafqazdakı lider mövqelərini daha da möhkəmləndirmişdir.
Müqayisə üçün qeyd edək ki, 2013-cü ildə Azərbaycanda ?DM istehsalı 71 mlrd. ABŞ dolları, müvafıq olaraq
Gürcüstanda 16,1 mlrd. dollar, Ermənistanda isə 10,4 mlrd. dollar təşkil etmişdir. Azərbaycanın bu gün regionun
ÜDM istehsalındakı payı 80%-i keçmişdir.
Müstəqilliyinin ilk illərində Azərbaycanın milli iqtisadiyyatı tamamilə xarici kapitaldan və neft sənayesindən
asılı idisə, son illərdə nisbət əsaslı şəkildə dəyişmiş, iqtisadi, sosial, infrastruktur və s. sahələrdə yerli kapital və
qeyri-neft sektorunun payı əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlmişdir. Son illər ölkənin neft amilindən və xarici
kapitaldan asılılığı kəskin şəkildə azalmış, iqtisadi inkişafın əsas yükü qeyri-neft sektorunun üzərinə keçirilmiş,
əsas valyuta ehtiyatları bu sektorun yüksəlişinə istiqamətləndirilmişdir. Bütün bunlar ölkənin iqtisadi gələcəyi ilə
bağlı əhalidə və mütəxəssislərdə nikbin əhvali-ruhiyyə yaratmışdır.
2003-cü ildən başlayaraq regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının qəbulu və icrası
respublikada yeni şərait yaratmış, [səh.111-112] bölgələrin hərtərəfli tərəqqisinə səbəb olmuş, mərkəzlə regionlar
arasında sosial-iqtisadi fərqləri əsasən aradan qaldırmış, yaşayış məntəqələrinin simasını müasirləşdirmişdir.
Respublikanın kommunal, yol-nəqliyyat, sosial, informasiya-kommunikasiya, ekologiya və digər sahələrinin
infrastrukturuna milyardlarla dollar investisiya qoyulmuşdur.
Müstəqillik illərində Azərbaycanın kənd təsərrüfatı və ərzaq istehsalı sisteminə əsaslı investisiya yatırılmış,
fermerlərə birbaşa dövlət dəstəyi göstərilmiş və bu sahənin inkişafına əsaslı təkan verilmişdir.
Göründüyü kimi, 2004-2013-cü illərdə həyata keçirilmiş məqsədyönlü siyasət nəticəsində ölkə iqtisadiyyatı
şaxələndirilmiş və iqtisadi balansda qeyri-neft sektorunun üstünlüyü təmin edilmişdir. Bununla yanaşı, qarşıdan
gələn dövrdə də iqtisadiyyatda enerji amili öz aktuallığını saxlayacaqdır.
Mütəxəssislərin fıkrinə görə, Xəzər regionunun hazırkı regional hərbi-geostrateji balansı Rusiyadan,
geoiqtisadi və təbii enerji balansı Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistandan, nəqliyyat-kommunikasiya
dəhlizləri Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə və Rusiyadan asılıdır.
Rusiya, İran, Orta Asiya ölkələri, Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstanin, о cümlədən Qərb ölkələrinin iştirakı
ilə formalaşan Xəzər hövzəsinin geosiyasi, geoiqtisadi və hərbi-geostrateji mühitinin gələcək taleyində
Azərbaycanın mövqeyi kifayət qədər yüksəkdir. Bu ölkənin ayaq qoyduğu “geosiyasi tərəzi”nin gözü dərhal
regionun əsas ağırlıq mərkəzinə çevrilir və regional münasibətlərin üstün istiqamətini təşkil edir.
Azərbaycanın geosiyasi xarakteristikasının əsas göstəricilərindən biri do onun zəngin insan resurslarına
malik olması, ölkədaxili sabit daxili ictimai-siyasi, milli-etnik və dini vəziyyətin hökm sürməsi və dövlətin bütün
bu sahələr üzərindəki nəzarət imkanları ilə bağlıdır. Azərbaycanın insan resursları kəmiyyət və keyfıyyət
baxımından digər Cənubi Qafqaz ölkələri ilə müqayisədə üstün və perspektivli görünür. Ölkənin ümumi
demoqrafık göstəriciləri (əhalinin artım sürəti, gənclərin ümumi əhali arasında miqdarı və s.) müsbət istiqamətdə
inkişaf edir. Əhalinin ümumi sayı hazırda 9 milyondan çoxdur və artım balansı getdikcə müsbətə doğru dəyişir.
Respublika üzrə hər kvadrat kilometrə təxminən 96 nəfər düşür.
Keyfiyyət göstəricilərinə görə də ölkə əhalisi dünya standartlarına yaxındır. Əhalinin yaşayış səviyyəsi,
təhsili, texniki və peşə hazırlığı, sağlamlıq və yaş meyarları, miqrasiya, urbanizasiya göstəriciləri həm daxili
inkişaf, həm do qlobal iqtisadi əlaqələr baxımından mütəxəssislər tərəfındən yetərli hesab olunur. Burada ən
mühüm meyarlardan biri kimi 2004-cü ildən başlayaraq əhalinin yaşayış səviyyəsinin sürətlə yüksəlməsini,
adekvat olaraq yoxsulluğun azalmasını göstərmək olar.
Tədqiqatçılar ictimai-siyasi və sosial-mənəvi resursların milli maraqların təmin edilməsinə yönəldilməsi
sahəsində Cənubi Qafqaz ölkələri içərisində ən balanslı geosiyasəti və effektli siyasi idarəçilik sistemini də
Azərbaycana aid edirlər. Onların fıkrinə görə, Azərbaycanın siyasi hakimiyyəti 1993-2013-cü illər arasında
ölkənin geosiyasi vəzifələri və inkişaf ehtiyaclarına uyğun gələn fəaliyyət konsepsiyası və strategiyası seçmiş,
dövlətin daxili və xarici siyasətinin prioritetlərini, istiqamət və vəzifələrini düzgün müəyyənləşdirmiş, səmərəli
daxili və xarici fəaliyyət nümayiş etdirmiş, ölkəni beynəlxalq, regional, çoxtərəfli və ikitərəfli münasibətlər
sistemində layiqincə təmsil etmişdir.
Uğurlu geosiyasi idarəçiliyin nəticəsi olaraq ötən dövrdə Azərbaycanın xarici aləmlə hərtərəfli münasibətləri
yaranmış, qarşılıqlı maraqlara cavab verən çoxsaylı ortaq transmilli layihələr həyata keçirilmiş, dünya siyasətinə
təsir gücü olan böyük dövlətlərlə, beynəlxalq və regional qurumlarla tərəfdaşlıq münasibətləri qurulmuş, ölkənin
nüfuzlu xarici alyanslarda, hökumətlərarası və qeyri-hökumət təşkilatlarında iştirakı təmin edilmişdir.
Qloballaşmanın vüsət aldığı yeni minillikdə Azərbaycan dünyanın universal və qlobal iqtisadi sisteminə
müvəffəqiyyətlə inteqrasiya olunur, Avropa İttifaqı, Dünya Ticarət Təşkilati, [səh.112-113] Beynəlxalq Valyuta
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Fondu, Dünya Bankı və digər transmilli iqtisadi-maliyyə qurumları ilə hərtərəfli əməkdaşlıq edir. Təsadüfı deyil
ki, həmin qurumların dəstəyi və təqdimatı ilə postsovet ölkələri içərisində ən çox xarici kapital da məhz
Azərbaycan və Qazaxıstan iqtisadiyyatına yatırılıb. Hazırda adambaşına düşən xarici investisiyaların miqdarına
görə Azərbaycan nəinki postsovet məkanının, həmçinin dünyanın lider ölkələrindən biri kimi tanınır.
Keçən müddətdə Azərbaycanın regionda və dünyada nümayiş etdirdiyi balanslı geosiyasət, praqmatik xarici
siyasət kursu, uğurlu neft strategiyası, transmilli enerji və nəqliyyat-kommunikasiya siyasəti, regional və milli
təhlükəsizlik strategiyası, Avropa Birliyi, NATO, ATƏT, MDB, İKT və b. beynəlxalq-regional qurumlarla
yaratdığı tərəfdaşlıq münasibətləri, Qoşulmama Hərəkatına üzv qəbul olunması, əksər beynəlxalq konvensiyalara
qoşulması və beynəlxalq aləm qarşısında götürdüyü öhdəliklərin icrası ölkənin xarici aləmlə geosiyasi, geoiqtisadi
və hərbi-geostrateji münasibətlərinə müsbət təsir göstərən əsas amillər kimi çıxış etmişdir.
Azərbaycan Cənubi Qafqazda həm də xristianlıqla islamın sərhədlərinin və sivilizasiyaların qovuşduğu,
müxtəlif millətlərin, dinlərin və mədəniyyətlərin bir arada fəaliyyət göstərdiyi, dini dözümlülüyün hökm sürdüyü
coğrafı məkan, öz multikulturalist və tolerant cəmiyyəti, sabit ictimai mühiti ilə seçilən dövlət hesab olunur. Ölkə
rəhbərliyinin bu istiqamətdə yürütdüyü ardıcıl siyasət regionda Azərbaycanın geosiyasi nüfuzunu artırmaqla
yanaşı, həm də Cənubi Qafqaz və Xəzər hövzəsində regional sabitlik və təhlükəsizliyin təmin olunmasına ciddi
təsir göstərir. Bütün bunlar, əlbəttə ki, onun xarici aləmlə geosiyasi tərəfdaşlığına müsbət təsir göstərən əsas amil
hesab olunur.
Tədqiqatçılar Azərbaycanın üstün geosiyasi resursları sırasına, həmçinin azərbaycanlıların ölkədaxili və
beynəlxalq aləmdə nümayiş etdirdikləri vətəndaş birliyini, hakimiyyətin siyasətinə xalqın etimadı və dəstəyini,
milli maraqların və ölkədaxili sabitliyin qorunması üçün əhalinin, xüsusən ziyalıların nümayiş etdirdikləri güclü
milli iradəni, vətəndaş əzmini və dövlətçilik təfəkkürünü də aid edirlər. Bu gün bölgədə ən sabit cəmiyyət, milli,
etnik, dini icmalar arasında sülh və tolerantlıq mühiti də məhz Azərbaycanda hökm sürür. Bütün bunlar da, öz
növbəsində, Azərbaycanın Cənubi Qafqazdakı geosiyasi liderliyindən xəbər verir, yürüdülən daxili və xarici
siyasətdə mühüm amil kimi çıxış edir.
Dövlətlərin siyasi, iqtisadi və s. fəaliyyətinin ölçü meyarı, göstəriciləri və müvəffəqiyyəti həm də onun
beynəlxalq nüfuzundan, geosiyasi imicindən, qazanılmış reputasiyasından, onu təmsil edən rəhbərlərin (yaxud
rəhbər işçilərin) təsdiq olunmuş nüfuzundan, daxildə və beynəlxalq aləmdə nümayiş etdirdiyi fəaliyyətdən,
xalqının mədəni və intellektual səviyyəsindən asılıdır. Bu baxımdan Azərbaycan özünün regional imicinə, daxili
ideoloji-mədəni resurslarına görə dünyada seçilən yerlərdən birini tutur. Bu yer bir tərəfdən, ümummilli Lider,
dünyada nüfuzlu ictimai-siyasi və dövlət xadimi imici qazanmış Heydər Əliyevin uzun müddət ölkəni beynəlxalq
aləmdə təmsil etməsi, müsəlman ölkələri içərisində Azərbaycanın daha çox Avropa dəyərlərinə, dünyəvi və
hüquqi dövlət quruculuğu yoluna üstünlük verməsi, xalqın təhsil, mədəni və intellektual səviyyəsinin yüksək
olması, dünyanın elm, mədəniyyət və incəsənət xəzinəsinə verdiyi qabaqcıl töhfələrlə, digər tərəfdən, hazırda
Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü tam müstəqil, demokratik və prinsipial xarici siyasət kursu ilə bağlıdır.
Dövlətlərin geosiyasi gücünün və beynəlxalq aləmə təsir imkanlarının əsas göstəriciləri həm do onun
dünyanın, ayrı-ayrı regionların ictimai-siyasi, iqtisadi, sosial, təhlükəsizlik mühitinə, beynəlxalq aləmin rəsmi və
ictimai rəyinə təsir etmək imkanları, transmilli proseslərdə iştirakı və s. ilə ölçülür. Bu baxımdan Azərbaycanın
dünya ölkələrinin alternativ enerji təminatı, transmilli enerji, nəqliyyat-kommunikasiya layihələrində iştirakı,
digər planetar qlobal proseslərdə – beynəlxalq terrorizmə, narkoticarətə qarşı mübarizədə, dünya siyasətinin
demokratik transformasiyasında, [səh.113-114] regional inteqrasiya və s. fəal mövqeyi onun bölgədəki geosiyasi
gücünü və təsirini, beynəlxalq aləmdəki nüfuzunu, rolunu və dəyərini xeyli yüksəltmişdir. 2012-ci ildə 155
ölkənin dəstəyi ilə Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçilməsi və bu qurumun çərçivəsində səmərəli
fəaliyyət göstərməsi onun qlobal müstəvidəki rolunu da artırmışdır. О, BMT Təhlükəsizlik Şurasında ikiillik
fəaliyyəti ilə bir daha təsdiq etmişdir ki, qlobal təhlükəsizliyə, dünyada sabitliyin, sülhün və əmin-amanlığın
bərqərar olmasına, sivilizasiyalararası və mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafına töhfə vermək iqtidarındadır və
bu yolda əlindən gələni edir.
Bundan başqa, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti institutlarına, KİV-lərə və QHT-lərə yaratdığı sərbəst və azad
mühitə, göstərdiyi maddi və mənəvi dəstəyə, dünyanın qlobal informasiya vasitələrinə, aparıcı xarici mətbuat
orqanlarına və nümayəndəliklərinə yaratdığı əlverişli şəraitə və s. görə də dünyada vətəndaş cəmiyyəti və siyasi
plüralizmin hökm sürdüyü bir dövlət imici qazana bilmişdir. Bu amil də ölkənin beynəlxalq imici və geosiyasi
gücünə fəal təsir göstərir.
Azərbaycanın geosiyasi təsir və diplomatik resursları sırasına xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən diplomatik
nümayəndəlikləri, dünyada yaşayan azərbaycanlıları və s. aid etmək olar. Azərbaycan bu resurslar vasitəsilə
dünyanın siyasi, mədəni, diplomatik və s. həyatında iştirak edir və müvafiq sahələrdə öz geosiyasi maraqlarını
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təmin etməyə çalışır. Xarici siyasət resurslarının gücünə, xarici ölkələrdəki səfırliklərinin və diplomatlarının
sayına görə də Azərbaycan əksər postsovet və Cənubi Qafqaz ölkələrindən üstün mövqedədir.
Xaricdə yaşayan və ölkənin xarici siyasət resursu kimi dəyərləndirilən soydaşlara gəldikdə, Cənubi
Azərbaycanda, Gürcüstan, Rusiya (Dərbənd vilayəti) və başqa ölkələrdəki tarixi vətənlərində yaşayan təxminən
30-35 milyon azərbaycanlı ilə yanaşı, dünyada yaşayan digər soydaşlar da ana vətənlə əlaqələrini kəsməmiş
(bunların sayı təxminən 2 milyona yaxındır) və Azərbaycan üçün potensial investisiya mənbəyi hesab olunurlar.
Azərbaycan regionda yürütdüyü balanslı təhlükəsizlik siyasəti ilə həm Avratlantik təhlükəsizlik strukturları,
həm də regionun aparıcı dövlətləri ilə hərbi-geostrateji tərəfdaşlıq xətti yürütməklə dünyanın və regionun
təhlükəsizlik maraqlarında ciddi amilə çevrilmişdir. Keçən dövrdə Azərbaycan Cənubi Qafqazda və Avrasiya
məkanında bir-biri ilə toqquşan iki hərbi blokun – NATO və KTMT-nin mövcudluğunu nəzərə alaraq davamlı
tarazlı siyasət aparmağa üstünlük vermişdir. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, Azərbaycanın bu siyasəti Cənubi
Qafqazın mövcud reallığına tam adekvatdır.
Hazırda Azərbaycanın əksər xarici və region ölkələri ilə yaxşı tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq münasibətləri var.
ABŞ və Avropa Birliyi ilə yanaşı, Azərbaycan Xəzər-Qara dəniz hövzəsi, Orta Asiya, Yaxın Şərq, 2012-ci ildə
Qoşulmama Hərəkatına üzv olduqdan sonra isə bir sıra Cənubi Amerika və Afrika ölkələri ilə tərəfdaşlıq əlaqələri
yaratmışdır. Bu gün Azərbaycan Xəzər-Qara dəniz hövzələri və Cənubi Qafqaz ölkələri içərisində geosiyasi və
geoiqtisadi riskləri ən minimum olan və ən etibarlı tərəfdaş imici qazanmışdır. Ətraf ölkələrdən onun yalnız işğalçı
Ermənistanla Dağlıq Qarabağla bağlı münaqişəsi və problemləri mövcuddur. Xəzər hövzəsi ölkələri içərisində
Türkmənistan və İranla Xəzər dənizindəki sektor bölgüsü və bəzi yataqların mənsubiyyəti ilə bağlı müəyyən
problemlər yaşansa da, hazırda bu ölkələr arasında bütün digər sahələr üzrə dostluq və tərəfdaşlıq münasibətləri
hökm sürür.
Azərbaycan məscidin, kilsənin və sinaqoqun heç bir qısqanclıq, narahatlıq olmadan yan-yana fəaliyyət
göstərdiyi, çoxsaylı milli və etnik azlıqların sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşadığı ən nadir tolerantlıq məkanı
– multikulturalizm mərkəzi kimi dünyada tanınır və qəbul edilir. 2012-ci ildə “Eurovision” mahnı müsabiqəsini,
о cümlədən çoxsaylı beynəlxalq idman yarışlarını yüksək səviyyə- də təşkil edən Azərbaycan 1 Avropa
Oyunlarını da layiqincə keçirmişdir.
Azərbaycanın xarici aləmlə tərəfdaşlıq münasibətlərinə mənfı təsir göstərən və geosiyasi [səh.114-115]
dəyərini aşağı salan bəzi amillər də mövcuddur. Tədqiqatçılar bu sıraya, ilk növbədə, Ermənistanla münaqişənin
və Dağlıq Qarabağ probleminin 20 ildən bəri həll olunmamasını aid edirlər. Ümumiyyətlə, müstəqilliyə
qovuşduğu andan Azərbaycanın milli inkişafı yolunda rastlaşdığı ən mühüm problem də məhz ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi olmuşdur. Müstəqilliyin ilk illərində bu problem ölkənin bölgədə və
dünyada kəsb etdiyi geosiyasi əhəmiyyəti ciddi surətdə azaldaraq beynəlxalq investisiya qurumlarının ölkəyə
davamlı kapital qoyuluşu siyasətinə uzun müddət ciddi mənfı təsir göstərmişdir.
Bununla yanaşı, Xəzər dənizinin hüquqi statusunun da sona qədər həll edilməməsindən, Transxəzər
layihəsinə region dövlətlərinin fərqli yanaşmasından qaynaqlanan bəzi digər bölgə problemləri də həm
Azərbaycanın, həm də digər qonşu ölkələrin xarici aləmlə tərəfdaşlığına mənfı təsir göstərir.
Bir faktı da qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə, Cənubi Qafqaz,
Xəzər-Qara dəniz hövzəsindəki regional qarşıdurmalara və bəzi ölkədaxili problemlərə görə bir çox maraqlı
dairələr dünya investorlarına nə qədər Azərbaycanı əlverişsiz bir ölkə kimi təqdim etməyə çalışsalar da, malik
olduğu zəngin enerji resursları, Xəzər hövzəsində yürütdüyü effektli neft-qaz siyasəti və reallaşdırdığı çoxsaylı
transmilli layihələr onu bütün dünya üçün bir о qədər cəlbedici və arzu olunan tərəfdaşa çevirmişdir.
Yuxarıda qeyd olunan bütün amillər belə deməyə əsas verir ki, müstəqilliyinin iyirmi ili ərzində Azərbaycan
siyasi, iqtisadi, ictimai və mənəvi həyatın bütün sahələrində keçid dövrünü müvəffəqiyyətlə başa vurmuş bir ölkə
kimi tam formalaşmış, güclü regional amilə çevrilmiş və qlobal siyasətdə öz sözü, rəyi, prinsipial mövqeyi ilə
seçilən nüfuzlu dövlət kimi çıxış etməyə başlamışdır.
ОСНОВОПОЛОЖНИК НЕЗАВИСИМОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Али Гасанов
Помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам,
доктор исторических наук, профессор
Резюме
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В статье анализируются успехи, достигнутые Азербайджанской Республикой за годы независимости
в общественно-политической жизни страны. Автор на основе существенных факторов и аргументов
комментирует геополитическую позицию, достигнутую Азербайджаном в мире и регионе благодаря
геополитической политике, основы которой были заложены Общенациональным Лидером Гейдаром
Алиевым.
Азербайджан, расположенный в центре Европы, стоит в центре идущих в Каспийско-Черноморском
регионе важнейших политических процессов и транснациональных интересов. Энергетические и
транспортно-коммуникационные проекты реализуются лишь при непосредственном участии
Азербайджанского государства. Известно, что среди прикаспийских стран наиболее важное
геополитическое, геоэкономическое и геостратегическое положение принадлежит только Азербайджану.
Азербайджан и с геополитической и геоэкономической точек зрения является воротами в Евразию,
центральным государством восточно-западного транспортно-коммуникационного коридоров. Движущей
силой проектов Транскавказского транспортного коридора (TRASECA), железной дороги
стратегического значения Баку-Тбилиси-Карс также является Азербайджан.
Повышение международного имиджа Азербайджанской Республики зависит от демонстрируемой ею
внешнеполитической деятельности. Именно по этой причине наша страна [səh.115-116] благодаря своему
региональному имиджу, внутренним идеологическим и культурным ресурсам занимает одно из
авторитетных мест в современном мире. Такая высокая позиция достигнута неслучайно. Благодаря тому,
что страна длительное время была представлена на международной арене известным в мире, как
авторитетным общественно-политическим деятелем, Общенациональным Лидером Гейдаром Алиевым и
эта политика искусно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым, наша страна вошла в число
авторитетных государств мира. В настоящее время Азербайджан имеет отношения всестороннего
сотрудничества с большинством стран мира и региона. Наша Республика наряду с США и Европейском
Сообществом, имеет широкие отношения партнерства и взаимной поддержки и со странами Средней
Азии, Ближнего Востока, а также Южной Америки и Африки.
Assistant of the President of Azerbaijan Republic on Public-Political Issues,
Ali Hasanov
Doctor of history, Professor Founder of independence of Azerbaijan
Summary
The political achievements of Azerbaijan during the years of independence were analyzed in this article. The
author discusses the geopolitical position Azerbaijan has achieved in the region and in the international
community due to the geopolitical policies employed by national leader Heydar Aliyev.
Azerbaijan, which is located in the center of Eurasia, is at the center of the important ongoing political
processes and transnational interests of the Caspian-Black Sea and South Caucasia regions. Energy, transport and
communication projects can only be accomplished with the direct participation of Azerbaijan. Among the Caspian
littoral countries, Azerbaijan has the most important geo-political, geo-economic and geo-strategic position.
Azerbaijan is the gateway to Eurasia and from a geopolitical and geo-economic point of view, is the central state
of the East-West transport corridor. Azerbaijan is also the driving force behind the Trans-Caucasian transport
corridor (TRACACA) projects and the strategically important Baku-Tbilisi-Kars railway station.
Increasing the Republic of Azerbaijan’s international influence depends on its political activity in the
international arena. Because of its regional image and internal ideological and cultural resources, our country is
one of the most prestigious places in the modem world. Such a significant position is not achieved by accident.
Azerbaijan is among the influential states of the world, due in large part to the way the country was presented by
the internationally well-known political figure Heydar Aliyev; a presentation that has skillfully been continued
by President Ilham Aliyev. At present, Azerbaijan has multilateral cooperation with most countries around the
world and in the region. Our Republic, along with the United States and the European Community, has a broad
partnership and mutual support with the countries of Central Asia and the Middle East, as well as with South
America and Africa.
Dövlət idarəçiliyi. –2016. – №1(53). – S.-109-116.

1250

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Heydər Əliyev və multikulturalizmin Azərbaycan modeli
Nizami Xudiyev,
YAP İdarə Heyətinin üzvü
Milli-mənəvi dəyərlər və azərbaycançılıq – bu sözlər hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün doğma, əziz və
müqəddəsdir. Bu, həm də milli ruhun, milli şüurun simvolu olaraq tarixi yaddaşın fundamental prinsiplər əsasında
formalaşması deməkdir. Dövlət müstəqilliyini bərpa edərək, xalqımız keçmişin bütün buxovlarından azad
olduqdan sonra, əlindən zorla alınmış milli-mənəvi dəyərlərin, milli özünüdərkin formalaşmasına yeni zəmin
yarandı. Müasir tariximizin səhifələrində yer almış milli oyanış dövründə millətin həmin dəyərlər uğrunda
canından belə keçməyə hazır olması, xalqımızın milli dəyərlərə sadiqliyinin nümunəsidir.
1969-cu il iyulun 14-də Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə gələn Ümummilli Lider Heydər Əliyev ilk gündən
inkişafa mane olan ideoloji-siyasi baryerlərə sinə gərərək, Azərbaycan xalqının milli özünüdərki üçün bütün zəruri
tədbirləri həyata keçirməyə başlamış, ictimai şüurdakı qorxunu, ehtiyatlılığı aradan qaldırmağı, cəmiyyəti bütün
sahələr üzrə gələcək mənəvi yüksəlişlərə ruhlandırmağı bacarmışdır.
Xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin siyasi iradəsi nəticəsində Azərbaycan tarixən sahib olduğu
tolerantlıq və multikulturalizm ənənələrini hüquqi və siyasi müstəvidə yenidən bərpa etdi. Heydər Əliyev
Azərbaycanın gələcək uğurlu inkişafı üçün dəqiq ideoloji hədəf seçdi və öz uzaqgörən, müdrik siyasəti ilə əsrlər
boyu formalaşan çoxmədəniyyətlilik ənənəsini inkişaf etdirərək, onu keyfiyyətcə yeni mərhələyə qaldırdı.
Birmənalı şəkildə qeyd etmək olar ki, Ulu Öndər Azərbaycan multikulturalizminin siyasi banisidir. Heydər
Əliyevin təşəbbüsü və göstərişi ilə milli azlıqların ədəbiyyat, mədəniyyət, dil, tarix, adət-ənənələrinin qorunubsaxlanmasına, inkişaf etdirilməsinə qanuni zəmin yaradıldı. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 25-ci
maddəsi ilə mənşəyindən, irqindən, dinindən və dilindən asılı olmayaraq, hər kəsin hüquq və azadlıqlarına hörmət
təmin olundu. Bununla yanaşı, Ulu Öndərin hakimiyyətə gəlməsindən sonra qəbul edilən bir çox qanunlarda
Azərbaycan ərazisində yaşayan bütün milli azlıqların mədəni kimliyinə təminat verildi. Ümummilli Liderin
Azərbaycanda milli azlıqlarla bağlı siyasəti beynəlxalq qurumlar tərəfindən də hər zaman müsbət qarşılanıb.
Müasir dövrdə Azərbaycan özünün multikulturalizm siyasəti və bu sahədə əldə etdiyi nailiyyətlərlə dünya
dövlətlərinə, o cümlədən bununla bağlı tarixən zəngin təcrübəsi ilə tanınan Qərb ölkələrinə nümunədir. Heç də
təsadüfi deyil ki, 2016-cı il, məhz Azərbaycanda “Multikulturalizm ili” elan olunmuşdur. Multikulturalizm
ölkəmizdə artıq həyat tərzinə çevrilib və bu gün Azərbaycanda milli azlıqların ədəbiyyat, mədəniyyət, dil və
tarixlərinin qorunub-saxlanılmasına, inkişaf etdirilməsinə geniş şərait yaradılıb. Azərbaycanda qədim ənənələrə
malik olan multikulturalizm və tolerantlıq mədəniyyəti Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən dövlət
siyasətinin tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Ulu Öndərin siyasi kursunun davamçısı Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev bu siyasəti uğurla davam etdirir, multikulturalizmin Azərbaycan modelinin dünyaya nümunə kimi təqdim
edilməsi istiqamətində mütərəqqi addımlar atılır.
Ulu Öndər Heydər Əliyev milli-mənəvi dəyərlərimizin öyrənilməsini, qorunub-saxlanmasını və inkişaf
etdirilməsini əsas vəzifələrdən biri kimi irəli sürürdü. Bunlarsız millət yoxdur. Bunları qoruyub saxlamış xalq isə
həmişə müstəqillik yolu ilə getmək, müstəqilliyini qorumaq əzmindədir. “…Hər bir azərbaycanlı öz milli
mənsubiyyətinə görə qürur hissi keçirməlidir və biz azərbaycançılığı – Azərbaycan dilini, mədəniyyətini, millimənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini yaşatmalıyıq” – deyən Heydər Əliyev azərbaycançılığı milli bir ideologiya
kimi irəli sürür, mədəniyyətimizi, mənəvi dəyərləri təkcə milli varlığımızın yox, həm də siyasi varlığımızın –
dövlət quruculuğu prosesinin mühüm atributu kimi dəyərləndirirdi. Mənsub olduğu xalqın tarixi keçmişinə,
mədəni irsinə və mənəvi dəyərlər sisteminə sönməz məhəbbət duyğularıyla yanaşan, hələ ötən əsrin 70-ci illərində
görkəmli dövlət xadimi, müdrik şəxsiyyət kimi o, yaxşı başa düşürdü ki, aydın və dərk olunmuş milli ideologiya
hər bir xalqın irəliyə doğru inkişafının yol göstərəni və bələdçisidir.
1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə yenidən siyasi rəhbərliyə gələn Heydər Əliyev həyata keçirdiyi dövlət
quruculuğu prosesi ilə paralel surətdə mədəni-mənəvi quruculuq və milli-tarixi yaddaşın bərpası işlərinə başladı.
Vaxtilə qadağalara məruz qalan, yasaq olunan milli və dini bayramlar, adət və mərasimlər xalqa qaytarıldı. Heydər
Əliyev hər il qədim milli bayramımız olan Novruzda əhali ilə bayramlaşmağa çıxır, azad və müstəqil xalqımızın
Novruz sevinclərindən xüsusi zövq alırdı. Ulu Öndər Heydər Əliyev bu tədbirləri təkcə Azərbaycan yox, bütün
türk dünyası miqyasında həyata keçirirdi. Ortaq türk mədəniyyəti və mənəviyyatının öyrənilib təbliğ edilməsi,
keçmişdən gələcəyə ötürülməsi yönündə müstəsna xidmətlər göstərirdi. Qırğızların “Manas” eposunun 1000 illik
yubileyində iştirak və çıxış edən Heydər Əliyev bütün türk dünyası üçün əvəzedilməz müdrik bir şəxsiyyət
olduğunu bir daha sübut etdi.
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Ümummilli Lider Heydər Əliyev respublikada yenidən hakimiyyətə qayıdanda, cəmiyyətin dinə bağlı
durumu belə mürəkkəb və ziddiyyətli idi. Bu cür çətin şəraitdən yalnız yüksək dövlətçilik təcrübəsi olan bir şəxs
baş çıxara, vəziyyəti düzgün qiymətləndirib dönüş yarada bilərdi. Yalnız Heydər Əliyev öz dərin biliyi, yüksək
bacarığı, mətin iradəsi, böyük idarəçilik təcrübəsi, düzgün və uzaqgörən siyasəti sayəsində dövlət-din
münasibətlərini inzibatçılığa yol vermədən, məqbul beynəlxalq standartlara müvafiq şəkildə öz təbii məcrasına
qaytara bilər, dövlətin strateji xəttinə əsasən, tənzim edə bilərdi. İlk növbədə, din-dövlət münasibətlərində
yaranmış uçurum aradan götürülməli, qarşılıqlı inam bərpa olunmalı, dövlətin antidin, ateist siyasəti
yeritməməsinə insanları inandırmalı, dinin həqiqətən də, milli-mənəvi dəyərlərdə yerini müəyyən etmək tələb
olunurdu. Bu, asan və tezliklə həyata keçirilməsi mümkün olan iş deyildi. Yəqin ki, hər şeydən əvvəl vəziyyətdə
köklü dəyişiklik yaratmaq üçün problemə münasibət bildirməklə yanaşı, qanuni zəmin hazırlamaq lazım idi. Bu
məqsədlə “Dini etiqad azadığı haqqında” Azərbaycan Respubikası Qanununda müəyyən dəyişikliklər edildi, bəzi
maddələr ləğv edildi, bəzilərinə isə əlavələr edildi.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin zəngin dövlətçilik ənənələrinin layiqli davamçısı olduğunu əməli addımları ilə
sübuta yetirən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev regionda cərəyan edən proseslərin istiqamətini
müəyyənləşdirən, ona təsir göstərən ciddi fenomenə çevrilmişdir. Bu gün Prezident İlham Əliyevi, eyni zamanda,
Azərbaycanın milli-mənəvi dəyərlərinin ən qüdrətli mühafizəçisi kimi görürük. Prezident İlham Əliyevin
konsepsiyasına görə, milli ruhu qorumağın, inkişaf etdirməyin və yeni nəsillərə çatdırmağın ən mühüm şərti, məhz
milli dövlətçilikdir. Milli dövlət ancaq ərazinin, maddi sərvətlərin deyil, həm də milli-mənəvi dəyərlərin
qorunmasına xidmət edir. Dövlətçilik hisslərinə malik olmadan xalq milli dövlətini inkişaf etdirə bilməz.
Bu gün Ulu Öndərin ali ideyalarının gerçəkləşməsində Cənab İlham Əliyevlə birgə Onun xanımı, Heydər
Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban
xanım Əliyeva da yaxından iştirak edir. Yüksək mənəvi-əxlaqi dəyərləri parlaq şəxsiyyətində cəmləyən
Azərbaycan qadını kimi Mehriban xanım Əliyeva demokratik və hüquqi dövlət quruculuğu yolunda sürətlə
irəliləyərək, sivil dəyərləri əxz edən Azərbaycan cəmiyyətinin həyatına Birinci Xanım ənənəsini də gətirmişdir.
Əslində, nə vaxtsa çağdaş dünyanın bizim dövlətçilik irsimizdən mənimsədiyi, tarixin hansısa mərhələsində
unutduğumuz bu ənənələrin müstəqil Azərbaycan dövlətində yenidən bərpası faktı, məhz Mehriban xanım
Əliyevanın adı ilə bağlıdır. Etiraf edilməlidir ki, bu gün Azərbaycanın tutduğu demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət
quruculuğu yolu millətin özünü dərindən dərk etməsini tələb edir, milli özünüdərk isə millətin ictimai və dini
fikrinə, fəlsəfəsinə, adət-ənənələrinə müraciət edilməsini labüd edir. Çünki burada bir tərəfdən milli
substansiyanın özünüdərk təcrübəsi, digər tərəfdən isə bu substansiyanın nisbətən güclü və aydın mənəvi
təzahürləri cəm olmuşdur. Əsrlər boyu Azərbaycan ərazisində müxtəlif millətlərin, etnik qrupların və dinlərin
nümayəndələri yaşamalı olublar. Onlar illərlə Azərbaycanda əmin-amanlıq və qarşılıqlı anlaşma şəraitində
yaşayıblar və ölkəmiz müxtəlif sivilizasiyaların qovuşduğu məkan olub. Tarix boyu ölkəmizdə bütün xalqların və
dinlərin nümayəndələrini həmişə dostluq, qardaşlıq münasibətləri birləşdirib. Ayrı-ayrı etiqad və inanclara malik
insanların yüz illərlə əmin-amanlıq şəraitində yaşamasında, etnik-mədəni müxtəlifliyin günümüzədək qorunubsaxlanmasında xalqımıza xas olan mədəni və mənəvi dəyərlər müstəsna rol oynayıb. İndi də Azərbaycanda
müxtəlif dini və etnik qruplar sülh şəraitində birgə yaşayırlar və tarixən tolerant cəmiyyətin bərqərar olması burada
məskunlaşmış azsaylı xalq və etnik qrupların öz varlığını qoruyub- saxlamasına əlverişli mühit yaradıb.
Bu gün ölkəmizdə multikulturalizim həm də dövlət siyasəti kimi həyata keçirilir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin
rəhbərliyi ilə Azərbaycanda multikulturalizm ənənələrinin qorunması sahəsində həyata keçirilən siyasi fəaliyyət
indi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən böyük inamla davam etdirilir. Qeyd edək ki,
dövlət başçısının Azərbaycanda multikultural münasibətlərin inkişafı yönündə atdığı addımlar davamlı xarakter
daşıyır. Bildiyimiz kimi, möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev 2016-cı ili “Multikulturalizm ili” elan edib və
Prezidentin təşəbbüsü ilə multikulturalizm dövlət siyasətinin ən önəmli istiqamətlərindən birinə çevrilib.
Yürüdülən siyasətin nəticələrindən biri olaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə Bakı
Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi təsis edilib. Bu addım multikulturalizm sahəsində ölkədə əsrlərdən bəri
toplanmış böyük tarixi təcrübəyə qayğı zərurətindən qaynaqlanır. Multikulturalizmi Azərbaycanın dövlət siyasəti,
xalqımızın həyat tərzi kimi dəyərləndirən möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev bu siyasətin həyata
keçirilməsində BMT, ATƏT, Avropa Şurası, Avropa İttifaqı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığa xüsusi önəm verir. Dövlətimizin başçısı daim ölkəmizin bu təşkilatlar
tərəfindən qəbul edilən milli azlıqların hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi ilə bağlı konvensiyalara qoşulmasının
vacibliyini qeyd edir.
Azərbaycanda 2016-cı ilin “Multikulturalizm ili” elan edilməsi bir çox obyektiv amillərdən qaynaqlanır.
Birincisi, Azərbaycan əsrlər boyu mədəniyyətlərin qovuşduğu məkanda yerləşməklə, dinlər və sivilizasiyalararası
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anlaşmada aparıcı rol oynayıb, bu sahədə geniş təcrübə toplayıb. İkincisi, Azərbaycan cəmiyyətindəki dözümlülük
ölkədə nadir tolerantlıq mühiti yaradıb və indi bu, bir nümunə kimi beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini cəlb edir.
Üçüncüsü, Azərbaycanda multikulturalizm ənənələrinin inkişafı və möhkəmlənməsi üçün bütün zəruri siyasi və
sosial şərait mövcuddur.
Azərbaycan Respublikasının ali qanunverici aktı olan konstitusiyaya əsasən, ölkəmiz demokratik-hüquqi və
dünyəvi dövlətdir. Azərbaycan bütün dini etiqadlara qarşı pozitiv sekulyarizm modelini tətbiq edir. Belə ki, dövlət
dinə qayğı və dəstək göstərərək, tolerantlığı din siyasətinin əsası və tərkib hissəsi kimi həyata keçirilir.
Konstitusiyada tolderantlığın qorunması üçün xüsusi maddə də əks olunub. Belə ki, qanunun 18-ci maddəsinin I
bəndində göstərilir ki, “bütün dini etiqadlar qanun qarşısında bərabərdir.” 48-ci maddədə isə Azərbaycanda
yaşayan hər kəsin vicdan azadlığı, ictimai qaydanı pozmayan, yaxud ictimai əxlaqa zidd olmayan dini
mərasimlərin yerinə yetirilməsinin sərbəstliyi təsbit olunur.
Konstitusiya ilə qorunan bu hüquqlardan yararlanaraq, Azərbaycanın hər bir vətəndaşı öz dini inancını, sosial
fəaliyyətini rahat şəkildə yerinə yetirə bilir. Çünki əgər tolerantlıq avropalı üçün hüquqi bir vəzifədirsə,
azərbaycanlı üçün mənəvi məsələdir. Bu gün ölkədə hökm sürən ictimai sabitlik, vətəndaş həmrəyliyi və etnik və
dini tolerantlıq milli siyasətin məntiqi nəticəsidir. Əgər Azərbaycanın tarixinə nəzər salsaq, görərik ki, burada heç
vaxt milli və dini zəmində ayrı-seçkilik və ya qarşıdurma baş verməyib, bunun tam əksi, qarşılıqlı etimada və
hörmətə əsaslanan mütərəqqi milli-mədəni və dini münasibətlər mövcud olub və olmaqda davam edir.
Müstəqilliyinin ilk dövrlərində dünyada gedən dinlər və mədəniyyətlərarası dialoq prosesinin aktiv iştirakçısı olan
Azərbaycan bu gün, demək olar ki, bu prosesin hərəkətverici qüvvəsinə çevrilib.
Bunun məntiqi nəticəsidir ki, tarixən formalaşmış tolerantlıq və dözümlülük Azərbaycan cəmiyyətini
səciyələndirən gözəl bir ənənəyə çevrilib. Azərbaycan müxtəlif millətlərə və dinlərə məxsus insanların birgə
mehriban yaşadığı bir ölkə, Şərqlə Qərb, Qərblə islam dünyası arasında bir körpü olaraq mədəniyyətlər və
sivilizasiyalararası dialoqa böyük önəm verir.
Multikulturalizmin əsasında müxtəlif millətlərdən olan insanların hər bir şəxsiyyətə hörmət qoyaraq,
qanunlar əsasında birgə yaşama ideyası dayanır. Bu zaman mədəni, dini, etnik və digər xüsusiyyətlərə zərər
dəyməməlidir. Əsl multikulturalizmin hökm sürdüyü cəmiyyətə nail olmağın vasitələri tolerantlıq, qanunlara və
bir-birinin azadlığına hörmət təşkil edir.
Azərbaycanda müxtəlif millətlərin, dinlərin və mədəniyyətlərin nümayyəndələrinin sərbəst yaşamaları üçün
bütün zəruri şərait yaradılmışdır. Azərbaycanın müstəqilliyi bərpa olunduğundan sonra ölkəmizdə
multikulturalizm ənənələrinin güclənməsinə dövlət dəstəyi formalaşıb və bu siyasət ildən-ilə daha da güclənir.
Azərbaycan multikulturalizm cəhətdən dünyaya nümunə olan bir ölkəyə çevrilmişdir. Azərbaycanda
multikulturalizm dövlət siyasətinə çevrilmişdir. Mövcud milli-mədəni müxtəliflik və etnik-dini dözümlülük
mühiti Azərbaycanı çoxmillətli, çoxkonfessiyalı bir dövlət kimi, dünya miqyasında mədəniyyətlərarası dialoqun
bənzərsiz məkanı etmişdir. Bu gün Azərbaycanda mədəni-etnik müxtəlifliyin qorunmasına yönələn və uğurla
həyata keçrilən dövlət siyasəti multikulturalizm sahəsində əsrlərdən bəri toplanmış böyük tarixi ənənələri
qoruyub-saxlamağa və daha da inkişaf etdirməyə yönəlmişdir.
Beynəlxalq konfranslarda alimlər, siyasətçilər, beyin mərkəzlərinin ekspertləri tərəfindən Azərbaycan bütün
dünyaya dözümlülük və tolerantlıq örnəyi kimi göstərilir. Azərbaycandakı tolerantlıq və multikulturalizmin
beynəlxalq aləmdə rəğbətlə qarşılanması dünya mətbuatında da öz əksini tapır. Avropalı və amerikalı
jurnalistlərin müəllifi olduqları yazılarda Azərbaycan mədəniyyətlərarası və dinlərarası tolerantlıq nümunəsi kimi
təqdim olunur. Azərbaycanın müsbət tolerantlıq təcrübəsindən çıxış edərək, bu gün paytaxt Bakı son illər dini
tolerantlıq mövzusunda bir sıra beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edərək, mədəniyyətlərarası dialoq üçün bir
mərkəzə çevrilib.
Bunun təsdiqi olaraq, son illərdə Dünya Dini Liderləri Sammitinin, MDB Dinlərarası Şurasının, MDB
Müsəlmanları Məşvərət Şurasının, Qafqaz Xalqları Ali Dini Şurasının toplantılarının Bakıda keçirilməsini qeyd
etmək kifayətdir.
Bu gün fəxrlə qeyd etmək olar ki, Azərbaycan təkcə neft ixrac edən ölkə deyil, həmçinin Qərbin özünə
multikulturalizim ənənələri ixrac edəcək bir ölkədir. Əbəs yerə deyil ki, ölkəmizə təşrif buyuran Qərb
siyasətçilərinin ən çox sadaladıqları məsələlər sırasında Azərbaycanın Qərb və dünya üçün multikulturalizim
nümunəsi olması vurğulanır.
Səs.-2016.-17 iyun.-№108.-S.8-9.
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BÖYÜK XİLASKARLIQ MİSSİYASI
İsa HƏBİBBƏYLİ,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti,
Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin sədri, akademik
Ölkələrin və xalqların tarixində və taleyində elə məqamlar olur ki, həmin çətin dövrlərdə yaranmış ağır
siyasi-hərbi vəziyyət, ictimai-iqtisadi və mənəvi böhran Şekspirvari “olum, ya ölüm” sualını sərt şəkildə meydana
qoyur. XX əsrin doxsanıncı illərinin əvvəllərində Azərbaycan belə bir gerçək sual qarşısında idi. AXC-Müsavat
hakimiyyəti ölkəmizi cəmiyyət həyatının bütün sahələrini əhatə edən dərin böhran vəziyyətinə çatdırmışdı. Sual
açıq və aydın idi: “Olum, ya ölüm?!”
Heç şübhəsiz, hər hansı xalq həmin sual qarşısında qalarsa, nə qədər çətin olsa da, mütləq “qalım” qərarını
verərdi. Azərbaycan xalqı da varlığını, ölkənin bütövlüyünü, elan olunmuş müstəqilliyin qorunub saxlanılmasını
arzu edirdi. Ancaq mövcud hakimiyyət və onun rəhbərləri buna heç cür qadir deyildi. Ölkədə vətəndaş müharibəsi
başlamışdı və 1993-cü ilin yazında bu müharibənin səngərləri artıq Bakı şəhərinə yaxın mövqelərdə də
qurulmaqda idi. Azərbaycan real olaraq parçalanmaq təhlükəsi qarşısında qalmışdı və artıq qondarma “TalışMuğan respublikası” özünü elan etmişdi. Əsgəri xidmətdə də olmamış mülki şəxs tərəfindən idarə edilən hərbi
hissələr dövlətin deyil, hərəsi bir xarici dövlətə xidmət edən ayrı-ayrı siyasi qüvvələrin əlində cəmləşmişdi.
İqtisadi böhran çox dərinləşmişdi, çörək növbələri ölkənin hər yerində adi hala çevrilmişdi. Xaricə ziyalı axını da
genişlənirdi. Artıq dağılmış müvəqqəti eyforiya hisslərindən sonra AXC-Müsavat başçılarının populist çıxışları,
boş vədləri xalq tərəfindən qəbul olunmurdu. Azərbaycanı qısa müddətdə bir neçə kiçik dövlətə parçalanmış
Yuqoslaviyanın ağır taleyi gözləyirdi. Ölkəmizin geniş neft-qaz ehtiyatlarına malik olduğunu da nəzərə alsaq,
onda Azərbaycana yönəldilmiş parçalanma siyasətinin xarici qüvvələrin maraqlarına daha çox uyğun gəldiyini
daha aydın etmək olar.
Bir sözlə, bütün sahələri bürüyən böhran dərinləşmiş, qurtuluş zərurəti Azərbaycanda qaçılmaz, kəskin bir
problem kimi gündəmə gəlmişdi. Belə məsuliyyətli bir tarixi məqamda ölkəni və xalqı yaranmış dərin və
genişmiqyaslı böhrandan xilas etmək vəzifəsini üzərinə götürmək çox çətin və ağır bir iş idi. Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev tarixin bu cür keşməkeşli məqamında ölkənin və
dövlətin milli qurtuluşu vəzifəsini yerinə yetirmək, həyata keçirmək zərurəti ilə üz-üzə qalmışdı. Böyük
dövlətçilik təcrübəsinə, yüksək liderlik qabiliyyətinə malik olan bu qüdrətli dövlət xadiminin yenidən siyasi
cəbhəyə qayıdışını təkcə xalq deyil, həm də zaman tələb edirdi.
Çətin sınaqlarda möhkəmlənmiş, zəngin siyasi təcrübəyə malik olan dövlət xadimi Heydər Əliyev
Azərbaycan xalqı qarşısında həmin məsuliyyətli tarixi vəzifəni qəbul etmiş, böyük xilaskarlıq missiyasını
dönmədən, qətiyyətlə həyata keçirmişdir.
Məlum olduğu kimi, Heydər Əlirza oğlu Əliyev keçmiş Sovet İttifaqı kimi dünyanın ən böyük iki
dövlətindən birinin əsas rəhbərlərinin sırasında öndə dayanırdı. Dünya ictimaiyyəti onu təcrübəli siyasi xadim və
böyük dövlət rəhbəri kimi qəbul etmişdi. Kremlin zirvəsini fəth etməyi bacarmış Heydər Əliyev beynəlxalq
aləmdə geniş nüfuz sahibi idi. Siyasi Büroda da onunla hesablaşmalı olurdular. Beləliklə, Heydər Əliyev XX əsrin
görkəmli dövlət xadimlərindən biri kimi böyük şöhrət qazanmışdı.
Müstəqil Azərbaycan Heydər Əliyevin şah əsəridir!
Bu möhtəşəm əsərin möhkəm əsaslarını o, hələ keçmiş sovet hakimiyyəti illərindəki düşünülmüş siyasəti
və məqsədyönlü fəaliyyəti ilə formalaşdırmışdı. Zəngin dövlətçilik təcrübəsinə və geniş dünyagörüşə malik dövlət
xadimi olması, cəsarətli ideyaları, böyük təşkilatçılıq qabiliyyəti, uzaqgörənliyi hələ Azərbaycan Respublikasına
rəhbərliyinin birinci dövründə Heydər Əliyevin siyasi liderlik istedadını Azərbaycan cəmiyyətinə və dünyaya
təqdim etmişdi. Heydər Əliyev xalqımızın çoxəsrlik tarixində Azərbaycan adlı dövlət yaratmış nadir siyasi
şəxsiyyətdir. Onun rəhbərliyi ilə qısa müddətdə ölkəmiz Sovet İttifaqının inkişaf etmiş respublikalarından birinə
çevrilmişdi. Bütün bunlara görə XX əsrin doxsanıncı illərinin əvvəllərində mürəkkəb və gərgin ictimai-siyasi
şəraitdə Azərbaycan xalqı görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevi qüdrətli xilaskar kimi siyasi mühitin ön
mövqeyinə
çəkmişdi.
Xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyevin zəngin və keşməkeşli tərcümeyi-halında Naxçıvan Muxtar Respublikası
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Ali Məclisinin Sədri vəzifəsində çalışdığı dövr (3 sentyabr 1991-14 iyun 1993-cü illər) mühüm əhəmiyyətə
malikdir.
Bu dövrdə o, çoxcəhətli yorulmaz fəaliyyəti ilə Azərbaycan dövlətçiliyinin Naxçıvan məktəbini
yaratmışdı!
Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaşadığı və Ali Məclisin Sədri vəzifəsində çalışdığı
illərdə Naxçıvan ölkəmizdə müstəqil dövlətçiliyin böyük laboratoriyası funksiyasını həyata keçirmişdir!
Hələ Sovet İttifaqı dağılmamış və Azərbaycanda dövlət müstəqilliyi elan olunmamış, yeni müstəqil dövlətçiliyin
bəyan edilməsindən 11 ay əvvəl 17 noyabr 1990-cı ildə üçrəngli Azərbaycan bayrağının dövlət rəmzi kimi qəbul
edilməsi səviyyəsində nadir hadisə məhz cəsarətli və uzaqgörən dövlət xadimi Heydər Əliyev tərəfindən
Naxçıvanda muxtar respublika Ali Sovetinin qərarı ilə həyata keçirilmişdi. Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist
Respublikasının adından “Sovet Sosialist” sözlərinin çıxarılması hadisəsi də məhz Heydər Əliyev tərəfindən
Sovet İttifaqının mövcudluğu şəraitində həyata keçirilmişdi. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Soveti əvəzinə
muxtar respublikanın Ali Məclisi formatının meydana çıxması da Heydər Əliyevin kamil siyasi düşüncəsinin
mühüm hadisəsidir. Bundan başqa, Naxçıvan MR Ali Məclisi Sədrinin 16 dekabr 1991-ci il tarixli qərarı ilə
Naxçıvanda Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününün müəyyən olunması ilə dünyada azərbaycanlılar
anlayışı meydana çıxmış və geniş bir hərəkatın əsası qoyulmuşdur. XX əsrin doxsanıncı illərinin əvvəllərində
Naxçıvan Muxtar Respublikasının işğal olunmaqdan xilas edilməsi, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün qorunub
saxlanılması Heydər Əliyevin tarixi xidmətlərindən biridir.
Müstəqil Azərbaycanın taleyində xüsusi əhəmiyyətə malik olan Yeni Azərbaycan Partiyasının da Heydər
Əliyev tərəfindən 21 noyabr 1992-ci ildə Naxçıvanda yaradılması ölkəmizin milli istiqlalında böyük öndərin
həyatı və fəaliyyətinin Naxçıvan dövrünün müstəsna dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu aşkar şəkildə nəzərə
çarpdırır.
XX əsrin doxsanıncı illərinin əvvəllərinin Azərbaycan hakimiyyətini təmsil edən AXC-Müsavat hökuməti
böhran içində çapalayanda üç tərəfdən Ermənistan sərhədi ilə əhatə olunan Naxçıvanda həyat inkişaf edir,
cəmiyyət quruculuğu sahəsində qətiyyətli addımlar atılırdı. Azərbaycan xalqı belə cəsarətli, düşünülmüş və
məqsədyönlü, ümummilli mənafelərə xidmət edən addımların ölkə miqyasında da atılmasını arzu və tələb edirdi.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev çoxmilyonlu Azərbaycan xalqının böyük ümidlərinin dalğasında yenidən
hakimiyyətə gəlmiş və bununla da ölkəmizdə milli qurtuluş hərəkatının bünövrəsi qoyulmuşdur. Beləliklə, 15
iyun 1993-cü ildə müstəqil Azərbaycan dövlətinin tarixinə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil olmuşdu.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi Heydər Əliyev 3 oktyabr 1993-cü ildən başlayaraq ölkədə baş
verən vətəndaş qarşıdurmasını dayandırmış və cəmiyyət həyatının bütün sahələrini əhatə edən islahatları uğurla
həyata keçirməklə genişmiqyaslı böhranı qısa müddətdə aradan qaldırmışdı. Dünyanın aparıcı dövlətləri ilə
imzalanan neft müqavilələri tarixə “Əsrin müqaviləsi” kimi daxil olmuşdu. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin,
Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz boru xəttinin çəkilişinə verilən qərarlar Azərbaycan xalqının iqtisadi böhrandan xilas
edilməsində əhəmiyyətli hadisələrə çevrilmişdir. Dövlət hakimiyyəti, ordu quruculuğu möhkəmləndirilmişdir.
Qətiyyətlə demək olar ki, Heydər Əliyev müstəqillik dövründə Azərbaycan dövlətçilik təsisatlarının milli
əsaslar üzərində yaradılmasının böyük memarı idi. Ümumxalq səsverməsi ilə 12 noyabr 1995-ci ildə qəbul edilmiş
müstəqillik dövrünün Azərbaycan Konstitusiyası tarixə Heydər Əliyev Konstitusiyası kimi daxil olmuşdur.
Azərbaycanda təcrübəli mütəxəssislər, ziyalı-siyasətçilər, tanınmış elm və mədəniyyət xadimləri əsasında milli
parlamentarizmin formalaşdırılması da Heydər Əliyevin xidmətləri sırasında xüsusi yer tutur. Heydər Əliyevin
siyasi iradəsi ilə ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitliyin möhkəmləndirilməsi cəmiyyət həyatının inkişaf ritmlərinin
ahəngdarlığının təmin edilməsində böyük rola malik hadisə idi. Beynəlxalq aləmdə Azərbaycan Respublikasının
dünya ölkələri ilə normal əlaqələrinin qurulması, ölkənin xarici siyasət strategiyasının müəyyən olunması böyük
dövlət xadiminin həm də mahir diplomatik bacarığının əməli ifadəsi idi.
Geniş mənada Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə Azərbaycanda müstəqil dövlətçiliyin möhkəm
əsaslarının yaradılması milli qurtuluşun məntiqi yekunu və qanunauyğun nəticəsi kimi mühüm siyasi-tarixi
hadisədir!
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ölkəmizi Milli Qurtuluşdan yeni İntibaha çatdıran
görkəmli dövlət xadimidir!
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Respublikamızda ulu öndər tərəfindən müəyyən olunmuş dövlətçilik kursunun qorunub saxlanılmasının,
möhkəmləndirilməsinin və yaradıcılıqla daim inkişaf etdirilməsinin təmin olunması dövlət başçısı İlham Əliyevin
adı ilə bağlı olan tarixi xidmətdir. Məhz bu proses əvvəlki on il ərzində əsası qoyulmuş, möhkəm təməlləri atılmış
böyük layihələrin uğurla tamamlanmasına, həmin zəmində yeni və daha möhtəşəm quruculuq proqramlarının
hazırlanıb həyata keçirilməsinə şərait yaratmışdır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan
regionlarının inkişafı, qeyri-neft sektorunun, turizmin inkişaf etdirilməsi və Bakıətrafı qəsəbələrin yenidən
qurulması proqramlarının ardıcıl olaraq gerçəkləşdirilməsi ölkəmizin simasını tanınmaz dərəcədə dəyişdirmişdir.
Aparılan məqsədyönlü və möhtəşəm quruculuq prosesi paytaxtımız Bakını dünyanın müasir şəhərləri sırasına
çıxarmışdır.
Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aləmdə mövqeləri daha da genişlənmiş və möhkəmləndirilmiş,
ölkəmizin tərəfdaşları və dostları çoxalmışdır. Başa çatmaqda olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu Avrasiya Dəmir
İpək yolu ünvanı qazanmışdır. Azərbaycanın böyük intibah prosesləri üçün zəruri olan tranzit ölkəyə çevrilməsi
bu qədim və həmişəcavan diyarda siyasi düşüncələrin, elmi fikirlərin, mədəniyyətlərin, dini baxışların dialoqunun
baş tutmasını şərtləndirmişdir.
Mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoqun Azərbaycanda təmin edilməsi, bu istiqamətdə təşkil edilmiş
beynəlxalq tədbirlər Azərbaycanı ölkədə yaşayan bütün xalqları, etnik qrupları, dini icmaları özündə birləşdirən
multikultural və tolerant cəmiyyətin formalaşmasını şərtləndirmişdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Sivilizasiyalar
Alyansının 26-27 aprel 2016-cı il tarixdə Bakı şəhərində keçirilmiş VII Qlobal Forumunda Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin nitqində ifadə olunmuş aşağıdakı fikirlər multikulturalizm və
tolerantlıq sahəsində aparılmış məqsədyönlü işlərin ümumiləşmiş məntiqi yekunudur: “Əsrlər boyu müxtəlif
dinlərin və mədəniyyətlərin nümayəndələri Azərbaycanda sülh şəraitində və ləyaqətlə yaşayıblar. Dini
dözümlülük və multikulturalizm burada hər zaman mövcud olmuşdur. “Multikulturalizm” sözü mövcud olmadığı
bir zamanda belə həmin ideyalar daim yaşayıb. Bunun nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan çoxmillətli və
konfessiyalı ölkədir... Bu, bizim ən böyük sərvətimizdir və biz tariximizlə fəxr edirik... Bizim təşəbbüslərimiz
mədəniyyətlər və sivilizasiyalar arasında körpü kimi ölkəmizin mövqelərinin gücləndirilməsi məqsədini daşıyır...
Multikulturalizmin alternativi yoxdur”.
Ölkəmizdə azərbaycançılıq məfkurəsi dərinləşmiş, milli ideologiya formalaşdırılmışdır. Azərbaycançılığın
dövlət ideologiyası səviyyəsinə qaldırılması həm Azərbaycan xalqının, həm də dünya azərbaycanlılarının
harmoniyasını təmin etməyə imkan yaradır. Milli mədəniyyətimiz, elmimiz və ədəbiyyatımız dünyada tanınmış
və geniş təbliğ edilmişdir. Ölkə Prezidentinin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının, muzeylərin, teatrların və
məktəblərin, səhiyyə müəssisələrinin yenidən qurulması, inkişaf etdirilməsi, ən müasir texnologiyaya əsaslanan
avadanlıqlarla təchiz edilməsi istiqamətindəki ardıcıl fəaliyyəti xalqın mənəvi varlığı və milli kimliyi ilə sıx bağlı
olan bu sahələrin sıçrayışlı inkişafına təkan vermişdir. Ölkədə milli və bəşəri dəyərləri özündə cəmləşdirən yeni
ziyalı nəsli yetişib ərsəyə gəlmişdir.
Bütün bunlara görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev coğrafi ərazi etibarilə nisbətən
kiçik, strateji əhəmiyyətinə və iqtisadi imkanlarına görə güclü bir ölkənin böyük lideri, yeni dünya siyasətinin
cəlbedici
parlaq
simalarından
biri
kimi
dünyanın
diqqət
mərkəzində
dayanır.
Geniş dünyagörüş, dərin analitik təfəkkür, problemlərin həllinə çoxaspektli yanaşma, Azərbaycan idealına dərin
sədaqət, inteqrasiya proseslərinin tənzimlənməsinə milli mövqedən baxış ölkə Prezidentini xalqına və dünyaya
sevdirən əsas xarakterik xüsusiyyətlərdir.
Azərbaycan dövləti milli istiqlalını bu böyük enerjinin və tükənməz ilhamın gücü ilə inkişaf etdirmək
yollarında ciddi uğurlara imza atır.
Müstəqillik dövründə Naxçıvan Muxtar Respublikası da Milli Qurtuluşun işığında böyük və şərəfli yol
keçməkdədir. Ölkə rəhbərliyinin müəyyən etdiyi siyasətin zəminində Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri Vasif
Talıbovun məqsədyönlü rəhbərliyi ilə ardıcıl olaraq həyata keçirilən genişmiqyaslı layihələr əsasında regionda
davamlı ənənələrin qorunub saxlanılması şərti ilə muxtar respublika əsaslı şəkildə yenidən qurulmuşdur.
Naxçıvan Muxtar Respublikasını Türkiyə Cümhuriyyəti və İran İslam Respublikası ilə əlaqələndirən yollar dünya
standartlarının yeni örnəkləridir. Qədimlik və müasirliyin işığında qurulub tikilmiş Naxçıvan şəhəri XXI əsrin
intibah şəhərinin bənzərsiz simasını özündə cəmləşdirir. Ucqar dağ kəndlərindən rayon mərkəzlərinədək hər yerdə
gedən genişmiqyaslı quruculuq prosesləri məmləkətimizin müasir tipli abad bir regionunun yaradılması ilə
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nəticələnmişdir. Artıq Naxçıvan Muxtar Respublikası ölkəmizin yeni tipli məktəblərinə, yeni texnologiya ilə
təchiz olunmuş işlək sənaye müəssisələrinə, hər qarış torpağı əkilib-becərilən kənd təsərrüfatına malik inkişaf
etmiş regionudur.
Milli-tarixi ənənələrin yaşadılmasına və inkişaf etdirilməsinə də qədim Naxçıvan özünün töhfələrini
verməkdə davam edir. Naxçıvanda Ali Məclis Sədrinin xüsusi sərəncamları ilə keçirilən beynəlxalq
simpoziumlarda Nuh dövrünün ilk insan məskənlərindən, ilkin sivilizasiya proseslərindən və
şəhərsalmadansonrakı dövrlərin tarixi nailiyyətlərinə, siyasi-ədəbi və maarifçi şəxsiyyətlərinə qədər ümummilli
məsələləri əhatə edən problemlərin müzakirəsi geniş mənada ölkəmizin tarixinin, mədəni inkişafının
öyrənilməsinə qiymətli əlavələrdir. Qonşu dövlətlərlə əlaqələr sahəsində qazanılmış nailiyyətlər Naxçıvanın
respublikamızın beynəlxalq əlaqələrinin genişləndirilməsinə və daha da möhkəmləndirilməsinə xidmətinin əməli
ifadəsidir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam
mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi ilə əlaqədar təşkilat komitəsinin yaradılması haqqında”kı 2 iyun 2016-cı il
tarixli sərəncamı Azərbaycanın ən qədim sivilizasiya mərkəzlərindən biri olan Naxçıvan diyarının əsrlər boyu
vətənə və bəşəriyyətə verdiyi böyük töhfələrin dünyaya çatdırılması baxımından dövlət əhəmiyyətli çox mühüm
qərardır.
Bu tarixi sərəncam müstəqil Azərbaycanda müasir inkişafın böyük göstəricilərini yüksək səviyyədə təqdim
edən yeni Naxçıvanın nailiyyətlərini göstərmək üçün də geniş imkanlar açır. Fikrimizcə, Naxçıvanın İslam
mədəniyyətinin paytaxtı kimi təqdim olunması istiqamətində həyata keçiriləcək mühüm tədbirlər böyük tarixi
ənənələrə malik olan qədim diyarın müasir inkişafına yeni töhfələr verəcək və ümumən azərbaycançılığın türkmüsəlman dünyasındakı yeri, rolu və əhəmiyyətinin geniş imkanlarını dünya ictimaiyyətinə çatdıracaqdır.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyata keçirdiyi böyük
xilaskarlıq missiyasını 15 iyun 1993-cü ildə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri seçilməsi ilə ölkə
miqyasında ardıcıllıqla və qətiyyətlə yerinə yetirməyə başlamışdır. Məhz Heydər Əliyevin apardığı məqsədyönlü
və qətiyyətli mübarizənin nəticəsində Gəncə qiyamı yatırılmış, qondarma “Talış-Muğan respublikası” tərksilah
edilib ləğv olunmuşdu. Vətəndaş müharibəsi dayandırılmış, qardaş qırğını aradan qaldırılmışdı. Ölkə
vətəndaşlarında olan qanunsuz silahlar yığışdırılmış, silahlı dəstələr tərksilah edilmişdi. Dövlət çevrilişi cəhdləri
qətiyyətlə aradan qaldırılmışdı. Ordu quruculuğu prosesi sürətləndirilmişdi. Beləliklə, sözün böyük mənasında
müstəqil Azərbaycan dövləti parçalanmaqdan xilas edilmişdi.
Ona görə də görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının və müstəqil dövlətinin qüdrətli
xilaskarıdır!
Həqiqətən, 15 iyun 1993-cü il hadisəsi ilə Azərbaycanda böyük qurtuluş baş vermişdir. Ümummilli lider
Heydər Əliyev Azərbaycanda Böyük Qurtuluşun banisidir!
Böyük Qurtuluş ölkəmizin xilasının etibarlı təminatı və möhkəm təməlidir!
Əslində Azərbaycanda müstəqil dövlətin böyük təməlləri Böyük Qurtuluşla atılmışdır!
Böyük Qurtuluş müstəqil Azərbaycanın böyük dayağıdır!
Heydər Əliyevin müstəqil dövlətçilik təliminin həm başlanğıc mərhələdəki mübarizələri, həm də gələcək
böyük mübarizələr üçün ilhamverici və hərəkətverici qüvvəsi Böyük Qurtuluşdan ibarətdir!
Böyük Qurtuluş isə görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin Azərbaycana Böyük Qayıdışından doğmuşdur.
Vətənə Böyük Qayıdış ölkənin xilasının siyasi-ideoloji əsasından, mükəmməl təcrübələrindən, Böyük Qurtuluş
isə xilaskarlıq hərəkatının xalq və dövlət səviyyəsində geniş miqyasda, qətiyyətlə və ardıcıllıqla həyata
keçirilməsindən yoğrulmuşdur.
Böyük Qayıdış Böyük Qurtuluşun mükəmməl laboratoriyası, böyük təməlidir!
Böyük Qurtuluş isə milli dövlətçilik təliminin startıdır!
Ona görə də haqlı olaraq 15 iyun Böyük Qurtuluş günü həm də Milli Qurtuluş Günü kimi qeyd olunur.
İnkişaf etmiş müstəqil Azərbaycan Böyük Qayıdışın və Milli Qurtuluşun böyük bəhrəsidir. Artıq müstəqil
Azərbaycan Böyük Quruculuq ölkəsidir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin düşünülmüş, məqsədyönlü, ardıcıl fəaliyyəti ilə
ərazi etibarilə kiçik Azərbaycan özünün yüksək inkişaf səviyyəsinə görə dünyanın böyük dövlətlərinin cərgəsinə
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çıxarılmışdır. Transqafqaz əhəmiyyətli bütün böyük layihələrin, demək olar ki, hamısının əsas müəllifi, baş
memarı Azərbaycandır!
Bu böyük layihələrin iştirakçıları bizim müttəfiqlərimiz, dostlarımız, tərəfdarlarımızdır. Dövlət başçısı
səviyyəsində beynəlxalq miqyasda həyata keçirilən və Azərbaycanda cəmiyyət həyatının bütün sahələrini əhatə
edən genişmiqyaslı islahatların, kompleks proqramların əsasında müstəqil Azərbaycan dövlətinin tərəfdarları
artmış, beynəlxalq nüfuzu çox yüksəlmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının üzvü seçilməsi
Böyük Qayıdışın və Milli Qurtuluşun böyük təntənəsidir. Geniş mənada bütün yönləri ilə inkişaf etmiş
Azərbaycan dövləti Böyük Qurtuluşdan doğan müstəqil ölkədir.
Azərbaycanın tərkibində xüsusi inkişaf yolu keçmiş Naxçıvan Muxtar Respublikası Böyük Qayıdışın
vətəni, Böyük Qurtuluşun etibarlı dayağıdır. Böyük Qurtuluşdan Azərbaycan Respublikasının böyük gələcəyinə
günəş doğur.
Bütövlükdə Azərbaycan Respublikası ulu öndər, görkəmli dövlət xadimi, Milli Qurtuluşun banisi, böyük
xilaskarlıq missiyasını bacarıqla həyata keçirmiş Heydər Əliyevin müstəqillik və milli dövlətçilik ideyalarını
dünyada gedən proseslərə, ölkənin reallıqlarına uyğun şəkildə yaradıcılıqla inkişaf etdirərək hazırda böyük
sabahlara doğru qətiyyətlə addımlayır. Milli Qurtuluşdan başlanan yollar böyüyür, genişlənir və sürətlə inkişaf
edir. Milli Qurtuluş - milli dirçəlişin, azərbaycançılıq məfkurəsinin möhkəm və etibarlı bünövrəsi kimi böyük
gələcəyə yol açır. Bu mənada Milli Qurtuluş - müstəqil Azərbaycanın milli oyanışının doğan günəşidir. İnkişaf
etmiş müstəqil Azərbaycan Milli Qurtuluşun parlaq nümunəsidir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin atdığı qətiyyətli və düşünülmüş addımlar
Azərbaycan dövlətini qüdrətli və nüfuzlu ölkəyə çevirmişdir. Azərbaycan Ordusunun aprel döyüşlərində
qazandığı böyük qələbə ölkəmizin Milli Qurtuluşun keşiyində məsuliyyətlə və şərəflə dayandığını dünyaya bir
daha nümayiş etdirdi. Dövlət başçısı, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin Dünya Azərbaycanlılarının IV
Qurultayındakı parlaq nitqindəki düşünülmüş qətiyyətli bəyanatlar qalib gəlmiş ölkənin qəhrəmanlıq ruhunun
ifadəsi olan və nəticə etibarilə böyük qələbəyə doğru çağırışların əks-sədasıdır.
Azərbaycan xalqı Prezident İlham Əliyevin simasında Milli Qurtuluşun da, böyük xilaskarlığın da etibarlı
əldə olması ilə fəxr edir. Dünya azərbaycanlılarının lideri olaraq xalqımızı daim böyük uğurla möhtəşəm
quruculuğa, əsl intibaha, sabitliyə və inkişafa çatdırmış Prezident İlham Əliyev ərazi bütövlüyümüzün tam bərpa
edilməsinə səfərbər etməkdə də ümumxalq inamı qazanmış qüdrətli liderdir!
Prezidentin apardığı məqsədyönlü müstəqil dövlət siyasəti Azərbaycanı nəinki dünyada tanıtmış,
beynəlxalq miqyasda müasir inkişafın və birgəyaşayışın nümunəsi olan bir ölkə səviyyəsinə yüksəltmişdir.
Azərbaycan Milli Qurtuluşun işığında iri addımlarla irəliləyərək ölkəmizin şərəfli tarixinə hər gün yeni və parlaq
səhifələr əlavə etmək yolunu uğurla və inamla davam etdirir.
Milli Qurtuluşun işıqları böyük xilaskarlığın yollarına gur işıq salır...
Azərbaycan.-2016.-15 iyun.-№128.-S.3
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Həqiqi müstəqillik və lider missiyası
Mönsüm ALIŞOV,
pedaqoji elmlər doktoru,
professor
Bu il 25 illiyini qeyd edəcəyimiz müstəqillik onu göstərir ki, biz öz dəyərlərimiz, baxışımız, ənənələrimiz və
güclü, müstəqil, suveren dövlət yaratmaqla bağlı planlarımıza əsasən yaşaya bilirik. Bu illər transformasiya –
siyasi və iqtisadi transformasiya illəri oldu.
İlham ƏLiYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Tale 1993-cü ildə Azərbaycanı növbəti dəfə çətin sınaqlarla üz-üzə qoyanda tarixə 15 İyun Milli Qurtuluş
Günü kimi daxil olmuş zəruri hadisə baş verməsəydi, ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə
hakimiyyətə qayıdışı gerçəkləşməsəydi indi biz müstəqil, qüdrətli, hər zaman tərəqqi edən, yeniləşən və
demokratikləşən Azərbaycan dövlətindən danışa bilməzdik. Bu mənada, əminliklə demək olar ki, həmin dövrdə
Azərbaycanın bir dövlət olaraq mövcudluğunun qorunub saxlanılması, xalqın bir çox böyük fəlakətlərdən
qurtulması məhz 1993-cü ilin 15 iyun tarixindən başlayır.
Ulu öndər Heydər Əliyev 1993-cü ildən dövlət quruculuğu istiqamətində başladığı islahatları ictimai rəyə
əsaslanmaqla həyata keçirmiş, ölkənin böhranlı vəziyyətdən çıxarılması prosesində hər bir vətəndaşın iştirakını
vacib saymış, cəmiyyətin intellektual təbəqəsi ilə sıx ünsiyyətə böyük üstünlük vermişdir. Ümummilli liderin
1993-cü il sentyabrın 21-də AMEA-da alimlərlə, 22-də isə gənclərlə keçirdiyi görüşləri bu mənada xüsusi
xatırlatmaq lazımdır. Həmin tədbirdə dərin məzmunlu nitq söyləyən ümummilli lider Heydər Əliyev
Azərbaycanın üzləşdiyi ağır vəziyyətin səbəblərini təhlil etmiş, vəziyyətdən çıxış yollarını göstərmiş, cəmiyyətin
bütün təbəqələrini, o cümlədən intellektual potensialın daşıyıcısı olan alimləri milli problemlərin həllində fəal
iştiraka çağırmışdır.
Müasir fəlsəfi düşüncəmizin və tariximizin görkəmli tədqiqatçısı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Administrasiyasının rəhbəri akademik Ramiz Mehdiyev “Güclü Azərbaycan dövləti qloballaşma şəraitində milli
ideyanın təcəssümü kimi” əsərində yazır: “Azərbaycan dövlətinin inkişaf məntiqi göstərir ki, Azərbaycan 1993cü ilin ortalarından etibarən ardıcıl surətdə güclü dövlət prinsiplərini gerçəkləşdirmək yolu ilə gedir. İqtidarda
olan qrupların neoliberal demokratiya ideyalarına aludə olduqları və bu ideyaları fəal surətdə sosial praktikaya
tətbiq etdikləri bəzi postsovet dövlətlərindən fərqli olaraq, Prezident Heydər Əliyev ikinci dəfə hakimiyyətə
gələrək və böyük dövlət xadimi bəsirəti və uzaqgörənliyi nümayiş etdirərək güclü Azərbaycan dövləti
konsepsiyasını irəli sürdü və onu ardıcıl surətdə praktikada reallaşdırmağa başladı. Sonrakı illərdə dövlətimizin
bütün fəaliyyəti bu kursun düzgün olduğunu təsdiqlədi.
Güclü dövlət quruculuğu yeni hökumət idarələrinin yaradılmasından və mövcud olanların
möhkəmləndirilməsindən ibarətdir. Heydər Əliyev məhz bu yolla gedirdi. O bilirdi ki, güclü dövlət yaratmadan
ölkəni ümumi xaosdan çıxarmaq və onun ərazi bütövlüyünü bərpa etmək mümkün deyil".
Xaos və anarxiyadan dayanıqlı inkişafa doğru
Əminliklə demək olar ki, XX əsr Azərbaycan tarixinin fenomen şəxsiyyəti olan Heydər Əliyev qlobal dünya
nizamı fonunda tamamilə fərqli - xalqın milli dövlətçilik təfəkkürü ilə uzlaşan milli inkişaf strategiyasını irəli
sürərək uğurla həyata keçirmişdir. Böyük strateq mərkəzi planlaşdırma və bölgü prinsiplərinin hakim olduğu
ictimai-iqtisadi formasiyadan azad bazar iqtisadiyyatına optimal keçid modelini müdrikliklə irəli sürmüş, onun
mərhələlərlə həyata keçirilməsinə çalışmışdır. Heydər Əliyev milli gəliri yüksəltmədən, ümumi daxili məhsulun
artımına, vətəndaşların yaşayış tərzində əsaslı dəyişikliklərə nail olmadan, əlverişli biznes mühiti yaratmadan
vətəndaş cəmiyyəti və hüquqi dövlət ideyasının mümkünsüzlüyünü bildirmişdir.
Azərbaycanın 25 illik müstəqillik yolunun ən mühüm göstəricilərindən biri də xalqın təbii sərvətləri üzərində
yiyəlik hüququ qazanması və davamlı inkişafı naminə məqsədyönlü şəkildə istifadə etməsidir. 1994-cü ilin 20
sentyabrında Bakıda dünyanın 11 transmilli neft şirkətinin iştirakı ilə çağdaş tariximizə “Əsrin müqaviləsi” adı
ilə düşmüş qlobal neft müqaviləsinin təntənəli imzalanma mərasimi keçirilmişdir. Bununla da Azərbaycan MDB
1259

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

məkanında Qərbin iri neft şirkətləri ilə iri miqyaslı saziş imzalayan ilk dövlət olmuş, Xəzər dənizində beynəlxalq
əməkdaşlığın bünövrəsini qoymuşdur. Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən “Azəri”, “Çıraq”, “Günəşli”
yataqlarının birgə mənimsənilməsini nəzərdə tutan bu sazişin ərsəyə gəlməsi təkcə respublikamız üçün deyil,
Qərbin bir sıra aparıcı dövlətləri, habelə Cənubi Qafqaz və Orta Asiya regionu üçün strateji əhəmiyyətə malik
olmuşdur.
Milli-mənəvi dəyərlərə sədaqət nümunəsi
Ölkənin ağır sosial-iqtisadi, siyasi problemlərinin həlli ilə məşğul olan ulu öndər Heydər Əliyev elmin,
təhsilin problemlərini də diqqət mərkəzində saxlamış, bu sahələrdə yeni dövrün tələblərinə cavab verən
islahatların aparılmasını təmin etmişdir. Elm, mədəniyyət, ədəbiyyat, incəsənət xadimlərinin sosial müdafiəsinin
təşkili istiqamətində atılan addımlar, dövlət büdcəsində baş verən artımlar hesabına bu sahələrə yönələn
vəsaitlərin çoxalması ölkədə tədricən elmi-intellektual intibah mərhələsinin əsasını qoymuşdur.
Ulu öndər Heydər Əliyev milli problemlərin həlli baxımından xalqın mənəvi-ideoloji birliyinə, vətəndaş
həmrəyliyinə nail olmağı, onun konkret milli ideya və ideologiya ətrafında birləşməsini də vacib saymışdır. Ulu
öndər milli ideologiyanı konkret dövr üçün gündəlikdə olan milli ideyanın həyata keçirilməsi vasitəsi kimi
dəyərləndirmiş, onun səfərbəredici rolunu daim önə çəkmişdir. Heydər Əliyevin Vətən və xalq qarşısında böyük
xidmətlərindən biri də milli dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi baxımından çox əhəmiyyətli olan
azərbaycançılıq ideyasını irəli sürməsi, onu milli diasporun təşkilatlanması üçün ideoloji təmələ çevirməsidir.
Azərbaycançılıq ideoloji konstruksiya kimi mühüm funksional keyfiyyətlərlə zəngindir. Onun mahiyyəti
ölkəni mənəvi və fiziki cəhətdən zəiflədilmək cəhdlərindən qorumaqdan, Azərbaycanı unitar, hüquqi və
demokratik dövlət kimi möhkəmləndirməkdən, inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Bu ideologiyanın pozitiv xarakteri
həm də bütün dünyaya səpələnmiş azərbaycanlıları vahid ideallar naminə səfərbər etmək qüdrəti ilə müəyyən
olunur.
Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımızın və həmvətənlərimizin müstəqil Azərbaycan
Respublikası ilə əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi, onların arasında birliyin və həmrəyliyin təmin
olunması ilə bağlı məsələlərin birgə müzakirəsi məqsədilə 2001-ci il noyabrın 9-10-da Bakıda tarixi bir toplantı
— Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı keçirilmişdir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin I qurultaydakı dərin
məzmunlu nitqində böyük həyəcanla söylədiyi “Mən həmişə fəxr etmişəm ki, mən azərbaycanlıyam” sözləri bu
günlərdə IV qurultayı keçirilmiş dünya azərbaycanlıları üçün milli qürur simvoluna çevrilmişdir.
Modernləşmə strategiyasının banisi
Ümummilli lider Heydər Əliyevin milli dövlətçilik qarşısında mühüm xidmətlərindən biri də modernləşmə
yönümündə demokratik və huquqi islahatların həyata keçirilməsidir. Bütün səylərini səfərbər edərək dövlət
müstəqilliyini, sadəcə, şərti müstəqillik aktı və bəyanat səviyyəsindən çıxaran böyük strateq Azərbaycanda hüquqi
dövlət və vətəndaş cəmiyyəti ideyasının təkamül yolu ilə reallaşdırılması istiqamətində ardıcıl islahatlar həyata
keçirmişdir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin 1993-cü il iyunun 15-də Milli Məclisin sədri seçilməsi ilə ölkədə sivil
parlamentarizm ənənəsinin qoyulduğunu, cəmiyyətin hüquq sisteminin əsasını təşkil edən qanunların
müasirləşməsi prosesinin geniş vüsət aldığını da xüsusi vurğulamaq lazımdır. Ümummilli lider kifayət qədər
mürəkkəb və ziddiyyətli bir dövrdə parlamentə rəhbərlik etməsinə baxmayaraq, qanunverici orqanın məqsədyönlü
fəaliyyətini təmin etmiş, bir sıra qanunların qəbuluna nail olmuşdur. Məhz bu mərhələdən parlamentin
cəmiyyətidəki rolu artmış, hüquqi dövlət quruculuğu prosesindəki rolu güclənmişdir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında hazırlanan, dünyada mövcud olan ən mütərəqqi hüquq
normalarını özündə əks etdirən müstəqil Azərbaycanın ilk konstitusiyasının 1995-ci ilin 12 noyabrında ümumxalq
referendumu ilə qəbul olunması respublikamızın gələcək inkişaf prioritetlərini müəyyənləşdirmiş, iqtisadi, siyasi
və hüquqi islahatların bazisinə çevrilmişdir. Əsas qanunda xalqın dövlət hakimiyyətinin yeganə mənbəyi olması,
dövlətin demokratik, hüquqi və dünyəviliyi, idarəçiliyin hakimiyyət bölgüsü əsasında təşkil olunmasının təməl
prinsipləri təsbit olunmuş, insan hüquq və azadlıqlarının təmini ali məqsəd kimi önə çəkilmişdir.
Ulu öndər Heydər Əliyev demokratik dövlət quruculuğuna xidmət edən mütərəqqi hüquqi-siyasi-hüquqi
islahatları davam etdirməklə yanaşı, həm də milli maraqlara xidmət edən çevik xarici siyasət xətti yürütmüş,
ölkənin milli maraq və mənafelərini daim uca tutmuşdur. Bunun nəticəsidir ki, son 20 ildə Azərbaycanda milli
mənafelərə əsaslanmaqla həyata keçirilmiş xarici siyasət kursunun prioritet istiqaməti müstəqil və güclü dövlət
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ideyasının praktik şəkildə reallaşdırılmasına yönəlmişdir. Respublikamız beynəlxalq normalara istinad edərək
sivil dünyanın hüquqi-siyasi atmosferini müəyyənləşdirən aparıcı dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlarla
münasibətlərini yüksək dinamizmlə inkişaf etdirmək xəttinə üstünlük vermişdir.
Konseptual inkişaf xəttinin uğurlu davamı
2003-cü ilin 31 oktyabrında səlahiyyətlərinin icrasına başlamış dövlət başçısı İlham Əliyev ötən 13 ildə
Heydər Əliyev siyasi kursunu uğurla davam etdirməklə yanaşı, ulu öndərin xaos və anarxiyadan qurtardığı
respublikamızın “Güclü dövlət - müstəqil siyasət” konsepti əsasında inkişafını təmin etmişdir. Ötən 13 il ərzindəki
fəaliyyəti dövlət başçısının verdiyi bütün vədlərin əməli fəaliyyətə və praqmatizmə söykəndiyini, respublikanın
gerçək potensialı ilə uzlaşdığını tamamilə təsdiqləmişdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin əzmkarlıqla
davam etdirdiyi çoxşaxəli islahatlar kursu respublika iqtisadiyyatında böyük uğurlara zəmin yaratmış, hər bir
vətəndaşın həyatında nəzərəçarpacaq irəliləyişlərə səbəb olmuşdur.
Əgər 1993 — 2003-cü illərdə dövlət müstəqilliyinin daxili və xarici təhdidlərdən qorunub saxlanılması,
iqtisadiyyatın dirçəldilməsi, ölkəmizin beynəlxalq arenada tanıdılması praktiki məqsədlər idisə, son 13 ildə
obyektiv həyat reallıqları yeni hədəflər müəyyənləşdirmişdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qeyd etdiyi
kimi, “Azərbaycanın bugünkü reallıqları bir daha müstəqilliyimizin üstünlüklərini göstərir. Tarixdə Azərbaycan
heç vaxt bu qədər güclü olmamışdır. Bunun başlıca səbəbi müstəqil olmağımızdır. Müstəqillik ən böyük sərvətdir.
Hər bir vətəndaş müstəqilliyi qorumalıdır, öz işi ilə müstəqilliyimizə töhfə verməlidir. Elə etməliyik ki, bundan
sonra Azərbaycan daim inkişaf yolu ilə getsin”.
Son 13 ildə inkişaf dinamikasına görə Azərbaycanla müqayisə oluna biləcək çox az ölkəni misal göstərmək
olar. Bu müddət dünya siyasətinə təsir göstərən möhtəşəm layihələrin reallaşdırılması ilə səciyyəvidir. Ümummilli
liderin yeni neft strategiyasının tərkib hissəsi olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəmərinin, BakıTbilisi Ərzurum qaz kəmərinin istifadəyə verilməsi, “Ümid”, “Abşeron” kimi perspektivli yataqlar kəşf olunması,
Şərqlə Qərbi qovuşduracaq Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin tikintisi, TANAP, TAP layihələrinin gündəmə
gəlməsi bu baxımdan xüsusi qeyd olunmalıdır.
Qlobal böhranın mənfi təsirləri dəf edilir
Qlobal səviyyədə cərəyan edən mürəkkəb siyasi, iqtisadi proseslərin mənfi təsirlərinə, bir çox ölkələrin ciddi
iqtisadi, maliyyə və sosial problemlərlə üzləşməsinə baxmayaraq, Azərbaycan iqtisadiyyatı bu il də dayanıqlılığını
qoruyub saxlayır. Prezident İlham Əliyevin hələ 2016-cı ilin əvvəlində açıqladığı anti-böhran paketi
Azərbaycanın yaranmış yeni iqtisadi və siyasi şəraitə uyğun olaraq, neftdən asılı olmayan, ixracyönümlü,
dayanıqlı inkişaf strategiyası seçdiyini göstərir. Dövlətimizin başçısı hesab edir ki, hazırkı dövrdə bir tərəfdən
yaranmış vəziyyətin ölkəyə mənfi təsirinin qarşısını almaq üçün çevik tədbirlər həyata keçirilməli, digər tərəfdən
də prioritet sahə hesab olunan qeyri-neft sektorunun daha sürətli inkişafını təmin etmək üçün əlavə təsirli
mexanizmlər işə salınmalıdır.
Azərbaycan Prezidentinin son 13 ildə imzaladığı bir sıra dövlət proqramları, ilk növbədə, regionların tarazlı
və davamlı inkişafını, qeyri-neft sektorunun möhkəmləndirilməsini, iqtisadiyyatın neftdən asılılıq dərəcəsinin
azaldılmasını, infrastrukturun yeniləşdirilməsini təmin edən kompleks proqram sənədləri olmaqla yanaşı,
bölgələrdə özəl sektorun inkişafına təkan verimişdir. 2004—2008, 2009—2013 və 2014—2018-ci illəri əhatə
edən regional inkişaf proqramları bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət kəsb etməklə, regionlarda intibah mərhələsinin
əsasını qoymuş, sahibkarlığın yüksəlişinə zəmin yaratmışdır.
Nazirlər Kabinetinin 2016-cı ilin I rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran
vəzifələrin müzakirəsinə həsr olunmuş iclası respublikamızın böhranın mənfi təsirlərindən sığortalanmaq
istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlərin real nəticələr verdiyini göstərir. Bu mərhələnin ən nəzərəçarpacaq
göstəricilərindən biri ölkə iqtisadiyyatının postneft mərhələsinə uyğunlaşması, qeyri-neft sektorunda 5 faizədək
artımın əldə olunmasıdır. Hökumətin həyata keçirdiyi bəzi səmərəli tədbirlər - Maliyyə Bazarlarına Nəzarət
Palatasının yaradılması, valyuta rejiminin tənzimlənməsi, bankların konsolidasiyası, manatla əmanətlərin
stimullaşdırılması və digər tədbirlər böhran ajiotajının aradan qalxmasına, əhalinin manata olan etimadının
tədricən bərpa olunmasına imkan yaradır.
Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İqtisadi İslahatlar üzrə köməkçisi
vəzifəsinin təyin olunması və bununla əlaqədar xidmətin yaradılması möhtərəm Prezidentimizin iqtisadi
islahatların aparılmasına necə mühüm əhəmiyyət verdiyinin əyani göstəricisidir. Qısa müddət ərzində xidmətin
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gördüyü səmərəli işlər, habelə ölkə iqtisadiyyatının gələcək inkişaf hədəflərinin düzgün müəyyənləşdirilməsi
üçün hazırlanmış “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca
istiqamətləri” adlı konsepitual əhəmiyyətli sənədin bu günlərdə təsdiq edilməsi xüsusi vurğulanmalıdır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2016-cı il iyunun 7-də Berlində Azərbaycan — Almaniya İqtisadi
Forumunun açılışında demişdir: “Biz yoxsulluq və işsizlik səviyyəsini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa nail
olmuşuq. Hazırda hər iki göstərici 5 faizə yaxındır. Neft satışından əldə olunan gəlirləri qeyri-neft sektoruna
yatırmağa başladığımızdan iqtisadiyyatımızın rəqabətliliyi artıb. Davos Dünya İqtisadi Forumunun
hesablamalarına görə Azərbaycan iqtisadiyyatı rəqabət qabiliyyəti indeksinə görə dünyada 40-cı yerdədir. Hazırda
bəzi Avropa ölkələri enerji balanslarındakı neftin, təxminən, 30 faizini Azərbaycandan alırlar. Biz hər dörd
istiqamətdə təbii qaz ixrac edirik. Hazırda biz tərəfdaşlarımızla birlikdə “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsini həyata
keçiririk. 2020-ci ilədək Azərbaycan qazı ilk dəfə olaraq Avropa bazarlarına çıxarılacaq".
“Güclü dövlət - intellektual cəmiyyət”
Ölkə başçısı son illərdəki çıxışlarında ölkədə sistem islahatlarının aparılması zərurətini xüsusi önə çəkmişdir.
Söhbət siyasi və hüquqi liberallaşmaya, vətəndaş cəmiyyəti təsisatlarının inkişafına xidmət edən islahatların
sürətləndirilməsi zərurətindən gedir. Şübhəsiz, iqtisadi cəhətdən inkişaf etməmiş hansısa dövlətdə
demokratikləşməyə və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna yönələn cəhdlər uğursuzluqla nəticələnir. Cünki
tətbiqinə cəhd göstərilən mütərəqqi yeniliklər vətəndaşların real yaşayış səviyyəsi, həyat tərzi ilə uzlaşmır. Məhz
bu reallıqdan çıxış edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ötən 13 ildə hər iki təmayülə vəhdət şəklində
yanaşaraq ölkənin uzunmüddətli inkişafını məhz demokratik və iqtisadi islahatların paralel şəkildə davam
etdirilməsində görür.
Milli ideyanın millətin inkişafına, dövlətin tərəqqisinə tam dolğun xidmət etməsi üçün o, cəmiyyəti
innovasiyalı modernləşməyə istiqamətləndirməlidir. İlham Əliyev ötən 13 ildə milli ənənələri qorumaqla, Avropa
təhsil məkanına inteqrasiya prosesinin sürətləndirilməsi, inkişaf etmiş dövlətlərin bu sahədəki qabaqcıl
təcrübəsinin mənimsənilərək yayılması, ümümtəhsil məktəblərində, ali təhsil müəssisələrində kompüter və
informasiya texnologiyalarının geniş tətbiqi məqsədinə xidmət edən komplekst tədbirlər həyata keçirmişdir.
Azərbaycan Prezidentinin elmin inkişafına xüsusi diqqətlə yanaşması həm də respublikamızın sürətli iqtisadi
inkişaf yolunda olması, geniş maliyyə imkanları qazanması ilə şərtlənir. Belə mühüm mərhələdə mövcud
uğurların qorunub saxlanılması üçün idarəçilikdə yüksək elmi-intellektual səviyyənin təmin edilməsi son dərəcə
vacibdir.
Akademik Ramiz Mehdiyev “Güclü Azərbaycan dövləti qloballaşma şəraitində milli ideyanın təcəssümü
kimi” əsərində haqlı olaraq yazır: “Azərbaycanda hakimiyyət özünün ”güclü dövlət" ideyasını həyata keçirir,
çünki öz xalqının nadir ənənələrinə əsaslanır. Məsələ bundadır ki, dövlətin güclü və planlaşdırıcı rolu olmasa
Azərbaycanda həyata keçirilən genişmiqyaslı sosial-iqtisadi layihələrin reallaşmasının üstündən xətt çəkilə bilər.
Güclü dövlət gələcək nəslə və “insan kapitalı”na investisiya yatırmadan müvəffəqiyyətli ola bilməz.
Azərbaycanda güclü dövlətin uğurları təhsilə, səhiyyəyə, idmana və digər sosial proqramlara düşünülmüş şəkildə
sərmayə yatırılması ilə bağlıdır".
Ötən 13 ildə Avratlantik məkana inteqrasiya kursu seçməklə dinamik inkişaf yoluna qədəm qoymuş
Azərbaycanda təhsilin müasirləşdirilməsi və problemlərinin mərhələli həlli, inkişaf etmiş dövlətlərin bu sahədəki
zəngin təcrübəsinin dərindən mənimsənilməsi, universitetlərdə tədris prosesinin maddi-texniki bazasının
yaxşılaşdırılması, kompüter və informasiya texnologiyalarının geniş tətbiqi, yeni korpusların inşası kimi
fundamental problemlərin həlli xüsusi diqqət mərkəzindədir.
İnsan amili daim öndədir
Müasir dövrdə hər bir dövlətin tərəqqisi “insan meyarı”, yəni həyat keyfiyyətinin, şəxsiyyətin dövlət
tərəfindən təmin olunan vəziyyətinin önə çəkilməsi ilə ölçülür. Bu mənada, əminliklə demək olar ki, tarixin heç
bir mərhələsində Azərbaycan cəmiyyəti son illərdəki kimi sürətli dəyişikliklərə uğramamış, insan amili belə
aktual, öncül məsələ kimi gündəmə çıxmamışdır. Dövlət başçısının əməli siyasətə söykənən iqtisadi siyasətinin
əsas qayəsində məhz insan amili dayanmış, İlham Əliyev xalq qarşısında verdiyi bütün vədlərə sadiq qalmaqla
hər bir azərbaycanlının layiqli prezidenti olduğunu təsdiqləymişdir.
Azərbaycan Prezidenti son 13 ildə əfvetmə institutunun çevik və işlək mexanizmlər əsasında fəaliyyətini də
uğurla təmin etmişdir. Dövlət başçısı bu və digər səbəblərdən cinayət əməlinə yol vermiş insanların da taleyinə
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biganə qalmamışdır. Amnistiya qərarlarının qəbulu ilə bağlı ölkədə formalaşmış müsbət ənənənin ulu öndərin
adını daşıyan Heydər Əliyev Fondu tərəfindən geniş miqyasda davam etdirilməsi də Azərbaycanda humanist
dəyərlərin ictimai şüurda möhkəmlənməsinə xidmət edir. Cəmiyyətdə insanpərvərlik və humanizm ideyalarının
möhkəmlənməsinə böyük təhfələr verən Azərbaycanını birinci xanımı, UNESCO və İSESCO-nun xoşməramlı
səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə son 10 ildə 4 amnistiya aktının qəbulu faktı da
xüsusi vurğulanmalıdır.
Sonda vurğulamaq istərdik ki, ölkəmizi anarxiya və xaosdan tərəqqi yoluna çıxarmış ulu öndər Heydər
Əliyevin irəli sürdüyü milli ideya ötən 23 ildə inkişaf prosesində lokomotiv rolunu oynamışdır. Müstəqil
Azərbaycan qarşısında duran ümummilli məqsədləri dəqiq müəyyən edərək onların gerçəkləşdirilməsi
istiqamətində ardıcıl, sistemli fəaliyyət göstərən ölkə kimi dünyanın yeni iqtisadi fenomeninə çevrilmişdir.
Ümumi şəkildə ifadə etsək, bu gün ölkədə həyata keçirilən siyasətin başlıca məqsədi modernləşmə
mərhələsini də sürətlə başa vuraraq Azərbaycanı inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsinə yüksəltmək, demokratik
idealların cəmiyyətdə tam möhkəmlənməsinə nail olmaq, yeni düşüncəli vətəndaş yetişdirməkdir. Yeni dövrün
milli ideallarına çevrilən bu məqsədlərin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla reallaşacağı
isə qətiyyən şübhə doğurmur.
Xalq qəzeti.-2016.-14 iyun.-№127.-S.3.
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Tarixi xilaskarlıq missiyası
23 il öncə Ulu Öndər Heydər Əliyev qətiyyəti Azərbaycanı dünya xəritəsindən məhv silinmək təhlükəsindən
qurtardı
Nəriman Əliyev,
Milli Məclisin deputatı
Bu bir faktdır ki, azadlıq və müstəqillik həm ayrıca bir vətəndaş üçün, həm də bütöv xalqlar, millətlər üçün ən
müqəddəs və əvəzolunmaz bir nemətdir. Biz - Azərbaycan xalqı olaraq uzun illər boyunca azadlığımızın,
müstəqilliyimizin yolunu gözləmiş, bu yolda qəhrəmanlıq salnamələri yazaraq mübarizə aparmış, şəhidlər
vermişik. Bu baxımdan, demək olur ki, əgər azadlığı, müstəqilliyi əldə etmək nə qədər çətindirsə, onu qoruyubsaxlamaq da bir o qədər mürəkkəb və ağır amildir.
Ona görə də bizlər 15 iyun barədə düşüncələrimizi bölüşərkən, nəticəyə gəlirik ki, bu tarix Azərbaycan xalqının
gələcək həyatını müəyyən edən böyük başlanğıcların əsası olan bir gündür. Bu tarixi yaradan isə Azərbaycanın
inkişafında, müstəqilliyində, gələcəyində müstəsna rol oynayan, daim xalqına arxalanan və xalqına arxa-dayaq
olan BÖYÜK ŞƏXSİYYƏT Heydər Əlirza oğlu Əliyevdir!
Xaosdan sabitliyə və inkişafa doğru aparan 15 iyun yolu
Tale elə gətirib ki, 1992-1993-cü illər müasir tariximizə hərc-mərclik, özbaşınalıq, avantürizm dövrü kimi
daxil olub. O dövrkü naşı iqtidarın səbatsızlığı ucbatından xalqın arzuları puça çıxmaq təhlükəsi ilə üz-üzə
qalmışdı. O zaman bütün ölkə vətəndaşlarının nəzəri Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi üçün böyük işlər həyata
keçirilən Naxçıvana yönəlmişdi. Ulu Öndər Heydər Əliyevin Naxçıvanda başladığı milli qurtuluş savaşının zəfər
yürüşünü səbirsizliklə gözləyirdi. Həmin illərdə Naxçıvan Ümummilli Lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında
Azərbaycanın müstəqillik hərəkatında bayraqdar rolunu öz üzərinə götürərək bu vəzifənin öhdəsindən ləyaqətlə
gəlirdi. İttifaq rəhbərliyindən uzaqlaşdırıldıqdan sonra Naxçıvana qayıtmış Ulu Öndər Heydər Əliyev xalqının bu
ağır günlərində onunla birlikdə olduğunu, onun yolunda bütün məhrumiyyətlərə hazır olduğunu bir daha sübut
etdi. Belə bir vaxtda - 1990-cı il noyabrın 17-də muxtar respublikanın ali qanunvericilik orqanında Ulu Öndərin
təşəbbüsü ilə doğma Azərbaycanımızın üçrəngli bayrağı qaldırıldı. Elə o vaxtdan müstəqilliyimizin ikinci dəfə
əsası qoyuldu. Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə muxtar respublikanın adından "sovet sosialist" sözləri
çıxarıldı. Respublikada ilk dəfə olaraq sovet ordu hissələri Naxçıvanda bütün əmlaklarını qoyaraq muxtar
respublikanın ərazisini tərk etdilər. Qonşu Türkiyə və İranla münasibətlər normallaşdırıldı. Sədərəkdə "Ümid
körpüsü" adlı həyati əhəmiyyətli körpü salındı. İranla sərhəddə keçid və ticarət məntəqələri yaradıldı. Dahi Öndər
Dağlıq Qarabağ problemi ilə əlaqədar Bakı rəsmilərinin yeritdiyi siyasəti və Moskvanın mövqeyini Ali Sovetin
tribunasından dəfələrlə tənqid edirdi. Beləliklə, zaman Heydər Əliyevin haqlı olduğunu bir daha sübuta yetirdi.
Azərbaycan tezliklə öz dövlət müstəqilliyinə qovuşdu.
Həqiqətən də, sübut olundu ki, müstəqilliyi qoruyub-saxlamaq o müstəqilliyi əldə etməkdən qat-qat
çətindir
Ulu Öndər Heydər Əliyev 15 iyun tarixi barədə danışarkən vurğulayıb ki, bu hadisə zərurətdən doğan bir faktor
idi. 28 May Respublika Günü münasibəti ilə 2001-ci il mayın 26-da keçirilmiş tədbirdə bu barədə belə demişdir:
"1991-ci ildə müstəqilliyi elan etmək çətin bir məsələ deyildi. Çünki bu, tarixi zərurətdən irəli gəlmiş bir hadisə
idi. SSRİ dağılırdı, istəsən də, istəməsən də sən öz respublikanın aqibətini müəyyən etməli idin. Burada da
müstəqillikdən savayı başqa yol yox idi. Amma bu müstəqilliyi qoruyub-saxlamaq o müstəqilliyi əldə etməkdən
qat-qat çətin bir vəzifə idi".
Müstəqillik yoluna qədəm qoymuş respublikamızın qarşısında yeni mərhələdə tarixi vəzifələr dururdu. Tarix
bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün ölkənin intellektual, sosial-iqtisadi potensialından, ictimai-siyasi
qüvvələrindən səmərəli istifadə olunmasını tələb edirdi. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 2001-ci il 20 mart tarixli
Fərmanında bu barədə deyilir: "Təəssüf ki, 1991-1993-cü illərdə bu istiqamətdə bu barədə heç bir iş aparılmadı.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin keçdiyi yeni mərhələdə ölkənin iqtisadi-siyasi maraqları, təhlükəsizliyi, ərazi
bütövlüyünün təmin olunması ilə bir araya sığmayan daxili və xarici siyasəti müstəqil dövlətçiliyə, onun sonrakı
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taleyinə ağır zərbələr vurdu. Azərbaycanda Ermənistanın təcavüzü ilə yanaşı, daxili ictimai sabitlik də pozulmuş,
müxtəlif qanunsuz silahlı dəstələr yaradılmış və ölkənin daxilində qızğın hakimiyyət çəkişməsi başlanmışdı".
Müstəqilliyin əldə olunmasında Yeni Azərbaycan Partiyasının əvəzsiz xidmətləri böyükdür
Belə bir mürəkkəb şəraitdə Naxçıvanda yaşayan Ümummilli Lider Heydər Əliyev 1991-ci il sentyabrın 3-də
muxtar respublikanın Ali Məclisinə Sədr seçildi. Heydər Əliyevin nüfuzu nəinki Naxçıvanda, bütün
Azərbaycanda günbəgün artırdı. Bundan qorxuya düşən AXC-Müsavat hakimiyyətinin silahlı qüvvələri 1992-ci
il oktyabrın 24-də Naxçıvanda çevriliş etməyə, Heydər Əliyevi tutduğu vəzifədən devirməyə cəhd göstərdilər.
Lakin xalq öz böyük oğlunu müdafiə etdi, Onunla birlikdə olduğunu bir daha sübuta yetirdi. İlk dövlət çevrilişinə
cəhdin qarşısı alındı. Belə bir şəraitdə xalqın gələcək taleyinə biganə qala bilməyən insanlar 1992-ci il noyabrın
21-də Naxçıvanda Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) təsis konfransını keçirdilər. O dövrdə YAP-ın yaranması
tarixi zərurət idi və Azərbaycanın dünyada tanınmış, dövlətçilik təcrübəsi olan liderə ehtiyacı var idi. Bu Lider
Heydər Əliyev idi və hamı bu həqiqəti bütün varlığı ilə dərk edirdi. Ona görə də YAP Azərbaycanın bütün
bölgələrində böyük sürətlə yaranır və təşkilatlanır, Dahi Öndər Heydər Əliyev siyasətini təbliğ edirdi. Ancaq bu
ərəfələrdə AXC-Müsavat iqtidarının günahı üzündən Gəncədə qardaş qanı töküldü. O günlərdə Gəncədə ardıarası kəsilməyən mitinqlər keçirilir, hadisələrə siyasi qiymət verilməsi tələb edilirdi. Belə bir gündə - iyunun 5də Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi Naxçıvan Ali Məclisi hadisə ilə əlaqədar bəyanat verdi. Bəyanatda gəncəlilərə
müraciət edilərək, onların imperiya nökərlərinə layiqli cavab verəcəklərinə, müstəqilliyimizi və gənc Azərbaycan
dövlətini qoruyub- saxlayacaqlarına böyük inam ifadə olunurdu. Belə bir vaxtda Heydər Əliyevin Bakıya gəlişi
respublika əhalisində gələcəyə böyük ümidlər yaratdı. Hadisələrin bu fonunda xarici havadarları tərəfindən
himayə olunan separatçı qüvvələr cənubda "Talış-Muğan Respublikası" elan etməyə səy göstərirdilər. Şimalda da
bu cür qüvvələrin fəallığına təkan verilirdi. Belə bir vaxtda möhtərəm Heydər Əliyevin Bakıya gəlişi respublika
əhalisində gələcəyə böyük ümidlər yaratdı. Tezliklə Milli Məclisdə Gəncə hadisələrinə hüquqi-siyasi qiymət
verildi. Qardaş qırğınına meydan açanlar öz layiqli cəzalarını aldılar.
1993-cü il iyunun 15-də Heydər Əliyev ölkənin ali qanunvericilik orqanına Sədr seçildi. Həmin iclasda Ulu
Öndər çıxış edərək, tarixi nitqini söylədi: "Azərbaycan Respublikasının bugünkü ağır, mürəkkəb və gərgin
vəziyyətini tam məsuliyyətlə dərk edirəm. Azərbaycan xalqının tarixi nailiyyəti olan Azərbaycan Respublikasının
dövlət müstəqilliyini qorumağı, möhkəmləndirməyi, inkişaf etdirməyi özüm üçün ən əsas vəzifələrdən biri hesab
edirəm. Heç kəsin şübhəsi olmasın ki, ömrümün bundan sonrakı hissəsini harada olursa-olsun, yalnız və yalnız
Azərbaycan Respublikasının müstəqil dövlət kimi inkişaf etməsinə həsr edəcəyəm".
Bu tarixi qayıdış, sözün həqiqi mənasında, Azərbaycan dövlətçiliyinin və millətimizin qurtuluşu idi. "Buna
görə də xalqın müxtəlif təbəqələrinin arzu və istəyini nəzərə alaraq, 1997-ci il iyunun 17-də 15 iyunun Milli
Qurtuluş Günü elan edilməsi təklifi ilə çıxış edəndə, deputatlar təklifimi dərhal müdafiə etdilər. 10 gün sonra iyunun 27-də parlamentimiz tarixi qərar qəbul edərək, 15 iyunu Azərbaycan xalqının Milli Qurtuluş Günü elan
etdi"- Ulu Öndər Qurtuluş Gününün elan edilməsi ilə bağlı çıxışında bildirmişdir.
Bütün bunların əsas mənbəyi isə, məhz 15 iyun tarixindən doğan reallıqlardır
Bu günün fövqündən baxanda Azərbaycanın gələcəyi işıqlı və firavan görünür. Çünki müstəqil Azərbaycanın
idarəçilik sükanı Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi varisi, Əliyevlər ocağının ən layiqli yetirməsi Prezident İlham
Əliyevin əlindədir. Biz Dahi Öndər Heydər Əliyev ideyaları işığında müstəqil Azərbaycanımızın Prezidenti İlham
Əliyevlə daha yüksək zirvələr fəth edəcəyini görürük və buna qəlbən inanırıq.
Azərbaycan dünyanın mərkəzinə çevrilərək beynəlxalq aləmdə lider ölkələr sırasına qatılmaqdadır. Əbəs yerə
deyil ki, artıq paytaxtımız Bakı başda olmaqla, regionlarımız günü-gündən gözəlləşir, abadlaşır və tərəqqi yolunda
uğurla addımlayır. Baxın, hələ "Eurovision" mahnı yarışmasından öncə bir çox qaragüruhçu qüvvələr bu böyük
tədbirin iflasa uğrayacağını iddia edərək, inkişaf xəttimizə pəl vurmağa çalışırdılar. İstər xarici, istərsə də daxili
düşmənlərimiz müstəqilliyimizə kölgə salmaq üçün daha hansı oyunbazlıqlara əl atmadılar.?! Ancaq bu yarış
paytaxtımız Bakıda öz əsrarəngilziyi və analoqsuzluğu ilə baş tutdu. Nəinki Avropa, bütün dünya, milyardlarla
insan Azərbaycanın inkişafını öz gözləri ilə gördü.
Bunun ardınca I Avropa Oyunlarının ölkəmizdə keçirilməsi, eləcə də bu yarışların regionlarımızda da
keçirilməsi artıq növbəti böyük addım idi. Onda da bəzi qüvvələr çox cəhdlər göstərdilər ki, müstəqilliyimizə
qarşı fəsadlar göstərsinlər. Ancaq Azərbaycan xalqı el birliyi ilə bu möhtəşəm idman hadisəsini də uğurla başa
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vurmuş oldu, müstəqil Azərbaycanın adını tarixlərə yazdı. Daha sonra bir neçə beynəlxalq idman turnirlərinin,
dünya çempionatlarının da baş tutması buna sübutdur.
Bu günlərdə ölkəmizdə daha bir möhtəşəm beynəlxalq turnir keçiriləcək - "Formula 1" yarışı. Bu yarış artıq
dünyanın diqqət mərəzindədir və bir neçə il ard-arda burada baş tutacaq. Hətta demək mümkündür ki, beynəlxalq
idman yarışları çərçivəsində brend yarış kimi qiymətləndirilən "Formula 1" Bakıda keçirilməklə daha öncəki
yarışları kölgədə qoyacaq. Bunu biz deyil, burada çalışan xarici turistlər də qeyd edirlər. Əlbəttə ki, bu bir fəxrdir,
qürurdur!
Ona görə də biz əminliklə vurğulayırıq ki, Azərbaycanın tərəqqisi və inkişafı, dünya dövlətləri arasında xüsusi
əhəmiyyətilə seçilməsi Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasətinin məntiqi nəticəsidir. Azərbaycan bir çox mötəbər
beynəlxalq təşkilatlarda söz sahibinə çevrilib. Bəli, bütün bunların əsas mənbəyi isə, məhz 15 iyun tarixindən
doğan reallıqlardır.
Fürsətdən istifadə edərək mən də qürurlu azərbaycanlı kimi bütün xalqımızı qarşıdan gələn 15 İyun Milli
Qurtuluş Günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm, BAYRAMLARINIZ MÜBARƏK, BÖYÜK VƏ
QÜDRƏTLİ AZƏRBAYCAN XALQI!

Səs.-2016.-11 iyun-№ 105.-S.11.
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Risklər və təhdidləri yenən inkişaf strategiyasının memarı
Novruz Məmmədov,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbərinin müavini,
Xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri, səfir,
Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü
Heydər Əliyev şəxsiyyəti o qədər zəngindir ki, onun daim tədqiqinə ciddi ehtiyac vardır. Xüsusilə müasir
tarixi mərhələdə səmərəli müstəqil dövlət quruculuğu modelinin reallaşdırılması aspektində Ulu Öndərin
zəngin irsinin öyrənilməsi olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. Təcrübə göstərir ki, postsovet məkanında
ziddiyyətli və mürəkkəb geosiyasi proseslər suveren ölkələr qarşısına gözlənilməz, bir sıra hallarda isə
risklərlə dolu situasiyalar çıxarır. Tarixin bu cür qaranlıq dolanbaclarında yalnız öncədən düzgün inkişaf
strategiyası seçmiş cəmiyyətlər bu yoldan sapmır, çətin vəziyyətlərdən uğurla çıxa bilir. Məhz bu işdə
millətin yetişdirdiyi dahi liderlərin zəngin təcrübəsi və dövlətçiliyi əhatə edən irsi əsas rol oynayır. Konkret
ifadə edilsə, Heydər Əliyev elə dühalardandır ki, onun əvəzolunmaz irsindən bəhrələnmə dən müstəqil dövlət
quruculuğu, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması perspektivləri və təhlükəsizliyin təmini kimi aktual
məsələləri həll etmək mümkün deyil. Azərbaycanın dövlət və cəmiyyət olaraq bu gün yüksəldiyi səviyyənin
təhlili həmin tezisin doğruluğunu tam təsdiq edir.
Xarici siyasət: geosiyasi risklərlə üz-üzə
Qlobal miqyasda müşahidə edilən geosiyasi proseslərin dinamikasının bir sıra aspektləri kontekstində
Azərbaycanın daxili və xarici siyasətinin təhlili həm də Ulu Öndərin Vətən üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli
işlər gördüyünü bir daha təsdiq etmiş olardı. Bir yazıda bu geniş məsələnin bütün cəhətlərinə toxunmaq
mümkün deyil. Lakin aktual hesab etdiyimiz bir sıra problemlər işığında müəyyən tezislər ifadə etmək olar.
Hazırda dünya siyasətini risklər və qeyri-müəyyənliklər meydanı kimi təqdim edən siyasi liderlər,
analitik və ekspertlər kifayət qədərdir (bax: məs., Zbigniew Brzezinski. Toward a Global Realignment / "The
American Interest", aprel, 2016). Bu vəziyyət birbaşa dünyanın müxtəlif regionlarında dövlətlərarası
münasibətlərə təsir edir. Əksər hallarda isə müstəqilliyini əldə etmiş ölkələrin suverenliyi xarici proseslərin
təsiri altında çox məhdudlaşır. Cənubi Qafqazda Ermənistan məhz bu kimi ziddiyyətli proseslərə görə hazırda
suverenliyini tam itirmiş durumdadır. Bunun əsas səbəbi odur ki, Ermənistanda müstəqil dövlət quruculuğu
konsepsiyasını müasir geosiyasi proseslərə uyğun, strateji məqamları nəzərə alaraq işləyən və reallaşdıra
bilən şəxsiyyət yoxdur.
Azərbaycan xalqının taleyinə isə belə vəzifələrin öhdəsindən ustalıqla gələn Heydər Əliyev kimi
şəxsiyyət qismət oldu. Ümummilli Lider Azərbaycanın müstəqil və suveren dövlət kimi fəaliyyətini təmin
edən kursu hazırladı və onu həyata keçirməyin bütün incə yollarını layiqli davamçısı İlham Əliyev ə miras
kimi qoya bildi. Sirr deyil ki, Gürcüstanın sabiq Prezidenti Eduard Şevardnadze məhz Heydər Əliyevin
məsləhəti və siyasi yardımı ilə öz ölkəsini məhv olmaqdan xilas etdi. XX əsrin 90 -cı illərində sözün həqiqi
mənasında Heydər Əliyev bu qonşu ölkənin suverenliyi yolunda həyati əhəmiyyətli addımlar atdı. Bunu
Eduard Şevardnadze dəfələrlə etiraf edib. İndi geosiyasi kataklizmlərin tüğyan etdiyi bir mərhələdə də
Azərbaycan Gürcüstanın bir sıra aspektlərdə təhlükəsizliyi üçün ciddi işlər görür.
Geosiyasi risklərin baş alıb getdiyi bir zamanda Heydər Əliyevin Azərbaycanın suverenliyini tam təmin
edən kurs qoyub getməsi, yuxarıdakı fikirlərdən göründüyü kimi, həm də regional əhəmiyyətli bir hadisədir.
Əgər Azərbaycanın tam müstəqil siyasət yeritməsi ilə yanaşı, Gürcüstan qismən də olsa, müstəqil davrana
bilməsəydi, hazırda Cənubi Qafqazda geosiyasi vəziyyət və təhlükəsizlik olduqca acınacaqlı durumda olardı.
Ciddi geosiyasi, hərbi və təhlükəsizlik riskləri ilə üz-üzə qalmış bir regionda dağıdıcı qüvvələr milyonlarla
insanları məhvə aparardı. Burada bir müqayisə aparmağa ehtiyac duyuruq.
Keçən əsrin 90-cı illərində birbaşa Heydər Əliyevin siyasi iradəsi və peşəkar diplomatik fəaliyyəti
sayəsində Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsi reallaşdı. O zaman Heydər Əliyev bilirdi ki, gələcəkdə bu başlanğıc
region üçün çox vacib proseslərə təkan verəcək. Doğrudan da, indi görürük ki, Bakı -Tbilisi-Ceyhan
olmasaydı, dünya əhəmiyyətli enerji layihələrinin reallaşması olduqca çətin bir iş olacaqdı.
Bunu daim xatırladan Prezident İlham Əliyev Ulu Öndərin təməlini qoyduğu kursun nə dərəcədə
səmərəli nəticələr verdiyini əsaslandırır. Qərb də indi dərk edir ki, TAP, TANAP, "Cənub qaz dəhlizi", "Yeni
İpək Yolu" və başqa strateji əhəmiyyətli layihələrin bünövrəsini Heydər Əliyevin uzaqgör ən dövlət
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quruculuğu kursu təşkil edir. Təsadüfi deyil ki, Qərb ölkələrinin liderləri Azərbaycanın təşəbbüslərini
təşəkkürlərlə qarşılayırlar.
Bu məqamda Heydər Əliyevin ölkəmiz üçün ağır olan zamanlarda bir xarici jurnalistin məzmunlu
"Zaman kimin xeyrinə işləyir – Ermənistanın, yoxsa Azərbaycanın?" kimi sualına çox inamlı qısa cavabını
xatırlamağa dəyər: "Baxarıq". Şübhə yoxdur ki, onda Ulu Öndər bu günləri görürdü və bilirdi ki, Ermənistan
dövrün ruhuna zidd olan təcavüzkar siyasəti ilə uzağa gedə bilməyəcək. Gec-tez Azərbaycan onu bütün
sahələrdə üstələyəcək və qalib gələcək. İndi heç bir regional layihədə iştirak edə bilməyən Ermənistanın
mövqeləri getdikcə zəifləyir.
Deməli, Ulu Öndər Azərbaycanın dövlət kimi taleyini və gələcək nəsillərin azad ölkədə yaşamasını
düşünərək hərəkət edib. O, şəxsi həyatını böyük risklərə ataraq nəzərdə tutduğu enerji və iqtisadi layihələri,
siyasi islahatları və dövlət quruculuğunun bütün aspektlərini müstəqil Azərbaycanın yaşaması naminə həyata
keçirməkdən çəkinmədi. Burada Uinston Çörçillin "dövlət xadimi gələcək nəsilləri düşünərək fəaliyyət
göstərir", deyiminin tam yerinə düşdüyünü vurğulamaq istərdik.
Aydın olur ki, indi qlobal siyasətin təlatümlü dinamikasının Cənubi Qafqaza dağıdıcı təsirinin qarşısını
almaqda Heydər Əliyevin keçən əsrin 90-cı illərində hazırladığı siyasi kurs kömək edir. Bunun sayəsində
böyük enerji layihələri həyata keçə bilir, regionun təhlükəsizlik sisteminin formalaşması üçün addımlar
atmaq mümkün olur. Bu aspektdə İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə yeni əməkdaşlıq formatlarının həyata
keçirilməsi olduqca əhəmiyyətlidir. Azərbaycan-Türkiyə-İran, Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan, AzərbaycanRusiya-İran, Azərbaycan-Türkiyə-Türkmənistan kimi formatlar öz səmərəsini verməkdədir. Bu formatlar
regionda yeni geosiyasi qüvvələr balansını yaratmaq üçün vacibdir (Zbiqnev Bjezinskinin qlobal miqyasda
yeni qüvvələr balansının formalaşdırılması zərurətindən bəhs etdiyini xatırlayaq: bax: əvvəlki mənbəyə).
Deməli, burada söhbət Ulu Öndərin balanslaşma siyasətinin daha da inkişaf etdirilməsindən gedir. Prezident
İlham Əliyev tərəfindən bu kursa yeni şərtlər daxilində yeni məzmun verilməsi prosesi gedir.
Həmin sırada Azərbaycanın Qərb, Rusiya, Çin və başqa böyük dövlətlərlə əməkdaşlığa dövrün
tələblərinə uyğun yeni məzmun verməsi mütləq vurğulanmalıdır. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan
münasibətlərini bərabərhüquqlu tərəfdaşlar kimi qurmaqda davam edir. Digər postsovet ölkələrindən fərqli
olaraq, rəsmi Bakı Brüsselin təklifləri ilə qeyd-şərtsiz razılaşmır. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın
suverenliyinə, milli maraqlarına, dövlət müstəqilliyi prinsipinə uyğun strateji əməkdaşlıq modeli təklif edib.
Əvvəllər avropalı siyasətçilər bir qədər narazı qalsalar da, son zamanlar bu təşəbbüsün hər iki tərəf üçün
faydalı olduğunu açıq etiraf edirlər ki, bu istiqamətdə də konkret fəallıq hiss olunmaqdadır. Burada Ulu
Öndər Heydər Əliyevin müstəqil siyasət kursunun ruhu vardır. Onu İlham Əliyev son dərəcə səmərəliliklə
inkişaf etdirir.
Ölkənin imici: xarici səfərlər və beynəlxalq təşkilatlardakı fəallıq
Bu kontekstdə Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunun durmadan yüksəldiyinə dəlalət edən faktları
vurğulamaq yerinə düşərdi. Heydər Əliyev ölkəyə rəhbərlik etdiyi müddətdə çoxlu sayda xarici səfərlər edib.
Ulu Öndərin bu sahədə fəaliyyəti dünyanın müxtəlif regionlarında yerləşən dövlətləri əhatə edirdi. Təbii ki,
Heydər Əliyev bölgə ölkələrinə səfərlərə də ciddi önəm verirdi.
Onun Rusiyaya, İrana, Gürcüstana və Türkiyəyə məhsuldar səfərləri daim yaddaşlarda qalacaq. Heydər
Əliyev həmin ölkələrin rəhbərləri ilə aktual problemləri müzakirə edir və müsbət nəticəyə nail olurdu. Bu
sırada Ulu Öndərin İran və Rusiya başçıları ilə mütəmadi görüşləri Azərbaycanın regionun geosiyasi
dinamikasında rolunu xeyli yüksəltdi. Gürcüstanla isə strateji tərəfdaşlığın müxtəlif aspektləri daha konkret
məzmun kəsb etdi. Məsələn, Azərbaycan sərmayəsinin qonşu dövlətə axını, enerji və nəqliyyat sahəsində
əməkdaşlığın inkişaf prinsipləri məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsləri ilə konkretləşdi.
Türkiyə ilə əlaqələrə isə Ulu Öndər xüsusi önəm verirdi. Onun "Bir millət, iki dövlət" tezisi qardaş ölkə
ilə əməkdaşlıqda istiqamətverici rol oynamaqdadır. Ankara ilə Bakı indi də qarşılıqlı münasibətlərini bu
tezisin üzərində qururlar. Təcrübə göstərdi ki, Heydər Əliyevin başladığı bu yol hər iki dövlət üçün strateji
əhəmiyyətə malikdir. Hazırda Türkiyə ilə Azərbaycan birgə iqtisadiyyat, enerji, nəqliyyat, ticarət və
təhlükəsizlik sahələrində olduqca vacib layihələr reallaşdırırlar.
Bütün bunların fonunda Heydər Əliyevin Qərb ölkələri və Çinlə əlaqələrin inkişafına xidmət edən
fəaliyyəti maraq kəsb edir. Ulu Öndər Avropa dövlətlərinin paytaxtlarına (Paris, London, Berlin, Brüssel və
s.) və ABŞ-a səfərləri zamanı Azərbaycanla əməkdaşlığın strateji əhəmiyyətini onlara anladırdı. Bunun
nəticəsində Qərb enerji təhlükəsizliyi, mədəni əməkdaşlıq, ticari-iqtisadi əlaqələr sahəsində Azərbaycanla
yaxından əməkdaşlıq etməyə başladı.
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Özü də bunlar Heydər Əliyevin beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın fəallığını artırması fonu nda baş
verirdi. Bunun təsdiqi kimi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında Azərbaycanın xeyrinə
4 qətnamənin qəbul edilməsini göstərə bilərik. Sonralar onların yerinə yetirilməsinə əngəllər yaradılsa da,
faktın özü Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli idi.
Nəticədə, həm Qərblə bərabərhüquqlu əməkdaşlıq yarandı, həm Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin real məzmunu dünyaya çatdırıldı, həm də beynəlxalq təşkilatlarda Bakının səsi daha
ucadan eşidilməyə başlandı. Şübhə yoxdur ki, İlham Əliyevin aktiv diplomatik fəaliyyəti nəticəsində 2003cü ildən başlayaraq əldə olunan uğurlarda Heydər Əliyevin həmin fəaliyyətinin çox ciddi rolu vardır.
Belə ki, Azərbaycan AŞPA-da İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə fəallığını daha da artıraraq Ermənistanın
təcavüzkarlıq siyasətini pisləyən sənədlər qəbul etdirməyə nail oldu. Azərbaycan BMT çərçivəsində də
Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu kursa uyğun aktiv surətdə işlər gördü. Bunun da nəticəsi olaraq Azərbaycan
BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçildi. Bu, sözün həqiqi mənasında böyük uğur idi. Nəzərə
alaq ki, Azərbaycan bu yeri Ermənistan da daxil olmaqla bir neçə ölkə ilə rəqabətdə qazandı.
Ulu Öndərin Azərbaycan üçün ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi ilə bağlı qarşıya qoyduğu vəzifələri
İlham Əliyev dönmədən və qətiyyətlə yerinə yetirməkdədir. Bunun üçün beynəlxalq təşkilatların
tribunasından maksimum istifadə edilir. Heydər Əliyev böyük səbir və diplomatik ustalıqla hər bir fürsətdə
bu problemin əsl mahiyyətini xaricdə anladırdı. Onun BMT, İƏT, Aİ, AŞPA və başqa təşkilatlardakı
çıxışlarında Dağlıq Qarabağ məsələsi daim yer alırdı. İlham Əliyev bu istiqaməti daha da inkişaf etdirib və
hazırda bütün dünya kimin kim olduğunu yaxşı bilir.
İstanbulda keçirilən "Böyük İyirmilik" (G20) ölkələrinin liderlər sammitində, Münxen təhlükəsizlik
konfransında, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İstanbul zirvəsində, Londonda Suriyaya həsr edilmiş
beynəlxalq konfransda, nüvə təhlükəsizliyi ilə bağlı Vaşinqtonda təşkil edilən sammitdə, Bakıda "Cənub qaz
dəhlizi" ilə bağlı keçirilən tədbirdə, yenə Bakıda BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının qlobal forumunda və
digər tədbirlərdə Prezident Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində yaranmış vəziyyəti geniş izah
edib.
Həmin kontekstdə Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində son illər atdığı addımlar diqqəti
çəkir. Bu istiqamətdə atılan addımlar göstərir ki, Azərbaycan diplomatiyasının beynəlxalq təşkilatlar
çərçivəsində fəaliyyəti əsas olaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ölkəmizin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və
beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində həll edilməsinə yönələn beynəlxalq səylərin
gücləndirilməsinə köklənib.
Bu faktın təsdiqi təkcə 2015-ci ildə beynəlxalq təşkilatların qəbul etdikləri qərarlarda öz əksini tapıb.
Onların bir neçəsini xatırlatmaq yerinə düşərdi. 2015-ci il mayın 27-28-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının
Nazirlər Şurasının iclası keçirilib və orada "Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı
təcavüzü" adlı qətnamə qəbul olunub. Sənəddə Ermənistanın Azərbaycana qarşı davam edən təcavüzü
nəticəsində ölkəmizin ərazilərinin işğal edilməsi qətiyyətlə pislənilib. Bununla yanaşı, münaqişənin
Azərbaycanın dövlət suverenliyi və ərazi bütövlüyünün təmini prinsipləri əsasında həllinin zəruriliyi də
vurğulanıb.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi 2015-ci il 16 iyun tarixli qərarı ilə Ermənistanın Azərbaycan
ərazilərini işğal etməsi faktını təsdiqləyib. Eyni zamanda, Dağlıq Qarabağda yaradılmış qondarma quruma
Yerevanın həlledici təsirə malik olduğu və işğal edilmiş ərazilərə faktiki olaraq Ermənistanın nəzarət etdiyi
göstərilib. Bununla da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi işğal faktını hüquqi əsaslandırıb (bax: Xarici İşlər
Nazirliyinin 2015-ci ilin yekunlarına dair mətbuat buraxılışı / AZƏRTAC, 12 yanvar 2016). Bu, çox mühüm
nailiyyətdir, çünki Azərbaycanın hüquqi olaraq öz torpaqlarını işğaldan azad etməsinə beynəlxalq səviyyədə
əsas verir.
Yuxarıda vurğulanan kontekstdə 2015-ci il iyulun 5-9-da keçirilmiş ATƏT-in Parlament
Assambleyasının iclasında qəbul edilən "ATƏT məkanında dövlətlərarası münasibətlərdə Helsinki
Prinsiplərinə sadiqlik haqqında" qətnamə də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 2015-ci il noyabrın 4-də isə AŞPAnın siyasi məsələlər və demokratiya komitəsi "Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın işğal olunmuş digər
ərazilərində zorakılığın artması" adlı qətnamə layihəsini təsdiq edib ki, burada da Ermənistanın Azərbaycan
ərazilərini 20 ildən artıq müddətdə işğal altında saxlaması pislənilib. Sənəddə Ermənistanın Azərbaycana
qarşı yürütdüyü hərbi təcavüz və etnik təmizləmə siyasətinin qəbuledilməz olduğu qeyd olunub (bax: əvvəlki
mənbəyə).
Bunlarla yanaşı, 2016-cı ildə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İstanbul zirvəsində Azərbaycanla bağlı
vacib qərarlar qəbul olunub. Yekun bəyannamədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qeyd-şərtsiz təmin
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edilməsi zərurəti və təşkilata daxil olan dövlətlərin bu məsələdə Bakıya yadım edəcəyi vurğulanıb. Bu, sözsüz
ki, Heydər Əliyev siyasətinin layiqli davamçısı İlham Əliyevin böyük diplomatik uğurudur.
Bununla yanaşı, dövlət başçısı ərazi bütövlüyünün mütləq təmin ediləcəyi və düşmənə bir qarış da olsun
torpaq verilməyəcəyini açıq bildirib. Aprel ayında olan 4 günlük müharibə bu aspektdə dünyaya və
Ermənistan rəhbərliyinə çox məqamları çatdırdı.
Bunlarla yanaşı, Azərbaycan son 10 ildə enerji sahəsində strateji əhəmiyyətli addımlar atdı. Bakı bir
neçə layihələrin təşəbbüskarı olaraq qlobal miqyasda enerji təhlükəsizliyinin əsas təminatçılarından biri
statusuna yüksəldi. Bu barədə ABŞ və Aİ rəsmiləri dəfələrlə fikirlərini bildiriblər. Şübhə yoxdur ki, bundan
sonra da Azərbaycan Prezidenti xarici siyasətdə yeni-yeni uğurlara imza atacaq. Ulu Öndərin əsasını qoyduğu
xarici siyasət kursu ölkəni yeni zirvələrə yüksəldəcək.
O cümlədən Azərbaycanın sivilizasiyalar və mədəniyyətlər arasında dialoqun baş tutmasında oyna dığı
rol daim artacaq. Artıq bunun bir sıra müsbət nəticələri göz önündədir. Bu məsələ bütövlükdə multikultural
dəyərlərin qorunması, müasir ideoloji konseptin hazırlanması və ölkə daxilində sabit sosial siyasətin
yeridilməsi ilə sıx bağlıdır.
Sivilizasiyalararası əməkdaşlıq, multikulturalizm və sosial rifah: Azərbaycan modeli
Müasir Azərbaycan üçün böyük əhəmiyyəti olan ideoloji konseptin – azərbaycançılığın yeni tarixi
şəraitdə banisi məhz Heydər Əliyevdir. Azərbaycançılıq milliliklə beynəlmiləlin sintez i olan ideoloji
prinsiplərə söykənir. Ulu Öndər yeni əsr və üçüncü minilliyin gəlişi ilə bağlı Azərbaycan xalqına
müraciətində həmin ideoloji sistemin mühüm aspektlərini dəqiq ifadə edib. Onların sırasında
azərbaycanlıların harada olmasından asılı olmayaraq köklərinə, dilinə, mədəniyyətinə, dövlətçiliyinə
sadiqliyi, Vətən sevgisi, vətənpərvərliyi vurğulamaq olar. Eyni zamanda, Ümummilli Lider azərbaycanlıların
fərqli mədəniyyətlərə açıq olmasını, başqa xalqların mədəniyyətini əxz etməsini, fərqli dinlərə to lerant
yanaşmasını vacib sayırdı. Bu müddəalarda Azərbaycanın dövlət və cəmiyyət olaraq əhəmiyyətli özəllikləri
öz əksini tapıb.
Bir tərəfdən, Azərbaycan vətəndaşı öz milli keçmişinə bağlı olmalı, digər tərəfdən isə, fərqli mədəniyyət
və din sahiblərinə tolerant münasibət göstərməli və onların mədəni dəyərlərini öyrənməlidir. Bu, XXI əsr
üçün ciddi ideoloji istiqamətlərdir. Onlar dövlət siyasətinin tərkib hissəsinə çevrildikdə isə çox yüksək
nəticələr əldə etmək mümkündür. Təsadüfi deyil ki, Prezident İlham Əliyev məhz Ulu Öndərin
müəyyənləşdirdiyi prinsiplər üzrə Azərbaycanı sivilizasiyalar, mədəniyyətlər və dinlərarası əməkdaşlığın
məkanına çevirdi. Bu prosesin təkanverici qüvvəsi Ulu Öndərin müəyyənləşdirdiyi ideoloji prinsiplərdir.
İndi Azərbaycan cəmiyyətinin özü tolerantlıq, fərqli mədəniyyətə və dinə sahib insanların birgə
yaşaması sahəsində nümunəvi modeldir. Konstitusiyamızda əks olunan bir sıra müddəalar bunun hüquqi
sübutudur. Əsas Qanunun 18-ci maddəsində qeyd edilir ki, "bütün dini etiqadlar qanun qarşısında
bərabərdir". 21-ci maddədə vurğulanır: "Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst
işlədilməsini və inkişafını təmin edir". 25-ci maddədə ifadə olunub: "Dövlət irqindən, milliyyətindən,
dinindən, dilindən, cinsindən, mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, qulluq mövqeyindən, əqidəsindən, siyasi
partiyalara, həmkarlar ittifaqlarına və digər ictimai birliklərə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər kəsin
hüquq və azadlıqlarının bərabərliyinə təminat verir. İnsan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını irqi, milli,
dini, dil, cinsi, mənşə, əqidə, siyasi və sosial mənsubiyyətə görə məhdudlaşdırmaq qadağandır".
Azərbaycan Konstitusiyasında mədəniyyət və milli mənsubluqla bağlı xüsusi maddələr vardır. 40 -cı
maddədə deyilir: "I. Hər kəsin mədəni həyatda iştirak etmək, mədəniyyət təsisatlarından və mədəni
sərvətlərdən istifadə etmək hüququ vardır. II. Hər kəs tarixi, mədəni və mənəvi irsə hörmətlə yanaşmalı, ona
qayğı göstərməli, tarix və mədəniyyət abidələrini qorumalıdır". 41-ci maddədə isə təsbit edilib ki, "I. Hər
kəsin milli mənsubiyyətini qoruyub saxlamaq hüququ vardır. II. Heç kəs milli mənsubiyyətini dəyişdirməyə
məcbur edilə bilməz". Bunlardan başqa, 45-ci maddədə hər kəsin öz ana dilindən istifadə etmək və təhsil
almaq hüququnun olduğu bildirilir (bax: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, 12 noyabr 1995 -ci il /
"http://www.president.az").
Bütün bunlar müasir dövrün tələblərinə tam uyğun olan hüquqlardır və onlar konkret olaraq reallaşır.
Bu Konstitusiyanın memarı isə Ulu Öndər Heydər Əliyevdir. Onun bu cür demokratik və hüquqi cəhətdən
mükəmməl Konstitusiya yaratması Azərbaycanı qısa müddətdə mədəniyyətlərin, sivilizasiyaların və dinlərin
ortaq dildə "ünsiyyət qurduğu" bir məkana çevirmək imkanı verdi.
Sadəcə bir neçə nümunə ilə fikrimizi əsaslandıra bilərik. Bu gün Azərbaycanda 2054 məscid, 13 kilsə
var. Ölkəmizdə xristianlığın ayrı-ayrı cərəyanlarının icmaları sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərir. Dünyada
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yəhudilərin azad şəkildə öz dini inanclarını icra etdiyi ölkələr içərisində Azərbaycan birinci yerdədir.
Azərbaycan, demək olar ki, yəhudilərin İsraildən sonra ən azad dini icma şəklində fəaliyyət göstərdiyi
ölkədir. Azərbaycanda 7 sinaqoq, 4 gürcü kilsəsi fəaliyyət göstərir. Hətta Ermənistanın Azərbaycana qarşı
hərbi təcavüzünə baxmayaraq, Bakıda erməni kilsəsi qorunub saxlanılır (bax: Azərbaycançılıq ideyasının
banisi / "Azərbaycan" qəzeti, 7 may 2016).
Başqa bir misal kimi Azərbaycanda sivilizasiyalar, dinlər və mədəniyyətlərarası əməkdaşlığa həsr
edilmiş çoxlu sayda beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsini göstərə bilərik. Bu sırada "Bakı prosesi"ni, III
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunu, Bakı Humanitar Forumunu, BMT-nin Sivilizasiyalar
Alyansının VII Forumunu və digərlərini vurğulaya bilərik. Onu deyək ki, bu istiqa mətdə Heydər Əliyev
Fondu çox böyük işlər görür. Fond Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə çoxlu sayda mötəbər tədbirlər
keçirib. Onlardan yalnız bir neçəsini xatırladaq: "Heydər Əliyev və Azərbaycanda din siyasəti: gerçəkliklər
və perspektivlər" adlı beynəlxalq konfrans (3-4 aprel 2007-ci il), "Mədəniyyətlərarası dialoq Avropa və onun
qonşu regionlarında davamlı inkişafın və sülhün əsasıdır" mövzusunda konfrans (2 dekabr 2008 -ci il),
"Dinlərarası dialoq: qarşılıqlı anlaşmadan birgə əməkdaşlığa doğru" mövzusunda beynəlxalq konfrans (6-7
noyabr 2009-cu il), "Sivilizasiyalararası dialoq: Azərbaycandan baxış" adlı konfrans (11 noyabr 2009 -cu il),
Dünya Dini Liderlərinin Bakı Sammiti (26-27 aprel 2010-cu il) və s.
2016-cı ildə isə "Dövlət və din: qloballaşan dünyada tolerantlığın gücləndirilməsi" mövzusunda II
Beynəlxalq Bakı Forumunun keçirilməsi planlaşdırılıb. Bu, Prezident İlham Əliyevin 2016 -cı ili
"Multikulturalizm ili" elan etməsi çərçivəsində həyata keçirilməli olan tədbirlər sırasındandır.
Bizcə, yuxarıda göstərilən nümunələr tam təsdiq edir ki, Azərbaycan sivilizasiyalar, mədəniyyətlər və
dinlər arasında real dialoqun, əməkdaşlığın qurulmasına ciddi töhfələr verir. Dövlət başçısı bu istiqamətdə
çox vacib addımlar atır. Şübhəsiz ki, bütün bunlar Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasətinin birbaşa nəticəsidir.
Yeri gəlmişkən, onu xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, Heydər Əliyevin yaratdığı Azərbaycanın sosial
dövlət konsepsiyası bütün uğurların əldə olunmasında ciddi rol oynayıb. Çünki sosial sahədə insanların ri fahı
təmin olunmasa, ölkədə sabitliyə çox böyük çətinliklə nail olunardı. Bu səbəbdən Ulu Öndər sosial
sabitlikdən innovativ inkişafa aparan dəqiq kurs müəyyən etdi. Lakin bu cür keçid, bir qayda olaraq,
cəmiyyətin zəif təminatlı təbəqəsinin durumuna mənfi təsir göstərə bilərdi.
Ulu Öndər bu məqamı ciddi nəzərə alaraq müstəqilliyin ilk illərində xüsusi vurğulamışdı: "Biz yaxşı
bilirik ki, aparılan iqtisadi siyasət, həyata keçirilən islahatlar iqtisadiyyatı ümumən inkişaf etdirməklə yanaşı,
aztəminatlı təbəqənin vəziyyətinə müəyyən qədər mənfi təsir göstərir. Ona görə də biz islahatlarımızın sosial
yönümünə xüsusi fikir veririk və bundan sonra da bu, bizim diqqət mərkəzimizdə olacaqdır" (bax:
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əlirza oğlu Əliyevin Andiçmə mərasimində nitqi, 18 oktyabr
1998-ci il / "http://lib.aliyev-heritage.org").
Bu yanaşmanın müsbət bəhrələrini Azərbaycan xalqı hər zaman görürdü. 1996-cı ildə pensiya və
müavinətlər 50% artırıldı, 1997-ci ilin avqust ayında əlilliyi olan şəxslərin, tənha ahıl vətəndaşların, sosial
pensiyaçıların pensiyalarına əlavə müavinətlər hesablandı, 1998-ci ilin avqust ayında şəhid ailələrinin,
müharibə əlillərinin, qaçqın və məcburi köçkünlərin pensiya məbləğləri 2 dəfədən çox artırıld ı, 2000-ci ilin
əvvəlindən pensiya və müavinətlərin ümumi məbləğinin minimum həddi 50 min manata çatdırıldı, 2001 -ci
ilin əvvəlindən 20 Yanvar əlillərinin və ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə əlil olanların
pensiyalarına hesablanan aylıq müavinətləri orta hesabla 1,5 dəfə, aztəminatlı ailələrdə uşaq doğularkən
verilən birdəfəlik müavinət 1,4 dəfə, dəfn üçün müavinət 1,5 dəfə, üç uşağa qulluğa görə qismən ödənişli
sosial məzuniyyətdə olanlara verilən aylıq müavinət orta hesabla 1,8 dəfə artırıldı.
Bununla da Heydər Əliyevin nəzərdə tutduğu sosial sabitliyə nail olundu. Sonrakı mərhələdə müasir
innovasiyaların tətbiqi reallaşmalıdır. Bu istiqamətdə də Prezident İlham Əliyevin müstəsna xidmətləri var.
Burada dövlət başçısının sosial islahatlarla innovativ inkişafın sintezini təmin etdiyi aydınlaşır. Belə ki,
islahatlar kursu ölkədə son 12 ildə iqtisadiyyatda 3,4 dəfə artıma nail olmağa imkan verdi. Qeyri -neft
sektorunun ÜDM-də payı 70%-i keçib. Əhalinin gəlirləri 7 dəfə artıb. Orta aylıq əməkhaqqı 5,6 dəfədən çox
artıb. Bu, cari ilin yanvar-fevral aylarında əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 6,2 faiz çoxdur.
Pensiyaların orta aylıq məbləği 10,3 dəfədən çox artaraq 18,4 manatdan 190 manata çatıb. O cümlədən yaşa
görə pensiyanın orta aylıq məbləği hazırda 210,8 manat təşkil edir ki, bu da MDB məkanı üçün yüksək
göstəricidir.
Bunların fonunda Azərbaycan yeni informasiya-kommunikasiya texnologiyalarını intensiv surətdə
mənimsəyir və tətbiq edir. İndi Azərbaycan kosmik fəzada süni peyki olan dövlətlər sırasındadır. Ölkə başçısı
"elektron hökumət" yaratmaq istiqamətində davamlı addımlar atır. "ASAN xidmət" mərkəzi artıq dünyada
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Azərbaycanın brendinə çevrilib. May ayının 4-də Prezident İlham Əliyev "ASAN Kommunal" mərkəzlərinin
yaradılması haqqında da sərəncam imzalayıb.
Bir sözlə, müasir innovasiya elementləri ölkə həyatına sürətlə daxil olmaqdadır. Heydər Əliyevin
arzuladığı və reallaşması üçün bütün əsasları hazırladığı müasir, innovasiyalı inkişafa nail olmuş Azərbaycan
artıq dünyada öz sözünü daha əminliklə deyir.
Prezident İlham Əliyevin bu sahədə Ulu Öndərin siyasətini daha da inkişaf etdirərək, yeni uğurlar
qazanacağına şübhə yoxdur. Təsadüfi deyil ki, dünya maliyyə böhranı ilə mübarizə apardığı bir vaxtda
Azərbaycan sosial-iqtisadi, enerji, ordu quruculuğu, yeni texnologiyalara yiyələnmək və başqa perspektivli
layihələrini uğurla reallaşdırmaqdadır.
Biz heç zaman unutmamalıyıq ki, bu sabit və dönməz inkişaf strategiyasının müəllifi Heydər Əliyevdir.
Ulu Öndərin böyük əsəri olan müstəqil Azərbaycan həmişə Günəş kimi parlayacaq. Deməli, Heydər Əliyev
imzası da daim yüksəklərdə olacaqdır!
Respublika.-2016.-11 may.-№100.-S.5.
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Azərbaycan tarixinin Heydər Əliyev dövrü
Yaqub MAHMUDOV,
Milli Məclisin deputatı, AMEA-nın müxbir üzvü,
əməkdar elm xadimi, Dovlət mükafatı laureatı
Yaxın keçmişdə Azərbaycanın ali idarəçilik sükanının arxasında qüdrətli bir siyasətçi dururdu - düşmənlərin
min bir hiyləsindən, məkrli oyunlarından baş çıxaran, onların dayanmadan dolaşdırdıqları siyasət kələfinin ucunu
əldən verməyən, siyasi dühası ilə on illəri, yüz illəri qabaqlayan, qalın siyasət divarlarının arxasında nələr baş
verdiyini ovcunun içi kimi görən Heydər Əliyev başçılıq edirdi Azərbaycana! Müxtəlif tarixi dövrlərdə
Azərbaycanın müstəqilliyinə qənim kəsilən, xalqımızı qan içərisində boğmağa çalışan qüvvələrin, onların bitibtükənməyən məkr, hiylə və ən müasir silahlarının qarşısında məhz Heydər Əliyev şəxsiyyəti duruş gətirə bilirdi!
Misilsiz dövlət xadimi kimi ən nadir, ən mürəkkəb, hətta çıxılmaz hesab olunan vəziyyətlərdən Vətən üçün,
doğma xalqından ötrü heç kəsin gözləmədiyi ən yaxşı çıxış yolu tapmaq bacarığı Allahın ona bəxş etdiyi vergi
idi. Bütün bunlar bir dəyər altında birləşirdi: Heydər Əliyev BÖYÜK AZƏRBAYCANLI idi.
Azərbaycan xalqının qurub-yaratmaq dühası sayəsində əldə olunmuş mühüm uğurlara baxmayaraq, bir sıra
obyektiv və subyektiv səbəblər üzündən XX əsrin 60-cı illərində Azərbaycan iqtisadiyyatının bir çox sahələrində
- həm sənayedə, həm də kənd təsərrüfatında mənfi meyillər özünü göstərməyə başlamışdı. İstehsalın, o cümlədən
sənaye məhsulları istehsalının ümumi inkişaf səviyyəsinə, milli gəlirin həcminə və əmək məhsuldarlığının artım
sürətinə görə Azərbaycan ittifaq səviyyəsindən geri qalırdı. Heydər Əliyev sonralar bu dövrə qiymət verərkən
deyirdi: “Qətiyyətlə bildirmək olar ki, 60-cı illərdə respublika iqtisadiyyatı bütövlükdə dərin və uzunmüddətli
böhran mərhələsinə qədəm qoymuşdu. Yaranmış ağır vəziyyətdən çıxış yolu tapılmalı, iqtisadiyyatın inkişafı üçün
prinsipial cəhətdən yeni konseptual yanaşma yolları işlənib hazırlanmalı, xalq təsərrüfatında köklü struktur
dəyişiklikləri aparılmalı, təsərrüfatçılıq və iqtisadi həvəsləndirmə işində təzə metodlar tətbiq edilməli idi”.
Respublikanın düşdüyü bu ağır vəziyyətdə Azərbaycan rəhbərliyində mühüm dəyişiklik baş verdi. 1969-cu
ildə Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövrü başlandı. Doğma xalqının böyük təəssübkeşi olan
Heydər Əliyev totalitar rejimin hökmranlıq etdiyi mürəkkəb tarixi şəraitdə Azərbaycanı Sovet İttifaqının ən
qabaqcıl respublikalarından birinə çevirmək üçün həyatın bütün sahələrində geniş islahatlar proqramı həyata
keçirməyə başladı.
Azərbaycanın XX əsr tarixinin əlli ildən çox bir dövrü Heydər Əliyev şəxsiyyəti ilə, onun böyük quruculuq
fəaliyyəti ilə sıx bağlıdır. HEYDƏR ƏLİYEV YENİ AZƏRBAYCANIN QURUCUSUDUR. O, bu quruculuğa
hələ 1969-cu ildə Azərbaycan rəhbərliyinə gəlməzdən də əvvəl 1940-cı illərdən başlamışdı. Bu illərdə
Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanlarında fəaliyyətə başlayan Heydər Əliyev qarşısına çıxan bütün maneələri
və çətinlikləri dəf edərək İttifaq dövlətinin - SSRİ-nin respublikada əsas dayağı olan Azərbaycan Dövlət
Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri vəzifəsinədək ucaldı. Onun həmin dövr son dərəcə gərgin və mürəkkəb şəraitdə
göstərdiyi məqsədyönlü və səmərəli fəaliyyəti nəticəsində Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin qeyri-millətlərdən
təmizlənməsi sahəsində çox ciddi addımlar atıldı və ilk dəfə olaraq xalqımızın layiqli övladlarının fəal surətdə
təhlükəsizlik orqanlarında işə cəlb olunması başlandı.
Beləliklə, XX əsrin 20-30-cu illərində ermənilərin və qeyri-millətlərin nümayəndələrinin yuva salmış olduğu
və xalqımıza qarşı qanlı repressiyalar hazırlayıb həyata keçirmiş Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin (DTK-nın)
azərbaycanlılaşdırılması kimi son dərəcə çətin işin öhdəsindən ilk dəfə - hələ sovet rejiminin ən güclü vaxtında
məhz Heydər Əliyev gəlmişdir.
XX yüzilliyin 60-cı illərinin sonunda Heydər Əliyevin doğma xalqa həsr olunmuş ömür yolunda yeni - daha
geniş, çoxşaxəli, qaynar fəaliyyət dövrü başlandı. 1969-cu ildə - Azərbaycan SSR-də həyatın bütün sahələrində
dərin tənəzzülün hökmranlıq etdiyi bir şəraitdə Heydər Əliyev Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi
Komitəsinin birinci katibi seçildi. Bununla da sovet Azərbaycanının tarixində böyük dönüş dövrü başlandı. Tarixi
inkişafın sonrakı gedişi sübut etdi ki, bugünkü yeni, müstəqil Azərbaycanı Heydər Əliyev hələ o zaman qurmağa
başlamışdı.
Sovet rejiminin bütün xüsusiyyətlərinə dərindən bələd olan və zəngin idarəçilik təcrübəsi qazanmış Heydər
Əliyev Azərbaycanı düşmüş olduğu çox ağır vəziyyətdən çıxarmaq üçün qəti addımlar atmağa başladı. O,
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dahiyanə uzaqgörənliklə, dərindən ölçüb-biçərək ölkənin uzunmüddətli, dinamik və hərtərəfli inkişafını təmin
edən kompleks inkişaf proqramları hazırlatdı və dərhal onların icrasına başlandı. Xalq ilk addımlarından Heydər
Əliyevi rəğbətlə qarşıladı, onu sevdi və arxasınca getdi. Azərbaycan xalqının tarixində HEYDƏR ƏLİYEV
DÖVRÜ başlandı.
Böyük siyasətçi iqtisadiyyat və mədəniyyətin müxtəlif sahələrində öz Vətəninin, xalqının inkişafı üçün zəruri
olan ən vacib məsələlər barədə əvvəlcə Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Siyasi Bürosu,
Mərkəzi Komitənin plenumları, Kommunist Partiyasının qurultayları səviyyəsində bir sıra çox mühüm, əlverişli
qərarlar qəbul edilməsinə nail olur, sonra da xalqımızı həmin qərarların icrasına səfərbər edir, doğma
Azərbaycanın tərəqqisi uğrunda yorulmadan, gecəli-gündüzlü mübarizə aparırdı. Azərbaycanı özü-özünü təmin
edə bilən, müstəqil yaşamağa qadir olan və elmi-texniki cəhətdən yüksək tərəqqi etmiş bir ölkəyə çevirmək onun
planlarının başında gəlirdi.
Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi həmin illərdə min cür maneələri, o cümlədən Kremldəki erməni
qruplaşmasının törətdiyi əngəlləri dəf edərək sovet hökumətinin Azərbaycanın hərtərəfli inkişafını təmin edən beş
xüsusi qərar qəbul etməsinə nail oldu. Eyni qətiyyətlə də həmin qərarların yerinə yetirilməsini təmin etdi. Xalqın
qurub-yaratmaq dühası tamamilə və bütünlüklə Azərbaycanın ümumi yüksəlişi üçün səfərbər olundu. Nəticədə
1970-1985-ci illər sovet Azərbaycanının tarixinə bütün varlığı ərzində, ən parlaq quruculuq dövrü kimi daxil oldu.
Sənaye və kənd təsərrüfatının bütün sahələrində yüksəliş baş verdi. Respublika iqtisadiyyatında mühüm struktur
dəyişiklikləri həyata keçirildi. Yeni və mütərəqqi sənaye sahələri yaradıldı. Sənayenin inkişaf səviyyəsinə görə
respublikanın proporsional inkişafı üçün mühüm tədbirlər görüldü. İstehsalla bilavasitə bağlı olan elmi-tədqiqat
sahələrinin inkişafına diqqət artırıldı. Elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin, mütərəqqi texnologiyaların
istehsalata tətbiqi sahəsində Azərbaycan SSRİ-də qabaqcıl mövqeyə çıxdı.
Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti, müdrik və səriştəli rəhbərliyi sayəsində Azərbaycan Sovet İttifaqında
ən qabaqcıl kənd təsərrüfatı respublikasına, o cümlədən qabaqcıl pambıqçılıq və üzümçülük diyarına çevrildi.
Kənd zəhmətkeşlərinin sosial-iqtisadi vəziyyəti əsaslı surətdə yaxşılaşdı. Azərbaycan kəndində misilsiz tikinti,
abadlıq və mədəni quruculuq işləri aparıldı.
1970-1985-ci illərdə, tarixən qısa bir dövr ərzində bütövlükdə respublika ərazisində yüzlərlə zavod, fabrik,
istehsalat sahələri yaradıldı. 213 iri sənaye müəssisəsi işə salındı. Bir çox mühüm istehsal sahələrinə görə
Azərbaycan Sovet İttifaqında aparıcı yerlərdən birini tutdu. Azərbaycanda istehsal olunan 350 adda məhsul
dünyanın 65 ölkəsinə ixrac olundu. Bu illərdə istehsal olunan sənaye məhsulları öz həcminə görə əvvəlki 50
ildəkinə bərabər idi.
Bu gün Bakıya, Azərbaycanın rayonlarına gözəllik, yaraşıq verən yüzlərlə yaşayış binaları, mehmanxanalar,
ictimai binalar, məktəblər, mədəniyyət sarayları, iqtisadiyyatımızın nüvəsini təşkil edən fabriklər, zavodlar,
nəhəng sənaye obyektləri, iri istehsal kompleksləri, su anbarları, dəryaçalar, yaşıllıq zonaları, istirahət ocaqları,
neçə-neçə yollar, o cümlədən yurdun şimal-qərb ucqarını paytaxta bağlayan Bakı-Balakən dəmir yolu, Dağlıq
Qarabağın mərkəzə - Bakıya bağlılığını artırmaq və orada Azərbaycan mühitini canlandırmaq üçün görülən
mühüm tədbirlər, o cümlədən Xankəndiyə dəmir yolu çəkilməsi Heydər Əliyev zəkasının, onun yorulmaz
fəaliyyətinin, bu böyük insanın bütün varlığına hopmuş Vətən sevgisinin nəticəsi idi.
1970-1985-ci illər ərzində Azərbaycanın əldə etdiyi ən mühüm tarixi nailiyyətlərdən biri də xalqın uzaq gələcəyini
nəzərdə tutan güclü kadr potensialının, o cümlədən nadir ixtisaslar üzrə mütəxəssislər ordusunun yaradılması idi.
Belə ki, həmin illərdə iqtisadiyyatın sürətli və çoxşaxəli inkişafına uyğun olaraq respublikanın ali və orta ixtisas
təhsili şəbəkəsi genişləndirildi. SSRİ-nin 170 qabaqcıl ali məktəblərinə 3500 azərbaycanlı gənc göndərildi. Hər il
təhsil almaq üçün Azərbaycandan kənara 800 tələbə yola salındı. Hərbi təhsilin inkişafına xüsusi diqqət yetirildi.
SSRİ-nin kosmik uçuşlara hazırlıq mərkəzində azərbaycanlı gənclərin olmamasından narahatlıq keçirən
Azərbaycan rəhbəri gənclərin ali təyyarəçilik məktəblərinə göndərilməsini şəxsi nəzarətinə götürmüşdü.
Heydər Əliyevin XX yüzilliyin 70-80-ci illərinin əvvəllərində həyata keçirdiyi kompleks inkişaf proqramları
nəticəsində Azərbaycan o zaman dağılmağa başlamış böyük SSRİ məkanında qabaqcıl sənaye, kənd təsərrüfatı
və mədəniyyət respublikasına çevrildi. Bu, Heydər Əliyevin məqsədyönlü, qabaqcadan götür-qoy edilmiş,
dərindən ölçülüb-biçilmiş və gələcəyə istiqamətlənmiş müdrik siyasətinin, dahiyanə uzaqgörənliyinin parlaq
nəticəsi idi. Bütün bu quruculuq işlərini həyata keçirərkən Heydər Əliyev gələcəyi çox aydın görürdü. O, yaxşı
bilirdi ki, yaxın gələcəkdə SSRİ dağılacaqdır, onun Vətəni müstəqilliyə qovuşacaqdır, Azərbaycanı müstəqil
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yaşamağa hazırlamaq lazımdır. Özünün dediyi kimi: “Azərbaycanın sovet dövründə inkişafının ən bariz nəticəsi
odur ki, həmin dövrdə yaranmış iqtisadi, elmi-texniki və mədəni potensial respublikamızın tam müstəqil dövlət
kimi fəaliyyət göstərməsi üçün möhkəm zəmin yaratmışdır”.
Məhz bu dövrdə - Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanın
görkəmli sənət adamlarının böyük bir dəstəsinə - şairlərimizə, yazıçılarımıza, bəstəkarlarımıza ilk dəfə Sosialist
Əməyi Qəhrəmanı fəxri adının verilməsi də təkzibolunmaz tarixi faktdır.
Doğma xalqı, el-obası üçün canını qoyan, elə buna görə də Moskvaya “irəli çəkilib” müəmmalı şəkildə həyat
çırağı söndürülən, sonra da “millətçi” damğası yapışdırılan və adının çəkilməsi belə yasaq olunan Nəriman
Nərimanovun əzəmətli heykəlinin ucaldılması Heydər Əliyev şəxsiyyətinin Vətən qarşısında böyük xidməti idi.
Sonralar Nərimanova Ulyanovsk şəhərində də abidə ucaltdırmağa nail olan Heydər Əliyev bir daha sübut etdi ki,
onu Vətən-xalq təəssübkeşliyindən döndərmək heç kəsin hünəri deyil, o cümlədən hakim sovet rejiminin də.
Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə, XX əsrin 60-cı illərinin sonu - 70-ci illərində Azərbaycanın ümumi
yüksəlişi fonunda xalqımızın tarixi keçmişinə də maraq artdı, bu sahədə də oyanış başlandı. O zaman
respublikamızda milli oyanışın əsas mərkəzlərindən biri Rəsul Rzanın başçılıq etdiyi Azərbaycan
ensiklopediyaçıları idi. Ensiklopediyanın baş redaksiyası, redaksiya ətrafında toplanmış alimlərin böyük
əksəriyyəti çox cəsarətli çıxışlar edirdilər. Xalqımızın təşəkkülündə türk etnoslarının həlledici rol oynaması,
Şimali Azərbaycanın işğalı, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xadimlərinin tariximizdə mütərəqqi rol oynaması,
cümhuriyyət dövrünün xadimlərinə obyektiv qiymət verilməsi, 1920-ci ilin aprel işğalı kimi bir çox məsələləri o
zaman məhz ensiklopediyaçılar qaldırdılar. Rəsul Rzanın köməyi ilə Kiyevin xəritə fabrikində ilk dəfə olaraq
Azərbaycan tarixi xəritələrinin hazırlanmasına və çapına nail olduq. 1972-ci ildə Ensiklopediyanın Baş
redaksiyası Rəsul Rzanın redaktorluğu ilə “Azərbaycan SSR xəritələri” (Azərbaycan və rus dillərində) adlı atlas
nəşr etdi. Göstərilən tarix xəritələri həmin atlasa daxil edildi. Lakin “sapı özümüzdən olan baltalar” bütün bu
məsələləri Moskvaya çuğulladılar, Ermənistandakı tarixçi “dostlarını” köməyə çağırdılar. Bizə “millətçi”, “burjua
məfkurəçiləri”, “sovet hökumətinin düşmənləri”, “azərbaycanlı-erməni qardaşlığının əleyhdarları” damğasını
vurmaq məqsədilə xalqımıza qarşı 1918-ci ilin mart soyqırımını törətmiş S.Şaumyanın oğlu L.S.Şaumyanı Bakıya
gətirtdilər. O zaman “Böyük Sovet Ensiklopediyası” baş redaktorunun birinci müavini, həm də sovet
ideologiyasının başında duranlardan biri olan oğul - Şaumyan əlinə düşən fürsətdən istifadə edərək Azərbaycan
ziyalılarına zərbə vurmaq üçün özünü oda-közə vurdu. Lakin məqsədinə çata bilmədi. Çünki Azərbaycana doğma
yurdunun təəssübkeşi olan qüdrətli bir şəxsiyyət başçılıq edirdi. Məhz Heydər Əliyevin müdrikliyi və cəsarəti
sayəsində o zaman həm ensiklopediyaçılar, həm də ziyalılarımızın böyük bir dəstəsi nəinki KQB-nin təqiblərinə
düçar
oldu,
hətta
partiya
cəzasından
da
yaxa
qurtara
bildilər.
Heydər Əliyevin Azərbaycana birinci rəhbərliyi dövründə həyata keçirdiyi bütün bu əzəmətli quruculuq işlərinin
çox böyük tarixi əhəmiyyəti bundan ibarət idi ki, xalqımızda milli qürur, milli mənlik şüuru oyandı, azadlıq,
müstəqillik duyğuları baş qaldırdı. Bu, əslində, XX yüzilliyin 70-ci illərində Azərbaycan xalqının milli-azadlıq
hərəkatının yeni mərhələyə - yüksəliş mərhələsinə daxil olması demək idi. Bu, Heydər Əliyevin xalqımızın istiqlal
mübarizəsi tarixində misilsiz xidmətidir.
Həmin faktların ən böyüyü isə bu idi ki, dünya sosializm sisteminin və böyük sovet imperiyasının dağıldığı
dövrdə Azərbaycan SSR artıq öz inkişaf səviyyəsinə və çoxsahəli iqtisadiyyatına görə SSRİ-nin müttəfiq
respublikaları içərisində özünü yaşatmağa qadir ola biləcək ikinci respublika idi.
Beləliklə, Heydər Əliyevin doğma xalqı qarşısında ən böyük xidmətlərindən biri də bu idi ki, 1991-ci il
oktyabrın 18-də “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı” qəbul olunarkən
Azərbaycan artıq müstəqil bir dövlət kimi yaşamağa tamamilə hazır idi.
***
Bu gün öz uğurlu daxili və xarici siyasəti ilə dünya birliyinə qovuşmaqda olan Azərbaycan xalqı öz tarixinin
ən şərəfli və eyni zamanda, ən mürəkkəb dövrünü yaşayır.
Ənənəvi xarici düşmənlərimiz Azərbaycan Respublikasının müstəqil bir dövlət kimi yaşamasının qarşısını
almaq, onun daha da inkişaf edib yüksək tərəqqiyə qovuşmuş dövlətlərin sırasına çıxmasına əngəl törətmək üçün
əllərindən gələni edirlər. Avropa ilə Asiya, Rusiya ilə Yaxın və Orta Şərq ölkələri arasında “qızıl körpü” rolu
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oynayan Azərbaycanın azad yaşaması, getdikcə güclənməsi həmin qüvvələri heç cür təmin etmir. Müasir
Azərbaycan dünya miqyasında çox qüdrətli beynəlxalq qüvvələrin mənafelərinin çarpazlaşdığı ən qaynar
məntəqələrdən birinə çevrilmişdir. Zəngin yeraltı və yerüstü sərvətlərə malik olan müstəqil Azərbaycana qarşı
siyasi, hərbi, iqtisadi, mənəvi təzyiqlər ara vermirdi.
Son dərəcə məkrli qüvvələrin Azərbaycan xalqına qarşı yüz illərlə sınaqdan çıxarmış olduqları “erməni
kartı”ndan heç zaman indiki qədər fəal və geniş miqyasda istifadə olunmamışdır. Rusiya, Fransa, ABŞ kimi böyük
dövlətlərdə, habelə başqa ölkələrdə, beynəlxalq təşkilatlarda fəaliyyət göstərən erməni lobbisi bu gün
həmişəkindən daha güclüdür. Həmin dövlətlərin parlamentlərinə, hərbi-siyasi idarəçiliyinə, habelə bir sıra nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətinə təsir göstərmək üçün güclü vasitələrə, mühüm mövqelərə və geniş maliyyə
imkanlarına malik olan erməni lobbisi yaşadıqları ölkələrin xarici siyasətinə, beynəlxalq təşkilatlara fəal təsir
göstərir,
Azərbaycanla
münasibətlərin
yaxşılaşdırılmasına
ciddi
əngəllər
törədir.
Azərbaycanın xarici düşmənləri yaxşı başa düşürlər ki, indi artıq 1918-1920-ci illər deyil! Bu dəfə istiqlal
mübarizəmiz, yeni, qüdrətli Azərbaycan yaratmaq siyasətimiz zəfərlə sona çatacaqdır. Çünki Azərbaycanın
qurtuluş savaşının, yurdumuzda yeni həyat quruculuğunun başında zamanın nəbzini əlində saxlayan Heydər
Əliyev şəxsiyyəti durmuşdu. Yəni, ulu Tanrı şəxsiyyət və zaman problemini bu dəfə Azərbaycan xalqının xeyrinə
həll etmişdi.
Heydər Əliyev şəxsiyyəti öyrənilməmiş bir dünyadır! Bu nadir dühanın siyasət aləmini bitib-tükənməyən,
sahilləri görünməyən ümmana bənzətmək olar.
Sadə, zəhmətkeş bir azərbaycanlı ailəsində dünyaya göz açan və tükənməz fitri istedad sahibi olan Heydər
Əliyev doğma xalqının dərdlərinə dərindən bələd olan, hələ çox gənc ikən məkrli qonşuların min bir hiyləsini
gözləri ilə görən, mükəmməl təhsil almış, o cümlədən tarixi biliklərə dərindən yiyələnmiş, son dərəcə geniş
dünyagörüşünə və konkret biliklərə malik olan, doğma xalqını və yurdunu hədsiz məhəbbətlə sevən nadir tarixi
şəxsiyyət idi. Dünyanın altıda birini əhatə edən SSRİ kimi nəhəng dövlətin rəhbərlərindən biri səviyyəsinə ucalan
M.Qorbaçovun təqib və hiylələrindən sarsılmayıb yenidən böyük siyasətə qayıtmış nadir sima idi. Polad iradə
sahibi idi. Planetimizin bugünkü siyasətini müəyyənləşdirən dünya liderləri içərisində seçilən-sayılan, hamı
tərəfindən qəbul olunan əzəmətli şəxsiyyət idi. Keçid dövrünün mürəkkəb burulğanından Azərbaycanı xilas etmək
üçün
ulu
Tanrının
xalqımıza,
Vətənimizə
bəxş
etdiyi
ümummilli
lider
idi!
Görkəmli dövlət xadimi kimi Heydər Əliyevin dəmir iradəsinin parlaq sübutu onun fəaliyyətinin Moskva illəridir.
1982-1987-ci illəri əhatə edən bu dövrdə SSRİ rəhbərliyində Siyasi Büronun üzvü və SSRİ Nazirlər Soveti
Sədrinin birinci müavini kimi yüksək post tutan Heydər Əliyev “velikorus” şovinizmə və böyük dövlətçilik
psixologiyasının hökmranlıq etdiyi Kreml rejiminə, bu rejimin yaratdığı təqiblər və ayrı-seçkilik sisteminə sübut
etdi ki, heç bir qüvvə onun zəngin, tükənməz və hərtərəfli dövlət idarəçiliyi istedadının qarşısını almağa qadir
deyil. Tənəzzülə başlamış nəhəng imperiyanın ən ağır sahələrinin idarə edilməsində böyük uğurlara nail olan
Heydər Əliyev az vaxt içərisində bütün SSRİ-də böyük nüfuz qazandı. Həmin dövrdə Heydər Əliyev Siyasi
Büroda bütün sovet dövlətini idarə etməyə və onu tənəzzüldən çıxarmağa qadir olan dövlət xadimi idi. Odur ki,
səriştəsiz və bacarıqsız Kreml rəhbərləri, xüsusilə M.Qorbaçov Heydər Əliyevi özlərinə ciddi rəqib hesab
edirdilər. Belə bir şəraitdə fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, Heydər Əliyev sovet rəhbərliyində olarkən doğma
Vətənini həmişə diqqət mərkəzində saxlayır, onun inkişafına hər cür qayğı göstərirdi. Xalqımızın böyük oğlu o
zaman həm də Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan qoparıb almağa çalışan erməni millətçilərinin qarşısında qüdrətli
maneə, keçilməz sədd idi. Elə buna görə də hələ Stavropoldan başlayaraq erməni mafiyasının əlində itaətkar alətə
çevrilən M.Qorbaçov fitnəkar niyyətinə nail ola bildi: xalqımızın dahi oğlu SSRİ rəhbərliyindən uzaqlaşdırıldı.
Məhz bundan dərhal sonra M.Qorbaçov tərəfindən himayə olunan erməni millətçiləri Dağlıq Qarabağı
Azərbaycandan qoparıb almaq üçün fəal mübarizəyə başladılar.
1987-1990-cı illər M.Qorbaçovun başçılıq etdiyi Kreml rejiminin xalqımızın böyük oğluna qarşı həyata
keçirdiyi ağır təqib illəridir. Ömrünün bütün dövrlərində olduğu kimi, Heydər Əliyev həmin illərdə də doğma
xalqı üçün yaşamış, nəhəng sovet dövlətinin dağılmaqda olduğu şəraitdə öz Vətəni üçün çıxış yolları axtarmış,
zəngin dövlətçilik təcrübəsi, müdrik məsləhətləri ilə Azərbaycanı düşdüyü ağır böhrandan çıxarmaqdan ötrü
bütün qüvvəsini sərf etmişdir. Lakin o zaman Azərbaycana başçılıq edən səriştəsiz rəhbərlərin Moskva
qarşısındakı mütiliyi nəticəsində Azərbaycan xalqı bu dövrdə böyük oğlunun zəka potensialından istifadə edə
bilməmişdir.
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İdarəçilik bacarığı olmayan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi rejimi məmləkəti dağılıb məhv olmaq təhlükəsi ilə üzüzə qoymuşdu. Vətənin ümid çırağı, xalqın yeganə qələbə silahı Heydər Əliyev zəkası idi. Bu dövrdə - 1990-cı il
yanvarın 21-də həyatını təhlükə qarşısında qoyaraq Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gəlib
doğma xalqına başsağlığı verən, Bakıda kütləvi qırğın törədənlərin cəzalandırılmasını tələb edən Heydər Əliyev,
əslində, doğma xalqının qurtuluş mübarizəsinin önünə keçdi. Dahi siyasətçi xalqının ağır günündə Kremlin
təqiblərindən yaxa qurtarıb 1990-cı il iyulun 20-də Vətənə döndü. Lakin Vətəndə - onun paytaxtı Bakıda ağır
fəlakət anında doğma xalqı ilə birlikdə olmaq, ona yol göstərmək imkanı verilmədi. Böyük dövlət xadimi Bakıya
gəlişindən iki gün sonra - 1990-cı il iyulun 22-də doğma Naxçıvana pənah aparmalı oldu. Bu dövrdə ermənilər və
onların havadarları tərəfindən hərbi-siyasi və iqtisadi blokadaya salınmış Naxçıvan çıxılmaz vəziyyətə düşmüşdü.
Naxçıvanın harayına cavab verən yox idi. Təkcə Naxçıvanın deyil, bütün Azərbaycanın taleyi təhlükədə idi. Belə
bir şəraitdə Heydər Əliyev Naxçıvandan bütün Azərbaycanın qurtuluş mücadiləsinə qalxdı. Ağlasığmaz dərəcədə
ağır olan bu mürəkkəb tarixi şəraitdə Heydər Əliyev şəxsiyyəti özünün yeganə silahı ilə - misilsiz siyasi dühası
və dövlət müdrikliyi sayəsində Naxçıvan camaatının mübarizliyinə, əzmkarlığına arxalanaraq qəhrəman Kəngərli
yurdunu tarixin ən ağır sınağından çıxara bildi! Ermənilərin Naxçıvanı işğal etmək planı boşa çıxdı.
Milli dövlətçilik ənənələrimizin dirçəldilməsi, muxtar respublikanın adından “sovet, sosialist” sözlərinin
çıxarılması, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağının Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət
bayrağı kimi qəbul olunması, 1990-cı ilin 19-20 Yanvar faciəsinə siyasi qiymət verilməsi, Naxçıvan əhalisinin
SSRİ-nin saxlanılması barədə referendumda iştirakdan imtina etməsi, muxtar respublika ərazisində Kommunist
Partiyası yerli orqanlarının fəaliyyətinin dayandırılması, 31 Dekabr gününün Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəylik Günü elan olunması, Naxçıvanda amansız hərbi-iqtisadi blokada şəraitində vətən torpağının
düşməndən qorunub saxlanması - bunlar böyük şəxsiyyətin Naxçıvanda mühasirə şəraitində keçən ömrünün,
göstərdiyi fəaliyyətin qısa yekunudur.
1993-cü ilin iyununda - Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ərəfəsində cəbhədə ağır məğlubiyyətlər adi
hal almışdı. Ölkədə, sözün əsl mənasında, hakimiyyətsizlik idi. Xalq vahimə və təşviş içərisində idi.
Xalqının, Vətənin yeganə ümid yeri, qurtuluş çırağı Heydər Əliyev idi. Müdrik xalqımız dünyanın bu böyük
siyasət adamını hakimiyyətə gətirdi. Bununla da Azərbaycanın xarici və daxili düşmənlərinin oxu daşa dəydi,
bədxahlarımızın arzuları gözlərində qaldı. Məhz o zaman -1993-cü ilin iyun günlərində Heydər Əliyevin
hakimiyyətə qayıdışı ilə Azərbaycanın qurtuluşunda həlledici dönüş baş verdi. Müdrik dövlət xadimi vətəndaş
müharibəsi təhlükəsini aradan qaldırdı. Xarici və daxili düşmənlərin Azərbaycanı parçalayıb yox etmək, müstəqil
dövlətimizi aradan qaldırmaq planı puça çıxdı. Dövlətimizin, xalqımızın tarixi müqəddəratının idarəçilik sükanı
dahi dövlət adamının əlinə keçdi.
Azadlıq, müstəqillik xalqlar, millətlər üçün ən müqəddəs, ən şirin nemətdir. Biz bu yolda azadlığımızın,
müstəqilliyimizin yolunu illərlə gözləmişik, mübarizə aparmışıq, minlərlə şəhid vermişik. Azadlığı, müstəqilliyi
əldə etmək nə qədər çətindirsə, onu qoruyub saxlamaq bir o qədər mürəkkəb və ağır məsələdir. Qüdrətli və
möhkəm dövlət olmayan yerdə azadlıq və müstəqillik də yoxdur.
Ulu öndər Heydər Əliyevin qədirbilən xalqımız qarşısında, tariximiz qarşısında böyük xidməti budur ki, ən
kəskin geosiyasi ziddiyyətlərin mövcud olduğu bir şəraitdə Azərbaycan dövlətçiliyini xilas etdi, Azərbaycan
varlığını parçalanıb yox olmaq təhlükəsindən qurtardı.
Azərbaycan dövlətçiliyi Heydər Əliyevin qətiyyəti sayəsində 1994-cü ilin oktyabr və 1995-ci ilin mart
qəsdləri zamanı ağır sınaqlardan uğurla çıxdı. Heydər Əliyev Vətənin müstəqilliyi, xalqın azadlığı naminə şəhid
olmağa hazır olan prezident olduğunu nümayiş etdirdi. Dövlət başçısının qətiyyəti xalqa ruh yüksəkliyi gətirdi,
inamımızı özümüzə qaytardı. Azərbaycan qanlı burulğandan çıxdı. Sabitlik və əmin-amanlıq yarandı.
Ölkədə sabitlik yaratmaqla Heydər Əliyev öz gücünə, təcrübəsinə güvənən dahi siyasətçi kimi dəfələrlə söylədiyi
məşhur kəlamına sadiq qaldığını sübut etdi: Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədi olacaqdır, sarsılmaz
olacaqdır, dönməz olacaqdır.
Heydər Əliyev müharibə məsələsində düzgün mövqe tutdu. Məkrli düşmənimizin və onların havadarlarının
gücünü, planlarını, Azərbaycanın düşdüyü qanlı burulğanın nə qədər təhlükəli olduğunu nəzərə aldı. Vəziyyəti
1277

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

düzgün qiymətləndirdi. Real vəziyyətdən çıxış edərək atəşkəs rejiminə nail oldu. Bununla, Azərbaycanın gənc,
sağlam qüvvələrinin mənasız yerə qırılmasının qarşısını aldı - genefondumuzu xilas etdi.
Özündən əvvəlki “rəhbərlərin” tarixi keçmişin ibrət dərslərinə, dəyişən dünyanın real həqiqətlərinə, daxili həyatın
və beynəlxalq vəziyyətin gerçəkliklərinə deyil, emosiyalara əsaslanaraq qəbul etdikləri səhv qərarların icrasını
dayandırdı.
Bu gün müstəqil Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzu durmadan artmaqdadır. Azərbaycan Respublikası
bütün dünyada demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət nüfuzu qazanmışdır. Heydər Əliyev zəkasının məhsulu olan
təməl qanunumuz dünyanın ən demokratik, ən mükəmməl konstitusiyalarından biridir və beynəlxalq aləmdə
Vətənimizə böyük rəğbət qazandırır. Yurdumuzdakı sabitlik, həyata keçirilən daxili islahatlar xarici ölkələrlə
əlaqələrimizin genişlənməsinə müsbət təsir göstərir.
Prezident Heydər Əliyevin xarici siyasət sahəsində ən mühüm uğurlarından biri də budur ki, o, Azərbaycanı
türk dünyasından təcrid olunmuş vəziyyətdən çıxardı. Bizimlə birlikdə azadlığa çıxmış qardaş Qazaxıstan,
Özbəkistan, Qırğızıstan və Türkmənistanla ənənəvi dostluq münasibətlərimiz bərpa olundu. Hazırda
Azərbaycan
Respublikası
qardaş
türk
dövlətləri
ailəsinin
bərabərhüquqlu
üzvüdür.
Azərbaycan Respublikası bir çox beynəlxalq ittifaqlar və təşkilatların üzvüdür. Azərbaycanın Avropa Şurasındakı
uğurları göz qabağındadır. Heydər Əliyev siyasətinin layiqli davamçısı olan İlham Əliyevin bu mötəbər
beynəlxalq məclisdəki parlaq çıxışları, onun başçılıq etdiyi deputat qrupunun erməni millətçiləri üzərindəki
qələbələri hər bir Vətən övladında qürur hissi doğurur.
Prezident Heydər Əliyev “erməni kartı”na qarşı neft siyasəti strategiyasını işləyib hazırladı. Uzaqgörən
siyasətçilər indi yaxşı başa düşürlər ki, neft strategiyasının “erməni kartı”na və xarici ölkələrdəki erməni lobbisinə
qalib gələcəyi gün uzaqda deyil. Yaxın gələcəkdə müəllifi Heydər Əliyev olan bu siyasətin nə qədər dərindən
düşünülmüş və uzaqgörən bir siyasət olduğunu zaman özü göstərəcəkdir.
Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasını məngənəyə salıb sıxan, onun xarici ölkələrlə ənənəvi əlaqələrini
kəsən qüvvələrə qarşı Şərq - Qərb dəhlizini açdı. Böyük İpək Yolunun dirçəldilməsi ideyasından Azərbaycanı
iqtisadi blokadadan çıxarmaq üçün məharətlə istifadə etdi.
Dünyanın dahi şəxsiyyətlərindən biri olan Heydər Əliyevin layiqli davamçısı İlham Əliyevin rəhbərlik etdiyi
müasir Azərbaycan bu gün Cənubi Qafqazın lider dövlətidir.
Azərbaycan.-2016.-8 may.-№99.-S.8.
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Dövlət müstəqilliyinin memarı
Əli HƏSƏNOV,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İctimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi,
YAP İdarə Heyətinin üzvü
Əlverişli coğrafi məkanda yerləşən Azərbaycan Respublikası dünyada zəngin multikultural dəyərlərə,
tolerantlıq ənənələrinə malik olan və müxtəlif dinlərin yanaşı mövcud olduğu çoxmillətli dövlət kimi tanınır.
Azərbaycanın qədim dövlətçilik tarixində multikulturalizmin özünə mühüm yer tutması onun ərazisində yaşayan
əhalinin milli-etnik dəyərlərinin zənginləşməsinə təsir göstərir və mədəniyyətlərarası dialoq üçün əlverişli şərait
yaradır. Müxtəlif tarixi dövrlərdə bütpərəstlik, zərdüştilik, iudaizm, xristianlıq, islam və bir çox digər dini
cərəyanların Azərbaycan ərazisində yayılması ölkənin multikultural mənzərəsinin formalaşmasında xüsusi rol
oynamışdır. Azsaylı xalqlar və etnik qrupların öz adət-ənənələrini, dini dəyərlərini qoruyub saxlaması
Azərbaycanda polietnik birliyi möhkəmləndirən mühüm amillərdən biridir.
1991-ci ildə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əldə etməsi siyasi və iqtisadi münasibətlərin yeni prinsiplər
üzərində bərqərarlığına səbəb olmaqla yanaşı, eyni zamanda, ölkəmizdə multikulturalizmin inkişafı üçün geniş
imkanlar yaratdı. Keçmiş hakim ideologiyanın aradan qalxması adət-ənənələrə, milli və dini münasibətlərə siyasiideoloji qadağalardan kənar yeni yanaşmaların meydana gəlməsini şərtləndirdi. Dövrün tələblərinə uyğun olaraq
multikultural münasibətləri tənzimləmək, müxtəlif dini inancların, mənəvi-mədəni dəyərlərin daşıyıcısı olan
azsaylı xalqların müstəqil dövlətçilik ideyaları ətrafında sıx birləşməsini təmin etmək dövlətin qarşısında duran
əsas vəzifələrdən biri idi. Təəssüf ki, həmin dövrdə hakimiyyətdə olan qüvvələr yaranmış şəraitin əhəmiyyətini
obyektiv şəkildə qiymətləndirə bilmədilər və siyasi idarəçiliyin yarıtmazlığı müstəqil dövlətçiliyə qarşı etnikseparatizm hallarının baş verməsinə, multikultural dəyərlərə təhdidlərin yaranmasına gətirib çıxardı. Yalnız 1993cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyev yenidən siyasi hakimiyyətə gəldikdən sonra azərbaycançılıq
ideologiyasına əsaslanmaqla ölkəmizdə yaşayan bütün azsaylı xalqların maraqlarına cavab verən, mədəni
müxtəlifliyi təmin edən, onu zənginləşdirən dövlət siyasətinin həyata keçirilməsinə başlanıldı.
Əsası Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş azərbaycançılıq ideologiyası özünü identifikasiyanın etnik, dini,
sosiomədəni, siyasi və digər formalarından çıxış edərək ölkəmizdə yaşayan bütün azsaylı xalqları öz ətrafında
birləşdirdi. Bu ideologiya milli münasibətlərin inkişafı, müxtəlif dini konfessiyaların eyni məkanda yanaşı
mövcud olması, etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq ölkə vətəndaşları arasında milli həmrəyliyin
möhkəmlənməsi, onların müstəqil dövlət quruculuğu proseslərində fəal iştirakı üçün hərtərəfli və əlverişli
imkanlar yaratdı.
Azərbaycanın milli-etnik tərkibinə nəzər salsaq görərik ki, əhalinin əsas hissəsi azərbaycanlılardan və ölkənin
müxtəlif regionlarında yaşayan 30-dan çox millət və etnik qruplardan ibarətdir. Heydər Əliyev ölkə ərazisində
yaşayan azsaylı xalqlara həmişə hörmətlə yanaşmış, ictimai həyatın bütün sahələrində onların azad və sərbəst
fəaliyyət göstərmələri üçün dövlət səviyyəsində lazımi şərait yaratmışdır. Ümummilli lider demişdir:
“Azərbaycanın varı, dövləti təkcə onun pambığı, yeraltı, yerüstü sərvətləri deyil, onun ərazisində yaşayan
xalqlardır”. Heydər Əliyevin apardığı siyasət Azərbaycanda yaşayan hər bir xalqın öz etnik xüsusiyyətini qoruyub
saxlamaqla yanaşı, başqa xalqların və etnik qrupların həyat tərzi, məişəti, adət-ənənəsi və mədəniyyətindəki bir
çox mütərəqqi amilləri əxz edərək, onların qarşılıqlı surətdə inkişaf etməsinə təminat yaratdı. Ümumi birgəyaşayış
qaydaları əsasında bu xalqlar bir-birinə yaxınlaşmaqla yanaşı, eyni zamanda, özlərinin mədəni-mənəvi dəyərlərini
və etnoqrafik xüsusiyyətlərini qoruyub saxladılar.
Ümumdünya tarixi təcrübələrindən məlumdur ki, multikulturalizm hər bir cəmiyyətin siyasi, iqtisadi, sosial
və mədəni inkişafı üçün möhkəm zəmin yaradan mənəvi keyfiyyətlər formalaşdırır, müxtəlif mədəniyyətlərin birbirinə qarşılıqlı təsirinə şərait yaratmaqla ictimai-siyasi sabitliyin və dayanıqlı inkişafın təmin olunmasında
mühüm rol oynayır. Buna görə Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların hüquqlarının təmin olunması və onların
mədəni dəyərlərinin qorunub saxlanılması məsələsi həmişə Heydər Əliyevin apardığı siyasətin əsas
məqsədlərindən birini təşkil etmişdir. Ümummilli lider qeyd etmişdir ki, “Dinindən, dilindən, irqindən asılı
olmayaraq, Azərbaycanın bütün vətəndaşları eyni hüquqlara malikdirlər və bu hüquqlar qorunmalıdır!”. Mədəni
müxtəlifliyin qorunub saxlanılması və inkişaf etməsi sahəsində qazanılmış uğurlar Heydər Əliyevin apardığı
siyasətin səmərəliliyindən və ictimai-siyasi proseslərə realist yanaşmasından irəli gəlirdi.
Müstəqil dövlət quruculuğu prosesinin tərkib hissəsi kimi milli və dini münasibətlərin inkişaf etdirilməsi
sahəsində Heydər Əliyevin apardığı siyasət etnik mənsubiyyətindən, dini baxışlarından, mədəni dəyərləri və adətənənələrindən asılı olmayaraq bütün ölkə vətəndaşları tərəfindən dəstəkləndi. Müxtəlif dini dəyərlərin bir-biri ilə
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yanaşı mövcud olması üçün yaradılmış şərait cəmiyyətin mənəvi sərvətləri sırasında vicdan azadlığı və dini etiqad
sərbəstliyinin mühüm yer tutmasını təmin etdi. Azərbaycandakı bütün dini konfessiyalar, azsaylı xalqlar və etnik
qruplar multikultural dəyərlərin inkişafında, dostluq və humanizm prinsiplərinin öz təsdiqini tapmasında, ictimaisiyasi sabitliyin təmin olunması və vətəndaş həmrəyliyinin möhkəmlənməsində yaxından iştirak etməyə
başladılar. Respublikamızda yaşayan bütün azsaylı xalqların, dini konfessiyaların nümayəndələri müxtəlif tarixi
dövrlərdə daxili və xarici siyasi dairələrin Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə qarşı yönəlmiş cinayətkar
əməllərinə kəskin etirazlarını bildirdilər.
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının qəbul edilməsi
multikulturalizmin inkişafı, milli və dini münasibətlərin tənzimlənməsi üçün böyük hüquqi təminat yaratdı.
Konstitusiyada müxtəlif millət, etnik qrup və dini azlıqların birgə yanaşı yaşamasının hüquqi prinsipləri öz əksini
tapdı. Konstitusiyada göstərilir ki, “Dövlət irqindən, milliyyətindən, dinindən, dilindən, cinsindən, mənşəyindən,
əmlak vəziyyətindən, qulluq mövqeyindən, əqidəsindən, siyasi partiyalara, həmkarlar ittifaqlarına və digər ictimai
birliklərə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər kəsin hüquq və azadlıqlarının bərabərliyinə təminat verir. İnsan
və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını irqi, milli, dini, cinsi, mənşəyi, əqidə, siyasi və sosial mənsubiyyətə görə
məhdudlaşdırmaq qadağandır”. Bu sənəddə bütün dini etiqadların qanun qarşısında bərabərliyi, hər kəsin dinə
münasibətini müstəqil müəyyənləşdirmək, hər hansı dinə təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə etiqad etmək,
yaxud heç bir dinə etiqad etməmək, dinə münasibəti ilə bağlı əqidəsini ifadə etmək və yaymaq hüququna malik
olduğu bildirilir.
1995-ci ildə UNESCO-nun yaranmasının 50 illik yubileyi münasibətilə Beynəlxalq Tolerantlıq Günü təsis
edilmiş və burada əsas məqsəd dünyada hamını bir-birinə dözümlülük nümayiş etdirərək dinc yanaşı yaşamağa
çağırışdan ibarətdir. Bundan irəli gələrək Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1999-cu ildən etibarən noyabrın 16-nın
Azərbaycanda tolerantlıq günü kimi qeyd olunması qərarının qəbul edilməsi ümummilli liderin multikultural
dəyərlərə, tolerant ənənələrə verdiyi yüksək qiymətin göstəricisidir.
Azərbaycanda dini azlıqların hüquqlarının qorunması və təminatı Heydər Əliyevin apardığı siyasətin əsas
istiqamətlərindən birini təşkil etmişdir. Dini fəaliyyət sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi, müxtəlif
dini etiqadları təmsil edən dini qurumlar arasında qarşılıqlı hörmət, anlaşma və dözümlülük mühitinin
möhkəmlənməsinə kömək edilməsi, dini radikalizm və ekstremizmin, dini zəmində qarşıdurma və ayrı-seçkilik
hallarının qarşısının alınması məqsədilə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin 2001-ci il 21 iyun tarixli fərmanı
ilə Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə çoxsaylı qədim
dini ocaqlar və müqəddəs yerlər bərpa edilmiş, yaxud onların yenidən qurulmasına başlanılmışdır.
Tarixi təcrübələr göstərir ki, cəmiyyətdə mədəni müxtəlifliyin yaranması prosesi kortəbii şəkildə deyil,
müəyyən ictimai qanunauyğunluq əsasında reallaşır. Xalqların və millətlərin bir-birinin mədəniyyət nümunələrini
əxz etməsi və qoruyub saxlayaraq gələcək nəsillərə ötürməsi mədəni müxtəlifliyi zənginləşdirir. Heydər Əliyevin
siyasi kursunda bu amil nəzərə alınaraq kütləvi informasiya vasitələrində multikultural dəyərlər təbliğ olunmuş,
orta və ali məktəb dərsliklərində Azərbaycanda mədəniyyətlərarası dialoqun əhəmiyyətini göstərən materiallar öz
əksini tapmış, azsaylı xalqların və etnik qrupların dini bayram və mərasimlərini keçirmələri üçün dövlət orqanları
tərəfindən
lazımi
şərait
yaradılmışdır
və
s.
Məlumdur ki, təhsil özünün müxtəlif formaları və səviyyələrində insanlara ictimai dəyişikliklərə pozitiv şəkildə
uyğunlaşmağa imkan verən sosial adaptasiyanın mühüm mexanizmi kimi çıxış edir. Buna görə də Heydər
Əliyevin siyasətində mədəni dəyərlər və normaların formalaşmasında təhsilin oynadığı rola böyük əhəmiyyət
verilmişdir. Təhsil mədəni müxtəlifliyin və mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqinin ən vacib elementlərindən biri
kimi qiymətləndirilmişdir. Bu məqsədlə respublikamızın təhsil müəssisələrində multikultural dəyərlərin,
mədəniyyətlərarası dialoqun təbliği və təşviqi istiqamətində mühüm işlər görülmüşdür.
XX əsrin 1990-cı illərinin sonlarından etibarən dünyada gedən qloballaşma prosesinin dinamik xarakter
alması dünya dövlətlərinin başçıları, tanınmış siyasətçilər, alimlər tərəfindən geniş müzakirə olunmağa başladı və
bu məsələyə iki mövqedən yanaşıldı. Birinci mövqeyə görə, qloballaşma mədəniyyətlərarası dialoqla yanaşı,
mədəniyyətlərin bir-biri ilə toqquşmasına gətirib çıxarır. Qloballaşma bir tərəfdən sosiomədəni qarşılıqlı təsiri
sürətləndirir, digər tərəfdən isə bəşəriyyəti təhdid edən yeni təhlükələr yaradır, mədəni identikliyin və ənənəvi
dəyərlərin sıradan çıxmasına səbəb olur.
İkinci mövqenin tərəfdarları isə hesab edirlər ki, bəşəriyyətin mütərəqqi inkişafı qloballaşma prosesinin
mühüm tərəflərindən birini təşkil edən mədəniyyətlərarası dialoqdan çox asılıdır. Heydər Əliyevin
mədəniyyətlərarası dialoqla bağlı həyata keçirdiyi siyasi kurs göstərdiyimiz ikinci mövqedən çıxış edir və bunun
ciddi elmi-tarixi əsasları var. Çünki bəşər mədəniyyətinin inkişafını və zənginləşməsini mədəniyyətlərarası
dialoqdan kənar təsəvvür etmək mümkün deyildir.
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Heydər Əliyevin siyasi kursuna görə dünyada mədəniyyətlərarası dialoqun mövcudluğu həm də ona görə
vacibdir ki, bəşəriyyət qlobal problem və çağırışların qarşısında özünün təhlükəsizliyini təmin edə bilsin. Dünyada
gedən qloballaşma prosesi, sivilizasiyalar və mədəniyyətlərarası dialoq müxtəlif dinlərin və mədəniyyətlərin birbirinə yaxınlaşmasını və qarşılıqlı təsir göstərməsini tələb edir. Tarixi təcrübələr sübut edir ki, hansı coğrafi
məkanda yerləşməsindən asılı olmayaraq, hər bir multikultural cəmiyyət özündə müxtəlif mədəni, dini
dünyagörüşü formaları arasında qarşılıqlı təsir prosesinin getməsini təmin etməklə dözümsüzlüyün istənilən
təzahürlərinin meydana gəlməsinin qarşısını alır, multikultural dəyərlər sosial münaqişələrin sivil yolla aradan
qaldırılmasında böyük rol oynayır.
Müxtəlif xalqların və millətlərin mənəvi-mədəni dəyərlərinə qarşılıqlı hörmət edilməsi, etnomədəni qruplar
arasında həmrəyliyə nail olunması multikultural cəmiyyətin əsas xüsusiyyətlərindən biridir. Heydər Əliyevin
siyasi kursunda bu faktorun əhəmiyyəti nəzərə alınaraq Azərbaycan vətəndaşlarına belə bir ideya aşılanır ki,
qloballaşan sosiumda multikultural dəyərlərin qarşılıqlı təsiri milli mənsubiyyətindən və dini dünyagörüşündən
asılı olmayaraq insanlardan mədəniyyətlərarası dialoqu dəstəkləməyi və başqalarının mədəni identikliyinə hörmət
olunmasını tələb edir.
Multikulturalizmlə bağlı Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi siyasi kurs hazırda Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Ölkəmizdə yaşayan müxtəlif
millətlər və xalqlar arasında qarşılıqlı inam və hörmət hissinin, vətəndaş həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsi
dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir. Azərbaycan dövləti multikulturalizm sahəsində əldə edilmiş
nailiyyətlərin beynəlxalq aləmdə geniş şəkildə təbliğ olunması yönündə məqsədyönlü siyasət həyata keçirir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, “Azərbaycan əsrlər boyu burada yaşayan bütün
millətlərin, bütün dinlərin nümayəndələri üçün Vətən olmuşdur. Biz fəxr edirik ki, bu gün də müstəqil Azərbaycan
çoxmillətli və çoxkonfessiyalı ölkədir”.
Bu gün Azərbaycanda xeyli sayda müsəlman və qeyri-islam dini icmaları mövcuddur və onların fəaliyyətinin
gücləndirilməsi, ölkədə dini maarifləndirmə, milli-mənəvi dəyərlərin təbliği işinin daha da təkmilləşdirilməsi
məqsədilə Azərbaycan Prezidenti tərəfindən 2014-cü il noyabrın 27-də “Azərbaycanda dini icmalara maliyyə
yardımı göstərilməsi haqqında” sərəncam imzalanmışdır. Sərəncama əsasən, Azərbaycan Prezidentinin Ehtiyat
Fondundan Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinə 2,5 milyon manat həcmində vəsait ayrılması nəzərdə
tutulmuşdur.
Azərbaycanda multikulturalizmin inkişaf etməsi dünyanın sülhsevər dövlətləri və beynəlxalq təşkilatları
tərəfindən daim yüksək qiymətləndirilir. Ölkəmizin multikulturalizmin inkişafı sahəsində əldə etdiyi uğurlar ötən
illər ərzində Bakı şəhərində keçirilən mədəniyyətlərarası, humanitar beynəlxalq forumlarda bir daha sübut olundu.
Bu tədbirlər bir daha göstərir ki, müxtəlif ölkələrdə millətçilik, separatizm və etnomədəni terrorizm hallarının baş
verməsi hansı dövlətdə yaşamasından asılı olmayaraq bütün insanlardan milli mədəniyyətlərin yanaşı mövcud
olması perspektivləri haqqında daha dərindən fikirləşməyi tələb edir. Tədbirlərdə müxtəlif ölkələri təmsil edən
dövlət və hökumət nümayəndələri, beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri, tanınmış alimlər və b. Azərbaycanın
sivilizasiyalararası alyansın və mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqinə daim siyasi sadiqlik nümayiş etdirdiyini
bildirdilər. Forumlardakı çıxışlar zamanı bəşəriyyətin gələcək inkişafının mədəniyyətlərarası dialoqla bağlı
olduğu aşağıdakı fikirlərdə öz ifadəsini tapır:
* mədəniyyətlərarası dialoq universal xarakter daşıdığına görə, bu proses sülh, mədəni anlaşma və
yoxsulluğun aradan qaldırılmasının hərəkətverici amilidir;
* mədəniyyətlərarası dialoq qlobal gündəlikdə hər zaman yüksək yerdə olmalıdır ki, insanlar arasında
həmrəylik pozulmasın;
* qlobal sivilizasiyalarla bağlı məlumatlar daha geniş arealda yayılmalı, qarşıya qoyulan məqsədlərə nail
olunması üçün hər bir fərd əlindən gələni etməlidir;
* XXI əsrdə qarşıda duran çağırışlar nəzərə alınmaqla mədəniyyətlərarası dialoqun qurulma formaları barədə
daim müzakirələr aparılmalıdır;
* gənc nəsli hədəf seçən radikalizm, ekstremizm və münaqişələrə səbəb olan digər halların qarşısını almaq
üçün dialoqların, məsləhətləşmələrin aparılması, kollektiv tədbirlərin keçirilməsi vacibdir və s.
Ölkəmizdəki mədəni-etnoqrafik müxtəlifliyin azərbaycançılıq məfkurəsinə göstərdiyi təsirin öyrənilməsi,
multikultural dəyərlərin elmi-nəzəri baxımdan təhlil edilməsi, onların müasir dövrdə ahəngdar inkişafının təmin
olunması və s. zərurətindən irəli gələrək Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2014-cü il 15 may tarixli fərmanı
ilə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi yaradılmışdır. Bu təşkilatın qarşısında duran vəzifələr tolerantlığın
və mədəni, dini, linqvistik müxtəlifliyin qorunmasının təmin olunması, xüsusilə, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə
multikulturalizm mərkəzi kimi nüfuzunun daha da artması, dünyada mövcud olan multikultural modellərin tədqiq
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və təşviq edilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanda dini ekstremizmə qarşı mübarizənin
hüquqi və təşkilati əsaslarının müəyyən olunması, bununla bağlı olaraq dövlət orqanlarının və vətəndaşların hüquq
və vəzifələrinin təsbit edilməsi məqsədilə 2015-ci il dekabrın 4-də Azərbaycan Prezidenti tərəfindən “Dini
ekstremizmə qarşı mübarizə haqqında” qanun təsdiq olunmuşdur. Azərbaycan Prezidentinin 2016-cı il 11 yanvar
tarixli sərəncamı ilə 2016-cı il Azərbaycan Respublikasında “Multikulturalizm ili” elan edilmişdir. Bütün bunlar
müasir dövrdə ölkəmizdə aparılan dövlət siyasətinin tolerantlıq prinsiplərinə əsaslandığının bariz ifadəsidir.
Mədəniyyətlərarası dialoq və tolerantlıq ənənələrinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı Heydər Əliyevin siyasi
baxış və ideyalarının həyata keçməsində Heydər Əliyev Fondunun göstərdiyi fəaliyyət mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Ötən illər ərzində fond tərəfindən dünya əhəmiyyətli tarixi abidələrin bərpa edilməsi, yeni mədəniyyət ocaqlarının
yaradılması məqsədilə çoxsaylı layihələr həyata keçirilmişdir. Layihələr çərçivəsində Fransa, Vatikan, İtaliya,
Bolqarıstan və s. dövlətlərdə qədim dini, mədəni abidələr təmir və bərpa edilmişdir. Fondun xətti ilə
Azərbaycanda müxtəlif dinlərə sitayiş edən insanların getdikləri ziyarətgahlarda təmir-bərpa işləri aparılmış,
azsaylı xalqların nümayəndələri üçün təhsil, mədəniyyət mərkəzləri yaradılmışdır. Azərbaycanın rayonlarında
tədrisin azsaylı xalqların dilində aparıldığı məktəblər fond tərəfindən mütəmadi olaraq dərslik və tədris
ləvazimatları ilə təmin edilir.
Müasir dövrdə dünyada multikulturalizmə təhdid yaradan bir sıra ciddi məqamlara da diqqət yetirməyi
məqsədəuyğun hesab edirik. Dünya xalqlarının sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşaması üçün multikultural
dəyərlərin vacib əhəmiyyət daşıdığına baxmayaraq, təəssüf ki, hazırda bəzi Qərb ölkələrinin multikulturalizm
siyasətində yanlışlıqlara yol verməsi ksenofobiya hallarının artmasına gətirib çıxarmışdır. Tolerantlığa əks olan,
“yad mənəvi-mədəni dəyərlər”ə dözümsüzlük nümayiş etdirərək onlara qarşı nifrət hissi aşılayan ksenofobiya
ekstremizmə və irqi, dini ayrı-seçkilikdən irəli gələn radikal davranışlara yol açır. Multikulturalizmin tənqidçiləri
“yad mədəniyyətlər”ə milli identikliyə xələl gətirən təhlükə kimi baxırlar. Onlar özlərinin qeyri-sağlam, qərəzli
mövqelərini ört-basdır etmək üçün belə bir tezis irəli sürürlər ki, guya multikulturalizm ölkənin vahid mədəni
məkanını parçalayan, təfriqə yaradan dağıdıcı hadisə və proseslərə rəvac verir. Eyni zamanda, ölkədə etnik
qrupların çoxluğu, yaxud miqrantların mövcudluğu sosial-siyasi və kulturoloji problemlər yaratmaqla guya milli
harmoniya və bütövlüyə qarşı təhdid doğurur.
Lakin bu danılmaz həqiqətdir ki, hansı coğrafi məkanda yerləşməsindən asılı olmayaraq istənilən cəmiyyətin
inkişafını müxtəlif mədəniyyətlərin yanaşı mövcud olmasından və onların bir-birinə qarşılıqlı təsir
göstərməsindən kənar təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Buna görə də ünvanına geniş tənqidi fikirlər
söylənilməsinə baxmayaraq, multikulturalizm və yaxud mədəniyyətlərarası dialoq müasir dövrdə də cəmiyyətin
sabit və dayanıqlı inkişafını, mədəni müxtəlifliyini təmin edən faktorlardan biri olaraq qalır.
Yuxarıda qeyd olunanları ümumiləşdirərək belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, dünyada multikulturalizmin
inkişaf etməsi, sivilizasiyalar və mədəniyyətlərarası münasibətlərin sağlam zəmində qurulması, bu sahədə
əməkdaşlıq meyillərinin güclənməsi, xoşagəlməz halların qarşısının alınması Azərbaycan dövlətinin maraqlarına
cavab verir. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi siyasi kurs multikulturalizmin
inkişafını, azsaylı xalqların və etnik qrupların, müxtəlif dini inancların nümayəndələrinin müstəqil Azərbaycan
dövləti ətrafında birləşməsini təmin edir. Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə multikulturalizmin inkişaf etdiyi
məkan kimi tanınması digər dövlətlər üçün böyük nümunədir.
Azərbaycan.-2016.-8 may.-№99.-S.4.
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Böyük siyasi kursun uğurlu davamı
Arif ŞƏKƏRƏLİYEV,
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin kafedra müdiri,
Əməkdar elm xadimi, Beynəlxalq Menecment Akademiyasının üzvü,
iqtisad elmləri doktoru, professor
Azərbaycanın ən yeni tarixinin bütöv bir dövrü ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin şərəfli adı və
möhtəşəm fəaliyyəti ilə bağlıdır. Onun 35 illik rəhbərliyi dövründə respublikamız əsrlərə bərabər inkişaf yolu
keçmişdir. Respublikaya rəhbərlik etdiyi illərdə ulu öndər var qüvvəsini və bacarığını Azərbaycanın yüksəlişinə
həsr etmiş, nəhəng quruculuq işlərinin təşəbbüskarı olmuşdur.
Yaxın kecmişə nəzər salsaq görərik ki, 1988-1993-cü illərdə Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında
çaxnaşmalar, cəbhədəki məğlubiyyətlər, ölkədə anarxiya, xaos, vətəndaş müharibəsi və s. mövcud idi. Belə bir
təhlükə və faciənin qarşısını almaq üçün xalq özünün xilaskarını ikinci dəfə hakimiyyətə dəvət etdi. Heydər
Əliyevin zəngin dövlətçilik təcrübəsi, möhkəm iradəsi və uzaqgörənliyi sayəsində tezliklə ölkədə vətəndaş
müharibəsi dayandırıldı, Milli Ordumuzun döyüş qüdrətinin artırılması nəticəsində torpaqlarımızın işğalına son
qoyuldu və atəşkəs əldə olundu. Qısa bir zamanda ulu öndərin bilavasitə rəhbərliyi altında respublikamızda
ictimai-siyasi sabitlik və iqtisadi dirçəliş təmin edildi. Siyasi aləmdə dövlətimizin beynəlxalq nüfuzu
möhkəmləndi və müstəqilliyimiz dönməz xarakter aldı.
Ulu öndərin rəhbərliyi ilə müstəqil respublikamızın ilk Konstitusiyası qəbul olundu, parlamentə seçkilər
keçirildi. Şərqdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv edildi, hüquqi və sivil dövlət quruculuğu prosesi
başlandı. İqtisadi islahatların həyata keçirilməsi geniş vüsət aldı və “Əsrin müqaviləsi” adını almış neft
müqaviləsi imzalandı, dünya dövlətləri ilə iqtisadi və siyasi əlaqələrimiz genişləndi.
Heydər Əliyevin tükənməz enerjisini nəinki öz xalqının, dövlətinin inkişafına, bütövlükdə dünya xalqlarının
iqtisadi, mədəni səviyyəsinin yüksəlməsinə, onların arasında mehriban münasibətlərin dərin kök salmasına sərf
edirdi. Xalqımızın ümummilli lideri BMT, ATƏT, Avropa Şurası, İslam Konfransı Təşkilatı, Qara Dəniz İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatı, GUAM, MDB və başqa beynəlxalq təşkilatların toplantılarında daim qlobal bəşəri
problemlərə öz orijinal baxışı ilə fərqlənirdi. Çünki sözün həqiqi mənasında, bu böyük insanın amalı yaratmaq,
məramı qurmaq, məqsədi xalqa xidmət etməkdən ibarət idi.
Ulu öndər Heydər Əliyev indi bütün dünyada Azərbaycanın rəmzinə çevrilib. Məhz ona görə də böyük
öndərimizin adı xalqımız tərəfindən həmişə dərin hörmət və ehtiramla anılır. Tarixi təcrübə sübüt edir ki, yalnız
güclü siyasi lider yetişdirən xalqlar öz milli sərvətlərinə sahib olmaq və onları öz ölkələrinin inkişafına yönəltmək
imkanı qazanırlar. Məlumdur ki, dünyanın bir çox ölkəsi zəngin neft ehtiyatına malikdir. Lakin bu ölkələrin heç
də hamısı həmin sərvətdən xalqın rifahı üçün lazımi səviyyədə istifadə edə bilmir. Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev isə neft-qaz ehtiyatından əldə edilən gəliri Azərbaycan xalqının rifahına yönəldə bildi.
1994-cü il sentyabrın 20-də imzalanan “Əsrin müqaviləsi” ilə müstəqil Azərbaycanın yeni neft strategiyası
həyata keçirilməyə başlandı və ölkə iqtisadiyyatına yatırılan investisiyanın həcmi ilbəil artdı. Keçmiş sovet
respublikaları arasında Azərbaycan ilk dəfə Qərbin iri neft şirkətləri ilə belə böyük miqyaslı saziş imzaladı və
Xəzər dənizində beynəlxalq əməkdaşlığın əsasını qoydu. Bununla da Prezident Heydər Əliyev o dövrdə növbəti
dəfə böyük siyasi cəsarət, dönməz iradə, dəqiq iqtisadi hesablama və dərin müdriklik nümayiş etdirərək, müstəqil
Azərbaycanın yeni neft doktrinasını irəli sürdü.
“Əsrin müqaviləsi” Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyinin təməl daşına çevrildi, azad iqtisadi mexanizmlərin
tətbiq edilməsini və respublikamızın dünya iqtisadiyyatına dinamik inteqrasiyasını təmin etdi, xarici investorların
ölkəmizə axını sürətləndirildi və Azərbaycanda yeni neft-qaz müqavilələrinin bağlanmasına güclü təkan verdi.
Həmin dövrdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Corc Buş Heydər Əliyevə ünvanlandığı məktubda
yazırdı: “Amerika Birləşmiş Ştatları Sizinlə sıx işləyərək, qlobal enerji təhlükəsizliyini təmin etməyə və
Azərbaycan xalqı üçün daha firavan, dinc gələcək qurmağa yardım etməyə hazırdır”.
Ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin istismara
verilməsi ölkəmizdə istehsal edilən neftin dünya bazarına çıxarılmasında mühüm rol oynayır. Heydər Əliyev
kəmərin təməlinin qoyulması mərasimindəki nitqində demişdir: “Bakı-Tbilisi- Ceyhan çox böyük iqtisadi
xarakter daşıyır. Ancaq təkcə iqtisadi deyil, hesab edirik ki, siyasi xarakter daşıyır. Bu layihə və onun həyata
keçirilməsi Qafqaz bölgəsində sülhün, əmin-amanlığın, təhlükəsizliyin təminatçısı ola bilər”.
Heydər Əliyev tərəfindən yeridilən düzgün daxili və xarici siyasət nəticəsində 1995-ci ildə Azərbaycanda
ictimai-siyasi sabitlik bərqərar edildi. Sosial-iqtisadi problemlərin həlli, o cümlədən əhalinin həyat səviyyəsinin
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yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən işlər ön plana çəkildi. Ardıcıl olaraq aparılan islahatlar qısa muddət
ərzində öz bəhrəsini verməyə başladı və iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində ciddi irəliləyişlər əldə olundu.
Görülən məqsədyönlü və uzaq perspektivlərə tuşlanmış tədbirlər nəticəsində geriləmənin qarşısı birdəfəlik alındı.
Alfred Nobelin XX əsrin əvvəllərində “burada neft, qan və siyasət çox sıx şəkildə bir-birinə qarışıb”, - deyə
xarakterizə etdiyi Azərbaycan artıq XX əsrin sonunda xalqın dahi oğlu Heydər Əliyevin gərgin əməyi, məntiqi
siyasi gedişləri və inkişaf strategiyası nəticəsində qan-qadadan uzaq, sabitliyin və əmin-amanlığın hökm sürdüyü
bir ölkəyə çevrilirdi. Gündən-günə artan neft gəlirləri, xarici investisiya axını ölkənin iqtisadi mənzərəsini dəyişdi,
Azərbaycanı regionun lider dövlətinə çevirdi.
Regionda qlobal enerji layihələrinin təşəbbüskarı və iştirakçısı olan Azərbaycan hazırda bir sıra dünya və
Avropa ölkələrinin “mavi yanacaq”la təminatında mühüm rol oynayır. “Şahdəniz” yatağının ikinci işlənmə
mərhələsinin ölkəmiz üçün əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Belə ki, sözügedən mərhələ çərçivəsində hasil edilən
daha böyük miqdarda “mavi yanacaq” Azərbaycanın ixrac imkanlarını genişləndirməklə yanaşı, “Şahdəniz”
qazının alıcılarının sayının da artmasına səbəb olacaq. Bu da ölkəmizin regionda, eləcə də dünyada strateji tərəfdaş
kimi mövqeyini bir qədər də möhkəmləndirəcək.
Azərbaycanın təşəbbüsü və iştirakı ilə TANAP layihəsinin reallaşması olduqca mühüm tarixi hadisə sayıla
bilər. Bu layihə ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin və dünyadakı siyasi nüfuzunun artmasında önəmli rola malikdir.
Möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyev bu layihənin tarixi rolundan danışaraq deyib: “TANAP layihəsi bizə
imkan verəcəkdir ki, Azərbaycan zəngin qaz resurslarını dünya bazarlarına böyük həcmdə nəql etsin. Hesab
edirəm ki, TANAP layihəsi son illər ərzində nəinki ölkəmizdə, regionda, Avropa qitəsində enerji təhlükəsizliyi
ilə bağlı olan məsələlər arasında ən böyük addımdır. TANAP layihəsinin təşəbbüskarı da Azərbaycan olmuşdur.
Əminəm ki, TANAP layihəsini Azərbaycan öz tərəfdaşları ilə vaxtında icra edəcək və beləliklə, Avropanın enerji
xəritəsi böyük dərəcədə dəyişdiriləcəkdir”.
Azərbaycan hazırda nəinki özünün, eləcə də dünyanın enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə layiqli töhfəsini
verir. Dünya ölkələri, xüsusən də Qərb ölkələri enerji təhlükəsizliyi kimi ciddi problemin həllində Azərbaycanla
daha sıx əməkdaşlıq qurmaqda marağını açıq şəkildə ortaya qoyub. İndi söhbət məhz Azərbaycanın fəal iştirakı
ilə Xəzər-Qara dəniz-Aralıq-Baltik dənizləri və Avropa İttifaqı regionunda enerji əməkdaşlığının geniş formatı
haqqında gedir. TANAP və TAP layihələrinin reallaşması bu istiqamətdə mühüm addım olacaqdır. Təbii ki, neft
amilinin ölkəmizin iqtisadi və siyasi həyatında strateji əhəmiyyəti və xüsusi yeri vardır. Lakin Azərbaycan
rəhbərliyi çalışır ki, ölkə neft amilindən asılı olmasın. Buna görə də qeyri-neft sektoruna aid layihələrin
reallaşmasının sayı da durmadan artmaqdadır.
Qeyd etmək lazımdır ki, hazırda qlobal iqtisadi inkişafın gələcəyini müəyyənləşdirən texnologiyalar
dünyanın ən aparıcı dövlətlərinin həyata keçirdikləri siyasətdə əsas xətti təşkil edir. Sürətlə yayılmaqda olan
informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və onların fonunda formalaşaraq yeni inkişaf vüsəti qazanan
qloballaşma prosesləri ölkələrin sosial-iqtisadi həyatına birbaşa təsir göstərməkdədir. Təsadüfi deyil ki, artıq
dövlətlərin iqtisadi üstünlüyü də məhz texnologiyalara yiyələnməyə, onları mənimsəmə gücünə əsaslanır. Bir
sözlə, iqtisadi qüdrəti müəyyən edən meyarların, qazanılan makro və mikro iqtisadi göstəricilərin önündə bu gün
məhz həmin ölkələrdə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tutduğu yer və onun inkişafı dayanır.
Texnoloji proseslərin, innovasiyaların insanlara xidmət, korrupsiyaya qarşı mübarizə, şəffaflıq, yenilik
baxımından müasir dünyamızın əsas tələbinə çevrildiyi belə bir mühitdə ölkəmiz də qlobal çağırışlardan kənarda
qalmayıb. Bu gün Azərbaycan İKT-nin inkişaf göstəricilərinə görə inkişaf etməkdə olan ölkələrlə inkişaf etmiş
ölkələr arasında qiymətləndirilir və son 5-7 ildə ən dinamik inkişaf edən 10 ölkə qrupuna daxildir.
Ölkəmizdə iqtisadi islahatların, o cümlədən regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı dövlət
proqramlarının həyata keçirilməsi müstəsna rol oynayır. Məhz bunların sayəsində regionlarda sahibkarlıq inkişaf
edir, yeni iş yerləri yaradılır. Hazırda Azərbaycanda sənayenin, xüsusən də qeyri-neft sənayesinin inkişaf
etdirilməsi iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi strategiyasının prioritet istiqamətlərindən biri kimi getdikcə daha çox
aktuallıq kəsb edir. Bölgələrdə iri sənaye istehsalı zonalarının yaradılması isə neft-qaz ölkəsi olan Azərbaycanı
həm də yaxın gələcəkdə regionun qeyri-neft sənayesinin inkişaf etdiyi bir dövlətə çevirəcəkdir.
Azərbaycanda sosial məsələyə həmişə xüsusi önəm verilir. Prezident İlham Əliyev demişdir: “Sosial siyasət
həmişə prioritet olub və olacaq. Birinci rübdə atılan addımlar bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan sosial dövlətdir.
Siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Azərbaycan vətəndaşının maraqları bizim üçün hər
şeydən üstündür”.
Son illərdə dünyanı bürüyən iqtisadi və maliyyə böhranından ən az itkilərlə çıxan ölkələrdən biri də
Azərbaycandır. Belə ki, neftin qiymətinin 3-4 dəfə düşməsinə baxmayaraq, bu il respublikamızda maaşlar və
pensiyalar 10 faiz artırılıb. Bu da nadir hadisələrdən biridir. Əksər ölkələrdə ya maaşlar dondurulur, ya kəsilr, ya
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da maaşların verilməsində problemlər yaşanır. Ancaq dünyada hökm sürən iqtisadi və maliyyə böhranına
baxmayaraq, Azərbaycanda maaşlar və pensiyalar artırılıb.
Qeyd etmək lazımdır ki, dünya iqtisadiyyatı təlatümlü dövrünü yaşayır. 2008-ci ilin qlobal maliyyə
böhranının nəticələri aradan qalxmamış 2014-cü ildə Qərb-Rusiya qarşıdurması nəticəsində yenidən böhran
dalğası başladı. Bu böhranın fərqli xüsusiyyəti neftin qiymətinin süni şəkildə aşağı salınması ilə müşayiət
olunmasıdır. Belə vəziyyət ilk növbədə neft ixrac edən ölkələrin, o cümlədən Azərbaycanın iqtisadiyyatına da
təsir göstərir.
Sevindirici haldır ki, böhranı qarşılamaq üçün ölkəmizdə vaxtında zəruri addımlar atılmışdır. İlk növbədə,
qeyri-neft sektorunun inkişafına böyük məbləğdə vəsait yönəldilmişdir, özü də daha çox dövlət tərəfindən. Bu
gün də qeyri-neft sektorunun bütün sahələrinə kifayət qədər böyük məbləğdə kapital yatırılır. İlk növbədə, zəruri
infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan hazırda inkişaf etmiş ölkələr
səviyyəsində mükəmməl infrastruktura malikdir. Buna paralel olaraq qeyri-neft sektorunun sənaye, kənd
təsərrüfatı, turizm, tikinti, nəqliyyat və digər sahələrinin inkişafı istiqamətində də böyük işlər görülür. Bunun üçün
dövlət hər il təkcə sahibkarlara milyonlarla manat güzəştli kreditlər verir.
Amma etiraf edək ki, hələlik ixracatda neft-qaz üstünlük təşkil edir. Buna görə də müəyyən çətinliklərin
olması təbiidir. Odur ki, belə vəziyyətin qarşısını almaq üçün qeyri-neft sektorunda məhsul istehsalını artırmaq,
ixracatda bu sektorun payını yüksəltmək zəruridir. Ümumiyyətlə, son hadisələr bir daha göstərdi ki, ölkənin
dayanıqlı inkişafının təmin edilməsinin ən doğru yolu qeyri-neft sektorundan keçir. Hər bir sahənin, o cümlədən
qeyri-neft sektorunun inkişafı isə kapital qoyuluşu tələb edir. Bunsuz iqtisadiyyatın inkişafı mümkün deyil. Dövlət
bu istiqamətdə də məqsədyönlü siyasət aparır—özü həm birbaşa kapital qoyuluşunda iştirak edir, həm də xarici
sərmayəni cəlb etmək üçün münbit investisiya mühiti yaradır. 2015-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına 20 milyard
dollara yaxın sərmayə qoyulub. Onun yarısı xarici sərmayələrdir. Bu da çox müsbət haldır. Deməli, dünyada baş
verən iqtisadi böhrana baxmayaraq, ölkəmiz xarici investorlar üçün cəlbediciliyini qoruya bilib.
Vergi Məcəlləsində və “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda investisiyanın
təşviqi sənədini almış şəxslər və fərdi sahibkarlar tərəfindən ölkəyə idxal olunan texnika, texnoloji avadanlıqlar
və qurğular əlavə dəyər vergisi və gömrük rüsumlarından azad olunub. 2016-2020-cı illərdə Azərbaycanda
istehsal olunan qeyri-neft məhsullarının ixracının təşviqi ilə əlaqədar malın ixrac gömrük bəyannaməsində
nəzərdə tutulan gömrük dəyərinin 3 faizi və mal mövqelərinə tətbiq olunacaq əmsallara uyğun dövlət büdcəsindən
əlavə vəsaitin sahibkarlara ödənilməsi kimi tədbirlərin həyata keçirilməsi Azərbaycanda sahibkarlığın inkişaf
strategiyasında mühüm addım kimi dəyərləndirilməlidir.
Qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizdə biznes mühitinin yaxşılaşdırılması üçün sahibkarlara dəstək
istiqamətində çox önəmli addımlar atılır. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, yoxlamalarla bağlı Prezidentin
göstərişləri yerinə yetirilir. Belə ki, 2016-cı ilin birinci rübü ərzində sahibkarlıq subyektlərində vergi istisna
olmaqla, cəmi 34 yoxlama keçirilmişdir. Müqayisə üçün deyim ki, 2015-ci ilin birinci rübündə 19 min 300
yoxlama keçirilmişdi. Bu rəqəmlərə şərh verməyə ehtiyac yoxdur. Heç şübhəsiz, görülən tədbirlər və gələcəkdə
iqtisadi sahədə şəffaflığın təmin edilməsi nəticəsində Azərbaycanda sahibkarlıq daha da sürətlə inkişaf edəcək və
ölkə Prezidenti İlham Əliyevin dediyi kimi, Azərbaycan iqtisadiyyatına daha çox xarici sərmayə yönəldiləcək.
Avropa və Asiya qitələrinin qovşağında yerləşən Azərbaycan tarixən Qərblə Şərq, Şimalla Cənub arasında
körpü olmuşdur. Bu günlərdə uğurla yekunlaşan VII Qlobal Bakı Forumunda digər vacib məsələlərlə yanaşı,
dünya dövlətlərinin, o cümlədən Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında müstəsna əhəmiyyəti olacaq tarixi İpək
Yolunun tam gücü ilə işə salınmasının zəruriliyinə də toxunmuşdur. Forumda Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev demişdir: “Bizim coğrafi mövqeyimiz çox əlverişlidir. Bu səbəbdən nəqliyyat infrastrukturuna, o
cümlədən dəmir yollarının, hava və dəniz limanlarının inşasına yatırılan sərmayələr sayəsində biz nəqliyyat
infrastrukturlarının kəsişmə nöqtəsinə çevrilirik. Artıq Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi fəaliyyətə başlamışdır və ümid
edirəm ki, bu il biz Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə dəmir yollarının birləşdirilməsini başa çatdıracağıq.
Beləliklə, Avropa və Asiya yeni, ən qısa nəqliyyat marşrutu əldə edəcəkdir. Çindən Avropaya gedən ilk konteyner
qatarı artıq Azərbaycan ərazisindən keçmişdir. Bu, müasir infrastruktura malik olan yeni İpək Yoludur və biz bu
marşrutu daha da cəlbedici etmək üçün tərəfdaşlarımıza vahid tariflərin tətbiqini təklif etmişik”.
Bütün bunlar belə deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda davamlı inkişaf möhkəm təməl üzərində qurulmuşdur
və artıq hədəflər də müəyyən edilmişdir: 2020-ci ilədək Azərbaycan iqtisadiyyatının qarşısında duran əsas vəzifə
qeyri-neft sektorunun inkişafı hesabına ÜDM-in həcminin iki dəfə artırılmasıdır. Bu isə ölkənin gələcək sosialiqtisadi inkişafı məsələsinə yeni yanaşma tələb edir. Həmin məsələlər öz əksini Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında tapmışdır.
Bu konsepsiyanın əsas istiqamətlərindən biri də “İqtisadiyyatın strukturunun təkmilləşdirilməsi, qeyri-neft
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sektorunun inkişafı” bölməsidir. Həmin bölmədə qeyri-neft sənayesinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə ölkənin
malik olduğu təbii və iqtisadi resursların təsərrüfat dövriyyəsinə cəlbinin genişləndirilməsi, bölgələrdə yerli
xammala əsaslanan sənaye müəssisələrinin yaradılması, həmin müəssisələrdə innovasiya yönümlü
texnologiyaların tətbiqinin stimullaşdırılması, qeyri-neft sektoruna yerli və xarici investisiyaların cəlb edilməsinin
intensivləşdirilməsi, ixracyönümlü məhsul istehsalının artırılması üçün dövlət və özəl sektorun investisiya
əməkdaşlığının genişləndirilməsi nəzərdə tutulur.
Əsası ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və Prezident İlham Əliyev tərəfindən böyük
uğurla həyata keçirilən daxili və xarici siyasət, gerçəkləşən iqtisadi doktrina belə deməyə əsas verir ki, Azərbaycan
növbəti illərdə də bu siyasətin davamı sayəsində hərtərəfli inkişaf sürətini daha da artıracaq, həm regional, həm
də qlobal səviyyədə öz mövqelərini durmadan möhkəmləndirəcəkdir.
Xalq qəzeti.-2016.-7 may.-№98.-S.5.
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Heydər Əliyevin dövlətçilik təlimində Azərbaycançılıq
İsa HƏBİBBƏYLİ,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti,
Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin sədri, akademik
Məlum olduğu kimi, ilk insan birliklərinin formalaşdığı yaşayış məskənlərindən biri hesab edilən Azərbaycan
həm də qədim dövlətçilik ənənələrinə malik olan bir ölkədir. Bundan başqa, Azərbaycanda mütəfəkkir
düşüncəsinin, siyasi və ədəbi təfəkkürün izləri də çox dərindir. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyev böyük tarixi keçmişi, möhkəm milli əsasları, geniş siyasi və ədəbi dünyagörüşü olan qədim və inkişaf
etmiş bir xalqın çoxəsrlik və çoxcəhətli ənənələrinin meydana çıxardığı qüdrətli dövlət xadimidir.
Əsrlər boyu Azərbaycanda baş vermiş ictimai-siyasi dəyişikliklər, ərazi bütövlüyü və milli müəyyənlik
uğrunda aparılmış mübarizələr, region ölkələri ilə münasibətlər, idrak işığında keçilmiş çoxəsrlik yollar
ədəbiyyatın, elmin, maarifçiliyin, incəsənətin mötəbər simalarını yetirdiyi kimi, böyük siyasətin də görkəmli
yaradıcılarını ərsəyə gətirməli idi. Heydər Əliyev Azərbaycanın çoxəsrlik ictimai-siyasi təfəkkürünün
formalaşdırılıb XX əsrdə meydana çıxardığı görkəmli dövlət xadimidir. Fikrimizcə, Heydər Əliyev Azərbaycanın Nizami Gəncəvidən və Bəhmənyardan, Atabəylərdən və Səfəvilərdən, Məhəmməd Füzulidən,
Mirzə Fətəli Axundzadədən, Cəlil Məmmədquluzadədən, Hüseyn Caviddən Üzeyir Hacıbəyliyə qədər keçdiyi
şərəfli və məsuliyyətli tarixi yolun qanunauyğun məntiqi nəticəsi kimi dünyaya gəlmiş möhtəşəm parlaq simadır.
Dünya miqyaslı Heydər Əliyev, hər şeydən qabaq, Azərbaycan hadisəsidir. O, çoxəsrlik tarixi və böyük
ənənələri olan Azərbaycanın ölkəmizə və xalqımıza, bütövlükdə bəşəriyyətə bəxş etdiyi nadir tarixi şəxsiyyətdir.
Geniş dünyagörüşə malik olan görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin çoxcəhətli fəaliyyətində milli və bəşəri
dəyərlər vəhdətdə cəmləşmişdir.
Ümummili lider Heydər Əliyevin dövlətçilik təlimində azərbaycançılıq əsas, aparıcı yer tutur. O,
azərbaycançılığı mənsub olduğu xalqın ən ali keyfiyyətlərini özündə birləşdirən siyasi-ideoloji və ümummilli
dəyər olmaqla bərabər, həm də bəşəri düşüncəni zənginləşdirən, yüksək mənada insanlığa xidmət edən
özünəməxsusluq kimi qəbul etmişdir. Heydər Əliyev ölkəmizdə çoxəsrlik azərbaycançılıq ideallarını milli
dövlətçilik ideologiyası səviyyəsinə qaldıran ümummilli liderdir.
Ölkəmizdə ictimai və ədəbi fikirdə vətən və xalq anlayışının tarixi çox qədim olsa da, azərbaycançılıq
məfkurəsinin meydana gəlməsi XIX əsrdən etibarən mövcud olmuşdur. Ölkəmizin ədəbiyyatı və mətbuatı
Azərbaycan ölkəsi, Azərbaycan dili, azərbaycanlı, Azərbaycan milləti anlayışlarını XX əsrin əvvəllərində daha
da qüvvətləndirmişdir. Müstəqil dövlətçilik ideyası da həmin dövrdə qüvvətlənmiş, ədəbi düşüncədən siyasi
təfəkkürə qədər yüksəlmiş və dərinləşmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti məhz qüvvətli və davamlı milli
idealların işığında meydana çıxmışdır. Lakin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ömrü qısa olduğu üçün
azərbaycançılıq müstəqil dövlətin ümummilli ideologiyası səviyyəsinə gəlib çata bilməmişdi. Sovet hakimiyyəti
illərində isə hakim kommunist ideologiyası azərbaycançılığı arxa plana keçirmiş, bunun əvəzinə ən yaxşı halda
vətənpərvərlik ideyası ədəbiyyatda yaradılmışdır.
Məhz ümummilli lider Heydər Əliyev yaşadığı dövrün siyasi quruluşunun sərt qadağalarına baxmayaraq,
azərbaycançılıq anlayışının geniş müstəvidə baxışlar sistemini formalaşdırmışdır. Heydər Əliyevin simasında
tariximizdə ilk dəfə olaraq Azərbaycan məsələsinə dövlət səviyyəsində kompleks şəkildə yanaşılmış, problemə
ardıcıl siyasi münasibət bəslənilmiş və konkret nəticələr əldə olunmuşdur. Azərbaycançılığın dövlət ideologiyası
səviyyəsində formalaşdırılması və təsdiq edilməsi, qəbul olunması Heydər Əliyevin müstəqil dövlətçilik uğrunda
mübarizəsinin əsas ana xətlərindən birini təşkil edir. Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev azərbaycançılıq
siyasətini özünün çoxcəhətli fəaliyyətinin bütün mərhələlərində əsas kimi götürmüş, bu ideologiyanın xalqın milli
şüurunda və dövlətçilik təfəkküründə inkişaf etdirilib möhkəmləndirilməsi işini həyatının mənasına, siyasətinin
əsas hərəkətverici qüvvəsinə çevirmişdir. Məhz Heydər Əliyevin çoxcəhətli və ardıcıl siyasəti sayəsində
azərbaycançılıq ictimai-ədəbi mühitdə ümummilli hərəkat, siyasi müstəvidə dövlət ideologiyası mahiyyəti
qazanmışdır.
Qeyd etdiyimiz kimi, çoxillik siyasi fəaliyyətinin bütün dövrlərində tarixin verdiyi şansların, yaratdığı
imkanların hamısında Heydər Əliyev özünü Azərbaycana həsr etmiş, Azərbaycan idealı uğrunda daim mübarizə
aparmışdır. Hələ Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə başçılıq etdiyi illərdən və sovet hakimiyyəti
zamanı ölkəmizə rəhbərliyinin birinci dövründə böyük gələcək ümidi ilə milli dövlətçilik naminə həyata keçirdiyi
genişmiqyaslı siyasi-ideoloji, iqtisadi-mədəni, ədəbi-tarixi tədbirlər sonrakı mərhələdə qazanılmış dövlət
müstəqilliyinin möhkəm təməlini, etibarlı bünövrəsini təşkil etmişdir. Məlum olduğu kimi, orta əsrlərdə
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Səfəvilərin hakimiyyəti illərində azərbaycançılıq amili dövlət siyasətinin bütün istiqamətlərini deyil, müəyyən
sahələrini əhatə edə bilmişdi. Azərbaycan xanlıqları dövründə də ölkə parçalandığı üçün vahid milli siyasətin
həyata keçirilməsi mümkün olmamışdı. Çar Rusiyası Azərbaycanı işğal etdikdən sonra ölkədə ümumi maarifçilik
sahəsində müəyyən irəliləyişlər olsa da, siyasi proseslərdə azərbaycançılıq pərdə arxasına keçirilmiş, milli
faktorların imperiya maraqlarının içərisində əridilməsi siyasəti ön plana çəkilmişdir. Analoji siyasət Sovetlər
İttifaqı tərəfindən də eyni dərəcədə, hətta bir qədər də şiddətlə və “ustalıqla” gündəmdə saxlanılmışdır. Bütün
bunlara əsasən qətiyyətlə demək olar ki, Azərbaycanın çoxəsrlik tarixində Heydər Əliyev qədər uzun müddət və
ardıcıl şəkildə azərbaycançılıq siyasəti ilə məşğul olan ikinci bir dövlət xadimi olmamışdır. Azərbaycan SSR-in
Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin rəhbərliyindəki fəaliyyətini də nəzərə alsaq, demək olar ki, Heydər Əliyev qırx
ildən artıq bir dövrdə azərbaycançılıq ideyası ilə dövlət işi səviyyəsində məşğul olmuşdur. Sovetlər İttifaqının
rəhbərliyi ilə anlaşıqlı münasibətlər qurmağı bacarmış Heydər Əliyevin Azərbaycanı geridə qalmış aqrar
respublikadan hərtərəfli inkişaf etmiş ölkəyə çevirməsi mühüm tarixi hadisədir. Eyni zamanda, Heydər Əliyevin
Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə, konkret olaraq 1978-ci ildə Azərbaycan dilini ölkəmizin
konstitusiyasına dövlət dili kimi daxil etdirməyə nail olması da misilsiz tarixi hadisələrdən biridir. Nəzərə almaq
lazımdır ki, həmin dövrdə nəinki Orta Asiya respublikalarında, heç Siyasi Büroda böyük təmsilçiləri olan
Ukraynada da xalqın dili dövlət dili səviyyəsinə çatdırıla bilməmişdi. Buna görə də Sovetlər İttifaqında vahid
beynəlmiləlçilik prinsiplərinin həyata keçirildiyi bir zamanda Azərbaycan dilinin rəsmi olaraq dövlət dili kimi
qəbul olunması çoxəsrlik dövlətçilik tariximizin nadir hadisəsidir. Azərbaycan dilinin sovet hakimiyyəti dövründə
dövlət dili statusu qazanması Azərbaycan Respublikasının gələcək müstəqilliyinin mühüm təminatlarından biri
idi. Bu hadisə Heydər Əliyevin dövlət xadimi olaraq hələ sovet hakimiyyəti illərindəki azərbaycançılıq idealının
açıq və parlaq təzahürü, böyük qələbəsi idi. Bu yolla Heydər Əliyev keçmiş sovet rejimi dövründə bütün
çətinliklərə baxmayaraq, ölkəmizdə milli istiqlal düşüncəsinin əsaslarını formalaşdırmaq kimi məsuliyyətli və
şərəfli bir vəzifəni böyük ustalıqla həyata keçirmişdir. Bundan başqa, Sovetlər ölkəsi ilə münasibətləri tərs gələn
milli istiqlalçıların - Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, akademik Ziya Bünyadovun, xalq yazıçısı Mirzə İbrahimovun,
böyük vətəndaş alim Abbas Zamanovun, xalq şairləri Bəxtiyar Vahabzadənin, Xəlil Rzanın və başqalarının böyük
dayağı ölkə rəhbəri Heydər Əliyev olmuşdu. İndi Azərbaycan Respublikasının keçən əsrin yetmiş-səksəninci
illərində baş verən əsas siyasi-iqtisadi, elmi-mədəni hadisələri yenidən təhlil edilərkən görünən və görünməyən
bütün proseslərin alt qatında, fəlsəfəsində, mahiyyətində millilik amilinin, müstəqillik düşüncəsinin, milli
dövlətçilik təfəkkürünün varlığını, mövcudluğunu çox aydın surətdə görmək olur. Lakin ən böyük dahilik çətin
ideoloji məhdudiyyətlər mühitində həmin prosesləri yaşayıb-hazırlayıb həyata keçirərkən böyük gələcəyi görmək
istedadına malik olmaqdan ibarət idi. Bu mənada Heydər Əliyev dövlətçilikdə qeyri-adi müdriklik və
uzaqgörənlik istedadına malik olan qüdrətli liderdir. Bu böyük dövlət xadiminin müdriklik və uzaqgörənliyinin
hərəkətverici qüvvəsi Vətənə, xalqa, doğma torpağa sonsuz inam və məhəbbətdən, sınaqlardan çıxmış böyük
siyasi təcrübədən yoğrulmuşdur. Heydər Əliyev keçdiyi çətin və şərəfli yolla Sovetlər İttifaqında beynəlmiləlçi
ideologiyanın sərt dövlətçilik prinsipi kimi qəbul edildiyi dövrlərdə vətənpərvər dövlət xadimi olub, Kremlin
zirvəsinə qədər yüksəlməyin mümkünlüyünü sübut etmişdir. Azərbaycanda Sovetlər İttifaqının ən sərt dövrlərində
Heydər Əliyevin özünəməxsus bir siyasətlə azərbaycançılıq istiqamətində həyata keçirdiyi böyük tədbirlər
gələcək dövlət müstəqilliyinin təməllərinə çevrilmişdir. Bütün bunlara görə Heydər Əliyev üçün uzaqgörən bir
dövlət xadimi olaraq çökmüş sovet ideologiyasından yeni müstəqil dövlətçilik siyasətinə keçmək çətinlik yarada
bilməmişdir. Keçmiş sovet dövlətinin mərkəzdəki və respublikalardakı rəhbərlərinin bir çoxlarının adları dağılmış
imperiya ilə birlikdə arxivə getdiyi halda, Heydər Əliyevin portretləri milli azadlıq hərəkatının bayraqları ilə
birlikdə meydanlarda yüksəklərə qaldırılırdı. Deməli, Azərbaycanda xalq hərəkatı, milli azadlıq mübarizəsi böyük
dövlət xadimi Heydər Əliyevin böyük azərbaycançılıq ideallarından keçib gəlmişdi. Bu mənada Sovetlər İttifaqı
dağıldıqdan sonra müstəqillik qazanmış gənc respublikaların demək olar ki, mütləq əksəriyyətinin rəhbərlərindən
fərqli olaraq Heydər Əliyev və ümumiyyətlə Azərbaycan xüsusi bir “keçid dövrü” yaşamamışdır. Əksinə,
Azərbaycan üçün Heydər Əliyev epoxasının birinci mərhələsi sovet sosialist sistemindən müstəqil dövlətçilik
erasına keçid dövrü xarakteri daşımışdır. Milli ideologiyanın formalaşdırılması baxımından digər keçmiş sovet
respublikalarının müstəqilliyin ilk illərində üzləşdikləri çətinlikləri uzaqgörən dövlət xadimi Heydər Əliyevin
apardığı məqsədyönlü siyasət sayəsində Azərbaycan xalqı müstəqil dövlətçiliyi qazanana qədər yaşamışdı. Xalqın
tələbi ilə yenidən rəhbərliyə qayıdan Heydər Əliyevin qüdrətinin işığında Azərbaycanda keçid prosesləri sürətlə
getmiş, zaman etibarilə qısa bir müddətdən sonra ölkəmizdə müstəqil dövlət quruculuğu öz təbii, qanunauyğun
məcrasına salınmışdır. Məhz buna görədir ki, Azərbaycan müstəqillik qazanmış keçmiş sovet respublikaları ilə
müqayisədə
milli
ideologiya
baxımından
bir
mərhələ
qabaqdadır.
Azərbaycanın müstəqillik dövrünün vəzifələrini də görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev dönmədən, qətiyyətlə
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həyata keçirmişdir. Cəmiyyət həyatında bütün sahələr üzrə dövlət idarəçiliyinin genişmiqyaslı islahatlarını
apararaq yenidən qurmaq işinin baş memarı Heydər Əliyev oldu. Məktəb islahatları da, torpaq islahatları da, geniş
mənada cəmiyyəti yeniləşdirməyin, möhkəmləndirməyin təməl prinsipləri də Heydər Əliyev tərəfindən qətiyyətlə
həyata keçirilmişdir. Heydər Əliyev keçmiş sovet hakimiyyəti ilə yeni müstəqil dövlətçilik anlayışı arasında elə
bir möhkəm sədd yaratdı ki, daha heç kəsdə bir daha geriyə qayıtmağa cürət və cəsarət qalmadı. Uzaqdanyaxından Azərbaycanı parçalamaq niyyətində olanlar da Heydər Əliyevə dərindən inam bəsləyən və onun
ətrafında sıx birləşən xalqın bütövlüyünün qarşısında geri çəkilməyə məcbur oldular. Çox mürəkkəb ictimai-siyasi
şəraitdə çevriliş cəhdləri, separatçılıq meyilləri ilə çıxış edən hərbi müxalifətlə demokratik müxalifəti bir-birindən
ayıraraq, özgə dəyirmanların daşını fırlatmağa can atanların arxlarını kəsməklə Heydər Əliyev müstəqil hüquqi
dövlətin çarxının dünyəvi prinsiplər əsasında ahəngdar işləməsini təmin etməyi bacarmışdır. Görkəmli dövlət
xadiminin Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı fəaliyyəti dövrü Azərbaycanda müstəqil dövlət quruculuğunun
laboratoriyası funksiyasını daşımışdır. Bu məsuliyyətli və şərəfli illər Azərbaycan dövlətçiliyinin çətin və zəruri
sınaq mərhələsi idi. Naxçıvan Ali Məclisinin Sədri kimi Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasında
qəbul etdiyi tarixi qərarlar o zamankı Azərbaycan rəhbərliyi üçün “yolverilməz hallar” səviyyəsində anlaşılsa da,
xalqımız tərəfindən ölkənin gələcəyinə, müstəqilliyin yaşadılacağına böyük ümidlər kimi qəbul edilmişdi. Heydər
Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətinin rəhbərliyinə vətənpərvər Azərbaycan xalqının arzularının və ümidlərinin
dalğasında gəlmişdi. Dünya ictimaiyyəti, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanı rəsmi və ya qeyri-rəsmi olaraq
tanımamışdan çox qabaq Heydər Əliyevi tanıdıqları üçün qısa müddətdə ölkəni də tanımalı oldular və Azərbaycan
dünya birliyində öz yerini tuta bildi. Bu mənada Naxçıvan - möhtəşəm Heydər Əliyev abidəsinin pyedestalı, Bakı
- böyük baş meydanı, bütövlükdə Azərbaycan isə onun əzəmətli heykəlidir. Heydər Əliyev ölkəmizin bütün
hüdudlarını əhatə edən Azərbaycan xəritəsidir. Yaxud da Heydər Əliyev dünya xəritəsində Azərbaycanın nadir
kompasıdır. Azərbaycanın yerini göstərmək üçün Heydər Əliyevi tanımaq yetərli idi. Bütün bunlara görə
azərbaycançılıq ideologiyası Azərbaycan tarixinə Heydər Əliyevin dövlətçilik təlimi kimi daxil olmuşdur.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin inkişaf etdirilməsi təliminin möhkəm əsasları da Heydər Əliyev tərəfindən
yaradılmışdır.
Azərbaycanda milli birlik və həmrəylik ideyasının həyata keçirilməsi də azərbaycançılıq idealına xidmətin
ifadəsidir. Azərbaycan dili anlayışı kimi, Heydər Əliyevin kəşfi olan Azərbaycan xalqı anlayışının da ölkəmizdə
bərqərar olması müstəqil dövlətin daxili sabitliyinin təmin edilməsinə, tolerantlıq mühitinin formalaşdırılmasına
xidmət edir. Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan Azərbaycan xalqı anlayışı azərbaycançılıq prinsiplərinin
ölkəmizdəki bütün etnik qruplar tərəfindən vahid prinsip kimi qəbul edilməsinə imkan yaradan müdrik bir
dövlətçilik təlimidir.
Dünya azərbaycanlıları anlayışı da Azərbaycanın çoxəsrlik dövlət siyasətində Heydər Əliyevin adı ilə bağlı
olan mühüm xidmətlərdən biridir. Sovet hakimiyyəti illərində mövcud rejimin yaratdığı çətinliklərə baxmayaraq,
məhdud şəkildə olsa da, dünya azərbaycanlıları ilə yaradılan əlaqələrin cığırları dövlət müstəqilliyinin ilk
illərindən etibarən genişləndirilmiş, yeni əlaqələr yaradılmış, dünya azərbaycanlılarının birliyinə və həmrəyliyinə
doğru böyük addımlar atılmışdır. Bu baxımdan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri vəzifəsində
işləyərkən görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin “31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik və Birlik
günü haqqında” imzaladığı 16 dekabr 1991-ci il tarixli qərar son yüzillikdə dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan
həmvətənlərimizin varlığını təsdiq edən və onlarla əlaqələrin zəruriliyini dövlət səviyyəsində rəsmiləşdirən ilk
mühüm qərar kimi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bu, dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinin dövlət tərəfindən
verilmiş birinci bəyannaməsi idi. “Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik və Birlik günü haqqında”kı qərar muxtar
respublika Ali Məclisi tərəfindən verilsə də, bütövlükdə Azərbaycanda, geniş mənada dünyada soydaşlarımız,
həmvətənlərimiz arasında geniş əks-səda doğurmuşdur. Beləliklə, dünya azərbaycanlılarının hər ilin 31
dekabrında Yer kürəsinin müxtəlif qitələrində qeyd etdikləri həmrəylik günü həmvətənlərimizin Azərbaycan
Respublikasının dövlət müstəqilliyinin daha da möhkəmləndirilməsi uğrunda səylərinin birləşdirilməsinə,
ölkəmizin reallıqlarının beynəlxalq aləmdə yayılmasına geniş meydan açan dövlət əhəmiyyətli proqram statusu
qazanmışdır.
Ölkəmizdə 2001, 2006 və 2012-ci illərdə dünya azərbaycanlılarının qurultaylarının keçirilməsi də möhtəşəm
siyasi-tarixi hadisələrdir. Ulu öndərə məxsus “Dünya azərbaycanlılarının bir vətəni var, bu - Azərbaycandır”
kəlamı müasir dövrün azərbaycançılıq təliminin siyasi-ideoloji əsasını təşkil edir. Dünya azərbaycanlılarının
birinci qurultayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin tarixi nitqi azərbaycançılıq
məfkurəsinin siyasi manifestidir. Heydər Əliyevin azərbaycançılıq təlimi dünya azərbaycanlılarını tarixi vətən və
vahid ideologiya ətrafında birləşdirir. Bundan başqa, Heydər Əliyevin 5 iyul 2002-ci il tarixli fərmanı ilə Xarici
Ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin, yaradılması dünya azərbaycanlılarının diaspor
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fəaliyyətinin təşkilinin milli dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırıldığına sübutdur. Azərbaycan diasporunun
formalaşması və inkişafı sahəsində qazanılan nailiyyətlər məhz həyata keçirilən həmin siyasətin bəhrələridir.
Azərbaycanın xarici siyasətinin uğurla həyata keçirilməsində dünya ölkələrindəki diaspor təşkilatlarımızın
səmərəli fəaliyyəti atılmış addımların uzaqgörənliyini bir daha təsdiq edir. Heydər Əliyevin müdrik siyasəti
azərbaycançılığı ölkə sərhədlərindən dünya birliyi səviyyəsinə çatdırmışdır. Azərbaycançılıq dünyada yaşayan
bütün azərbaycanlıların birliyinin və həmrəyliyinin ideologiyasıdır. Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev ölkə
miqyasında və dünya azərbaycanlıları müstəvisində azərbaycançılığın ən uca zirvələrini fəth etmişdir. Sözün
obrazlı mənasında Heydər Əliyev dünyada azərbaycançılığın rəmzinə çevrilmişdir.
Hazırda Azərbaycan Respublikasında Heydər Əliyevin müstəqil dövlətçilik təlimi, azərbaycançılıq
ideologiyası dünyada dəyişən və inkişaf edən reallıqlarla, zənginləşən yeni proseslərlə birlikdə ölkəmizdə yaradıcı
şəkildə ardıcıl olaraq həyata keçirilir. Beləliklə, möhkəm bünövrələr, böyük sütunlar üzərində yeni və möhtəşəm
Azərbaycan qurulur. Ölkəmizin Prezidenti İlham Əliyevin çoxcəhətli, məqsədyönlü və yorulmaz fəaliyyəti,
dövlətçilik işinə çoxaspektli düşünülmüş yanaşmaları, analitik təfəkkürü, müdrik siyasəti, dərin düşüncəsi ilə
müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin yeni epoxası formalaşır.
Artıq hər kəsə yaxşı məlumdur ki, ulu öndər Heydər Əliyevin dövlətçilik təliminə uyğun olaraq milli
mənafenin, dövlətçilik maraqlarının daim üstün tutulması Prezident İlham Əliyev siyasətinin təməl prinsipidir.
Dövlət rəhbəri İlham Əliyevin siyasətində ən müxtəlif mövqelərdən, fərqli bucaqlardan ifadə olunan siyasi
yanaşmaların hamısı azərbaycançılıq fəlsəfəsində, Azərbaycanın inkişafı naminə aparılan qlobal işlərdə
tamamlanır. Azərbaycançılıq bu böyük və müdrik siyasətin cövhərini təşkil edir. İlham Əliyev XXI əsrdə müstəqil
Azərbaycanın yeni siyasətinin əsaslarını müəyyən edən, təzə istiqamətlər açan, yol göstərən görkəmli siyasi
liderdir. Dövlət başçısında bu tip yüksək siyasətçi məharətinin olması müstəqil ölkənin inkişafının və xalqın
xoşbəxt həyatının böyük təminatıdır. Bu mənada yeni tarixi epoxada məhz İlham Əliyev kimi böyük siyasətlə
yüksək idarəçiliyi özündə cəmləşdirən görkəmli bir dövlət xadiminin və mahir siyasətçinin Azərbaycana rəhbərlik
etməsi ölkənin və xalqın tarixi şansıdır.
Görkəmli dövlət xadimi, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin milli, müstəqil dövlətçilik
təlimi, sınaqlardan çıxmış bu siyasi kurs Prezident İlham Əliyevin çoxcəhətli fəaliyyətinin strategiyasını təşkil
edir. Heydər Əliyev siyasi kursu - Azərbaycan dövlətinin ümummilli inkişaf strategiyasının nəzəri-ideoloji
əsaslarından ibarətdir. Heydər Əliyev təlimi - ölkəmizin və xalqımızın dirçəliş və tərəqqi yolunun uzunmüddətli
proqramıdır. Heydər Əliyev fəlsəfəsi - Azərbaycan idealının ölkənin çoxcəhətli inkişafında özünütəsdiqinin
dialektikasından ibarətdir. Ölkə Prezidenti İlham Əliyev Heydər Əliyev siyasi kursuna dərin, birmənalı
sədaqətində, ikincisi isə həmin sınaqlardan çıxmış siyasi kursu qətiyyətlə, dönmədən, ardıcıllıqla və yaradıcılıqla
həyata keçirməkdə fərqli, üstün imkanlara və böyük potensiala, qeyri-adi enerjiyə və istedada malikdir. Böyük
sürətlə yeniləşən Bakı şəhəri, Azərbaycan iqtisadiyyatı, həyata keçirilən möhtəşəm layihələr - Bakı-TbilisiCeyhan neft, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərləri, Bakı-Tbilisi-Qars-Naxçıvan dəmir yolu, Şimal-Cənub dəhlizi
hər gün müasirləşən Azərbaycan cəmiyyəti məhz Heydər Əliyev siyasi kursunun yaradıcı şəkildə, ardıcıllıqla
davam etdirilməsinin real bəhrələri, sanballı töhfələridir.
Prezident İlham Əliyev ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi təlimini yeni dövrün və müasir Azərbaycanın
reallıqları ilə daha da zənginləşdirən görkəmli siyasi xadimdir. Ümummilli lider Heydər Əliyevdən sonrakı tarixi
mərhələnin meydana çıxardığı siyasi-ictimai reallıqlar, iqtisadi-hərbi proseslər, ideoloji-etnik problemlər mövcud
siyasi kursun işığında hadisələrin və gedişatların yenidən dəyərləndirilməsini tələb etdiyi məqamlarda Prezident
İlham Əliyev istənilən məsələyə yaradıcı münasibət bəsləməyi, yeni müstəvidən yanaşmağı müvəffəqiyyətlə
həyata keçirir. Bu mənada İlham Əliyev daim inkişafda olan, yeniləşib zənginləşən Heydər Əliyevçi siyasi
təlimin, yeni dövlətçilik nəzəriyyəsinin yaradıcısıdır. İlham Əliyev - mövcud siyasi kursun inkişaf edən yeni
epoxa ilə şərtlənən yeni dövrünün lideri səviyyəsində görkəmli təmsilçisidir. İlham Əliyev - Azərbaycanın
sınanılmış yolu olan Heydər Əliyev yolunun böyük magistrallardakı qüdrətli sükançısıdır. Məhz İlham Əliyev
yeni dünya düzənində Azərbaycana baş ucalığı gətirən, ölkəmizi daimi irəli aparan böyük siyasətçidir.
Azərbaycanın yeni tarixi epoxadakı müasir həyatı, qazanılan möhtəşəm nailiyyətlər Prezident İlham Əliyevin
yorulmaz fəaliyyətinin nəticəsidir. Bakının tez-tez keçirilən genişmiqyaslı böyük və əhəmiyyətli tədbirlərə
layiqincə evsahibliyi etməsi də Azərbaycanın dünyada söz sahibinə çevrilməsinin real göstəricilərindəndir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumunun Bakıda yüksək səviyyədə
təşkili və keçirilməsi Azərbaycanın yeni tarixi dövrdə Yer kürəsinin böyük çağırış və məqsədlərinin dünyadakı
əsas mərkəzlərindən biri olduğunu nümayiş etdirir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
Sivilizasiyalar Alyansının Qlobal Forumundakı tarixi nitqi geniş mənada sivilizasiya anlayışının müasir
konsepsiyasının parlaq ifadəsidir. “İnklüziv cəmiyyətlərdə birgəyaşayışı: çağırış və məqsəd” mövzusuna həsr
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edilmiş ilin ən böyük forumunun ən mühüm, əsaslı, müasir reallıqlara hesablanmış və gələcəyə ünvanlanmış
nitqini bəyan edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həm də XXI əsrin müdrik və uzaqgörən dövlət
liderlərindən biri olduğunu nümayiş etdirmişdir: “Bizim aramızda bölüşdürəcəyimiz heç nə yoxdur. Hamımız
eyni planetdə yaşayırıq. Bütün xalqlar sülh, əmin-amanlıq və təhlükəsizlik şəraitində yaşamağı, ailələrini
qorumağı, övladlarını böyütməyi arzulayır. Bütün dinlər eyni dəyərləri - insanlıq, mərhəmət, həmrəylik və sülhü
təbliğ edir. Bu gün dünyanın tələb etdiyi səylərimizin birləşdirilməsidir. Bugünkü toplantı, bu forum
multikulturalizm ideyasının beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən güclü dəstəklənməsinin aydın göstəricisidir”.
Tarixə “Bakı prosesi”, “Bakı bəyannaməsi” kimi daxil olmuş beynəlxalq sənədlərin və çağırışların
Azərbaycanda baş verməsi Prezident İlham Əliyevin məqsədyönlü siyasətinin böyük təntənəsidir.
Məhz dövlət səviyyəsində meydana çıxan belə addımlar Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Təhlükəsizlik Şurasının üzvü statusunda fəaliyyət göstərməsinin, beynəlxalq miqyaslı qərarlara imza atmaq,
dünyaya müraciətlə bəyanatlar səsləndirmək haqqı qazanmasının, Sivilizasiyalar Alyansının Qlobal Forumunun
Bakıda keçirilməsinin əsasına çevrilmişdir. Bütün bunlar Prezident İlham Əliyevin timsalında inanılmış,
sınaqlardan çıxmış Heydər Əliyev siyasi kursunun ardıcıllıqla, qətiyyətlə, yaradıcılıqla davam etdirilməsinin
nələrə qadir olduğunun, ölkəmizi hansı səviyyəyə gətirib çatdıra biləcəyinin gerçək təzahürləridir. Beynəlxalq
aləmdə böyük nüfuz qazanmış İlham Əliyev dünyanın qəbul etdiyi Azərbaycan adlı möhtəşəm əsərin
yaradıcısıdır. Eyni zamanda həm də dünyada söz sahibi olan, qəbul edilmiş liderlərdən biridir.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin azərbaycançılıq təlimində millətlərarası münasibətlərin
tənzimlənməsi və inkişaf etdirilməsi məsələləri xüsusi yer tutur. Azərbaycan çoxmillətli dövlət olduğu üçün
millətlərarası münasibətlərin tənzimlənməsi ölkədə əsas məsələlərdən biri idi. Millətlərarası münasibətləri
tənzimləmədən ölkədə milli birliyə, vətəndaş həmrəyliyinə nail olmaq mümkün deyildi. Bu mənada Heydər
Əliyev üçün millətlərarası münasibətlər məsələsi azərbaycançılığın üzvi tərkib hissəsi olmuşdur. Ulu öndər geniş
mənada ölkəmizdə azərbaycançılıq ideyasını həyata keçirərək daha da möhkəmləndirmək üçün millətlərarası
münasibətlərin tənzimlənməsi və inkişaf etdirilməsi işinə dövlət siyasətinin tərkib hissəsi kimi xüsusi diqqətlə
yanaşmışdır. Sovet hakimiyyəti illərində ölkədə yaşayan müxtəlif xalqların nümayəndələri üçün bərabər iş və
təhsil şəraiti yaradılmışdır. Bundan başqa, müstəqillik dövründə Azərbaycanda mövcud olan ayrı-ayrı dinlərin
daşıyıcılarına dövlət səviyyəsində eyni münasibət bəslənilmişdir. Ulu öndər islam dini ilə yanaşı ayrı-ayrı dinlərə
aid ibadət və inanc yerlərinin qorunub saxlanılmasına şərait yaratmış, həmin məbədgahlar təmir və ya bərpa
edilərək xalqın istifadəsinə vermişdir. Beləliklə, ölkəmizdə yaşayan yəhudilər, udilər, ingiloylar, talışlar, ləzgilər
və başqa millətlərin nümayəndələri özlərini Azərbaycanda çox rahat hiss etmiş, buranı özlərinə əbədi vətən
seçmişlər. Bu yolla Heydər Əliyevin azərbaycançılığın üzvi tərkib hissəsi kimi inkişaf etdirdiyi millətlərarası
münasibətlər zəminində XX əsr boyu Azərbaycanda nəinki heç bir xoşagəlməz hadisə baş verməmiş, hətta ayrıayrı xalqların münasibətləri qohumluq səviyyəsində daha da möhkəmlənmişdir. Bütün bunlar Heydər Əliyevin
çoxmillətli cəmiyyətdə apardığı ardıcıl millətlərarası münasibətlər siyasətinin uğurlu nəticələridir.
Ölkəmizdə bütün sahələrdə olduğu kimi, azərbaycançılıq, millətlərarası münasibətlər dinlərarası dialoq və
tolerantlıq sahəsində də görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin açdığı yollar, formalaşdırdığı ənənələr, müəyyən
etdiyi istiqamət müstəqilliyin yeni tarixi epoxasında da yaradıcı şəkildə, ardıcıllıqla davam və inkişaf etdirilir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin böyük qətiyyətlə həyata keçirdiyi azərbaycançılıq siyasəti
əslində Heydər Əliyev təlimi ilə üst-üstə düşür və bir-birini tamamlayır. Azərbaycançılıq Heydər Əliyevçiliyin
başlıca məzmununu və fəlsəfəsini tam şəkildə əks etdirir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
apardığı Heydər Əliyevçilik - azərbaycançılıq siyasətinin vəhdətdə, üzvi əlaqədə nəzərə alınmasını, birlikdə
dərindən və əsaslı şəkildə qavranılmasını əhatə edir. Bundan başqa, cəmiyyət hadisələrinə yaradıcılıqla yanaşan
Prezident İlham Əliyev azərbaycançılıq - Heydər Əliyev təlimini daim yeni ideyalarla, zəruri müddəalarla
zənginləşdirərək daha da inkişaf etdirir. Bu mənada dövlət başçısının həyata keçirdiyi genişmiqyaslı və
məqsədyönlü azərbaycançılıq - Heydər Əliyevçilik siyasəti müasir dünyanın və yeni Azərbaycanın reallıqları,
çağırışları ilə daha da zənginləşdirilərək inkişaf etdirilmiş müasir təlimdir.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin azərbaycançılığın üzvi tərkib hissəsi kimi həyata keçirdiyi
millətlərarası münasibətlər siyasətinin müstəqillik illərinin sonrakı mərhələsində multikulturalizm siyasəti
səviyyəsində təbliğ edilməsinə və daha da inkişaf etdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Azərbaycanda
vətəndaş həmrəyliyinin daha da möhkəmləndirilməsinə və inkişafına xidmət edən multikulturalizm siyasəti
ölkəmizdə yaşayan ayrı-ayrı xalqların möhkəm birgəyaşayışının təmin edilməsində mühüm rol oynayır.
Azərbaycanda məskunlaşmış bütün xalqlar üçün yaradılmış bərabər şərait bizdə normal və ahəngdar çoxmillətli
cəmiyyətin formalaşmasında mühüm rol oynamışdır.
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Bundan başqa, ulu öndər Heydər Əliyevin təlimində xüsusi əhəmiyyətə malik yer tutan dinlərarası dialoq
siyasəti müasir dövrdə daha da inkişaf etdirilərək tolerantlıq səviyyəsinə çatdırılmışdır. Dinlərarası dialoqun
yaradıcılıqla inkişaf etdirilməsinin davamı kimi formalaşmış tolerantlıq siyasəti hazırkı mərhələdə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin azərbaycançılıq təlimində əsas müddəalardan biri kimi mühüm yer
tutur. Tolerantlıq - dini dözümlülük müstəqil Azərbaycan dövlətinin yeni tarixi mərhələdəki dövlət siyasətinin
ana maddələrindən biridir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə ölkəmizdə dinin dövlətdən ayrı
olmasına baxmayaraq, dinlərarası münasibətlər dövlət səviyyəsində vahid qaydada tənzimlənir. Müxtəlif dinlərin
daşıyıcıları olan şəxslər, ailələr, icmalar, qurumlar arasında dostluq, əməkdaşlıq, mehriban insani münasibətlər
hökm sürür. Bu, hazırda yer üzündə analoqu olmayan və ya çox az mümkün olan əhəmiyyətli bir nəticədir. Bu,
görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev tərəfindən millətlərarası münasibətlər və dinlərarası dialoq sahəsində
möhkəm əsasları yaradılmış, böyük təməlləri atılmış bu işin yaradıcılıqla inkişaf etdirilməsinin mühüm
yekunudur. Bu, ölkəmizdə Prezident İlham Əliyevin apardığı düşünülmüş siyasətin böyük bəhrəsidir. Məhz
Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi məqsədyönlü siyasət multikulturalizmi və tolerantlığı ölkə həyatının
zəruri faktoruna çevirmişdir. Ona görə də ölkəmizdə artıq multikulturalizmin Azərbaycan modeli formalaşmışdır.
Multikulturalizmin Azərbaycan modeli Azərbaycanda sabit və məqsədyönlü şəkildə inkişaf edən müasir
cəmiyyətin əsas hərəkətverici qüvvələrindən biridir. Nəticə etibarilə azərbaycançılığın ayrılmaz tərkib hissəsi olan
multikulturalizm və tolerantlıq müasir Azərbaycan cəmiyyətinin bütöv mənəvi simasını müəyyən edir.
Bütün bunlara görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sivilizasiyalar Alyansının VII
Qlobal Forumunda multikulturalizmin mahiyyəti və əhəmiyyəti haqqındakı aşağıdakı fikirləri və qənaətləri bu
istiqamətdə aparılmış məqsədyönlü siyasətin əsas yekunlarını və başlıca vəzifələrini çox dolğun şəkildə ifadə edir:
“Multikulturalizmin alternativi yoxdur. Əlbəttə bizə məlumdur ki, bununla bağlı müxtəlif fikir və baxışlar var.
Bəziləri multikulturalizmin iflasa uğradığını iddia edirlər. Ancaq müasir nümunələr var. Bizim üçün
multikulturalizm dövlət siyasətidir və həyat tərzidir. Multikulturalizm dəyərlərinin gücləndirilməsi, hesab edirəm
ki, müasir siyasətin çox müsbət meyli olacaqdır. Bütün məsuliyyətli siyasətçilər bu müsbət dinamikaya töhfələrini
verməlidirlər”.
Beləliklə, əsası ulu öndər, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş müstəqil dövlətdə
azərbaycançılıq ideologiyası təlimi müasir Azərbaycanda dövlət səviyyəsində inkişaf etdirilərək dünyaya örnək
ola biləcək yüksək şəkildə yaradıcılıqla davam və inkişaf etdirilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin ölkəmizdə bərqərar etdiyi real multikultural mühit və tolerantlıq şəraiti milli-mənəvi birliyin, həmrəylik
və qarşılıqlı münasibətlərin, azərbaycançılıq təliminin daha da inkişaf etdirilməsinə işıq salır. Bu isə ölkəmizin
bütün sahələr üzrə hərtərəfli ahəngdar inkişafının təmin edilməsinin möhkəm əsaslarını təşkil edir və dünya
birliyində Azərbaycanı əhəmiyyətli dövlətlərdən birinə çevirir.
Azərbaycan.-2016.-6 may.-№97.-S.5.
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Liderliyin zirvəsində dayanan şəxsiyyət
Heydər Əliyev bütün zamanlarda, bütün dövrlərdə Azərbaycan xalqına ləyaqətlə xidmət etmişdir.
Azərbaycanın müstəqilliyinin əbədi, dönməz olmasında, iqtisadi potensialının möhkəmlənməsində, bölgədə və
dünyada nüfuzunun artmasında onun müstəsna xidmətləri var. Hazırda bu siyasət davam etdirilir. Bu gün
Heydər Əliyev bizimlə deyil, ancaq onun siyasəti yaşayır, onun qurduğu müstəqil Azərbaycan yaşayır və
möhkəmlənir.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Xanlar VƏLİYEV,
Azərbaycan RespublikasıBaş prokurorunun müavini,
Azərbaycan Respublikasının hərbi prokuroru,
ədliyyə general-leytenantı
Hər bir xalqın milli kimliyi onun əsrlər boyu siyasi varislik ənənələri üzərində formalaşan və zənginləşən
dövlətçilik irsində dolğun təcəssümünü tapır. Milli dövlətçiliyin qorunması və möhkəmləndirilməsi təkcə tarixi
şans və milli iradə nümayişi ilə deyil, həm də lider amili ilə şərtlənir. Minilliklərin sınağından çıxmış təcrübə
göstərir ki, fenomenal keyfiyyətlərə, yüksək dövlətçilik və idarəçilik təfəkkürünə malik lideri olmayan xalqlar
nəinki dövlət yarada bilməmiş, hətta dünya səhnəsindən tamamilə silinmək təhlükəsi ilə üzləşmişlər.
Belə bir şəraitdə dünyanın böyük iradə sahibinə, yüksək diplomatik bacarığı olan və qətiyyətli qərarlar qəbul
edən liderə ehtiyacı daha aydın hiss olunur. Fitri istedadı və xarizmatik keyfiyyətləri ilə ürəkləri fəth edərək
zamanın fövqündə dayanmaq, milyonların qəlbində ölməzlik məşəli yandıraraq onlara müstəqillik, azadlıq hissini
bütün varlığı ilə yaşatmaq, millətinin iradəsini ifadə etmək xoşbəxtliyi çox az liderlərə nəsib olur. Belə fenomenal
liderlər xalqın əsrlər boyu formalaşmış və ümumbəşəri dəyərlərlə çulğalaşmış siyasi dünyagörüşü əsasında
özlərinin mükəmməl dövlətçilik konsepsiyasını ortaya qoyurlar. Tanrının bəxş etdiyi belə seçilmiş şəxsiyyətlər
xalqlarının əsrlər boyu cilalanmış dövlətçilik təfəkkürü, siyasi dünyagörüşü, milli dəyərləri əsasında optimal
dövlət modeli və siyasi varislik ənənələri yaradırlar. Tanrı belə şəxsiyyətlərə həm də xilaskarlıq missiyası verir zamanın ən sərt sınaqlarından fədakarlıqla çıxmış bu insanlar əsrlər boyu xalqlarının dövlətçilik idealını
gerçəkləşdirməyə, müstəqillik və azadlıq ideyalarını reallaşdırmağa nail olurlar. Belə tarixi şəxsiyyətlər
unudulmur, əbədi olaraq yaddaşlara həkk olunur, xatirələrdə yaşadılmaqla yanaşı, zəkalarının nuru ilə milyonların
həyat yoluna işıq salır. Onlar təkcə mənsub olduqları xalqın deyil, bəşəriyyətin əvəzsiz inciləridir. Sözün həqiqi
mənasında, dünyada həyat həmin insanların xidməti hesabına, onların çiyinləri üstündə bərqərar olur. Şərə qarşı
mübarizədə insanlığa güc verən bu dahi şəxsiyyətləri yetişdirən millət bəxtiyardır.
Azərbaycanın da dövlətçilik tarixində böyük şəxsiyyətlər, yaşadıqları dövrün reallıqlarını dərk edərək
xalqımızın milli maraqlarını ən yüksək səviyyədə qorumağa çalışan dövlət xadimləri olmuşdur. Təbii ki, onların
hər biri bu və ya başqa şəkildə Azərbaycan dövlətinin daha da möhkəmlənməsinə, xalqımızın firavan gələcəyinə
yönəlmiş xidmətlər göstərmiş və xalqımızın tarixinə əbədi həkk olunmuşlar.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev də öz xalqı və milləti qarşısında titanik fəaliyyət
göstərən dahi şəxsiyyətlərdəndir. Ulu öndər Heydər Əliyev özünə qədər Azərbaycana rəhbərlik etmiş bir çox
siyasi xadimin edə bilmədiyini gerçəkləşdirmiş, işıqlı əməlləri, yorulmaz fəaliyyəti ilə ən yeni tariximizin parlaq
səhifələrini yaratmışdır. Ümummilli lider Heydər Əliyev fəaliyyətinin hər bir anında xalqın, dövlətin, cəmiyyətin
və onun üzvlərinin mənafeyinə xidmət etmiş, Azərbaycan torpağının və xalqının bütövlüyü uğrunda fədakarlıqla
çalışmış, müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi, dövlətçiliyimizin inkişafı, demokratiyanın genişləndirilməsi,
xalqın rifah halının daha da yaxşılaşdırılması üçün mümkün olan hər şeyi, hətta, mən deyərdim ki, çoxlarına
əlçatmaz görünən ideya və layihələri gerçəkləşdirmişdir. ABŞ-ın keçmiş prezidenti Teodor Ruzvelt demişdir:
“Əsas odur ki, sən öz ölkən uğrunda ölməyə hazır olasan; daha da vacibi odur ki, sən onun üçün yaşamağa hazır
olasan”. Qəhrəmanlığın, hünərin ən möhtəşəmi Vətən naminə edildiyindən, dahi rəhbərimiz Heydər Əliyevin bu
istiqamətdəki tarixi xidmətləri vətən, dövlət və millət naminə göstərilən bütün fədakarlıqların fövqündə dayanır.
Dünya miqyaslı ictimai-siyasi xadim, ümummilli lider Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin
ideoloji-siyasi, iqtisadi əsaslarını yaratmış, xalqın müstəqil və güclü dövlətə sahib olmaq arzusunu praktik şəkildə
gerçəkləşdirmiş strateq kimi çağdaş tariximizdə əbədiyaşarlığını təmin etmiş, hələ sağlığında canlı əfsanəyə
çevrilmişdir. Xalqımız tarix boyu qazandığı dövlətçilik ənənələrini, milli dəyərləri, nailiyyətləri, ali mənəvi
keyfiyyətləri məhz Heydər Əliyev epoxasında təkmilləşdirərək dayanıqlı müstəqil dövlətini qurmuş, millət kimi
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mövcudluğunu, özünü idarə etmək bacarığını ən yüksək səviyyədə nümayiş etdirmişdir. Böyük mütəfəkkir və
filosof Mark Avreli əbəs yerə yazmamışdı ki, hər bir xalqın gerçək potensialı yalnız fenomenal liderlik
keyfiyyətlərini öz parlaq şəxsiyyətində yaşadan insanların dövlətçilik fəaliyyətində açıla bilər.
Böyük filosof Platon demişdir ki, ədalət, müdriklik və güclü hakimiyyətin bir yerdə olacağı gün bəşəriyyət
xoşbəxtliyə qovuşacaqdır. Müdriklik və ədalət mücəssəməsi olan, dünyanın siyasi arenasında sayılıb-seçilən ulu
öndər Heydər Əliyevə tarixdə əbədilik qazandıran ən başlıca amil də məhz onun öz ölkəsində bu üç dəyəri bir
araya gətirməyi bacarmasıdır.
Ulu öndər Heydər Əliyev özünün böyük həyatı ilə zamanın çərçivəsinə sığmayan yüksək bəşəri keyfiyyətləri,
zəngin mənəvi xüsusiyyətləri, xalqa, Vətənə, insanlığa olan böyük sevgisi ilə xalqımızın qəlbində əbədiyaşarlıq
qazanmışdır. Çünki Heydər Əliyev yalnız bir dövləti idarə edən siyasi xadim, rəhbər deyil, o, həm də milyonlarla
insanı ülvi ideallar ətrafında səfərbər edən bir dövlət qurucusu, müasir tariximizin memarı idi. Heydər Əliyev
bütün kökləri ilə cəmiyyətin mənafe və maraqlarına bağlı olan bir liderə xas xüsusiyyətlərə malik idi. Nəsirəddin
Tusinin “Ən yaxşı rəhbər odur ki, ölkədəki bütün insanlar ona inansın, onun ardınca getsin, onun tədbirlərinə şərik
olsun, onu özünə ata saysın” fikri ulu öndərimiz Heydər Əliyevə xas olan bəşəri keyfiyyətlərdəndir. Bu bəşəri və
xarizmatik keyfiyyətləri ilə ulu öndərimiz Azərbaycan xalqına münasibətdə tarixin onillər boyu onun üzərinə
qoyduğu öndərlik missiyasını dərinləşdirmiş, siyasətdə və dövlət idarəçiliyində bütün uğurlara məhz xalqın böyük
mənəvi dəstəyi, etimadı sayəsində nail olmuşdur. Heç də təsadüfi deyildir ki, ABŞ-ın “Ceymstaun” Fondunun
prezidenti Qlenn Hovard çıxışlarının birində Heydər Əliyevi “Azərbaycanın Corc Vaşinqtonu” adlandırmışdı.
Bəllidir ki, Corc Vaşinqton - Amerika dövlətçiliyinin banisi və “Amerika xalqının atası” hesab edilir. Heydər
Əliyev də Azərbaycan tarixində eyni rolu oynayıb.
Xalqına arxalanan, amalı xalqına xidmət etmək olan, xalq üçün quran, yaradan insanlar xoşbəxt insanlardır.
Onlar millətin taleyini müəyyən etmək məsuliyyətinin nə demək olduğunu dərindən anlayır, bu məsuliyyəti
ləyaqətlə daşıyır, həyatda xoşbəxtliyi ancaq gələcək nəsillərin şərəfi, varlığı və firavanlığı üçün çalışmaqda
görürlər. Belə insanlar tək-tək olur, bəlkə də yüz ildə bir dəfə dünyaya gəlirlər. Amma onlar taleyin hökmü və
millətin qisməti kimi həyatın ən çətin, böhranlı anlarında, xalq “ölüm, ya olum” dilemması qarşısında qalanda
meydana atılır və müqəddəs xilaskarlıq missiyasını həyata keçirir, ömürlərini millətə xidmətə həsr edirlər.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin dahiyanə siyasəti, böyük cəsarət və qətiyyətlə gördüyü bütün işlər
həmişə xalqımıza mənəvi dayaq olmuş, respublikamıza beynəlxalq aləmdə böyük hörmət, nüfuz, şan-şöhrət
gətirmiş, dünya xalqlarının məhəbbət və rəğbətini qazandırmışdır. XX əsrin ən fenomenal liderlərindən biri kimi
etimad göstərildiyi bütün vəzifələrdə o, özünü beynəlxalq miqyaslı siyasətçi, zəkalı rəhbər kimi göstərmişdir. Heç
də təsadüfi deyildir ki, dünyanın böyük siyasətçiləri, dövlət xadimləri, elm və incəsənət korifeyləri ulu öndər
Heydər Əliyevi “canlı əfsanə” adlandırırdılar. Məhz buna görədir ki, Heydər Əliyev şəxsiyyətindən,
müdrikliyindən xalqımız həmişə qürur duymuş və fərəh hissi keçirmişdir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının sabiq prezidenti Corc Buş Heydər Əliyev haqqında demişdi: “Heydər Əliyev
Cənubi Qafqazda uzun müddət ərzində ən əsas şəxsiyyət olmuşdur. Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunmasında
onun şəxsi səyləri həyati əhəmiyyət daşımışdır. Onun mövqeyi və göstərdiyi səylər Azərbaycanın iqtisadi
inkişafını möhkəmləndirən böyük həcmli xarici sərmayələrin cəlb olunmasında əsas rol oynamışdır. Bu
nailiyyətlər milyonlarla azərbaycanlının həyatını yaxşılaşdırmış və Azərbaycanın iyirmi birinci əsrə müasir dövlət
kimi daxil olmasına imkan yaratmışdır”. Böyük Britaniyanın sabiq Baş naziri Toni Bleyer Heydər Əliyevdən
danışarkən qeyd etmişdir: “Heydər Əliyev Azərbaycanın böyük lideri idi. O, böhranlar dövründə öz ölkəsinə
sabitlik gətirdi. Azərbaycan xalqı onun qoyduğu irs ilə fəxr edə bilər”. ABŞ, Rusiya, Gürcüstan və digər ölkələrin
də dövlət başçıları Heydər Əliyevi dahi şəxsiyyət və siyasətçi, böyük dövlət xadimi kimi qiymətləndirmişlər.
Zaman xalqımızın taleyinə müstəqilliklə, ulu öndərin əzmkar fəaliyyətilə yeni həyat keyfiyyəti gətirmişdir.
1991-ci ildə müstəqillik qazanan Azərbaycanın iqtisadi potensialı bir sıra dövlətlərdə qibtə hissi doğururdu. Lakin
müstəqilliyin ilk illərində iqtidarda olan səriştəsiz insanların yeritdiyi yarıtmaz siyasət üzündən respublikanın hər
bir vətəndaşının arzuladığı hüquqi, demokratik və qüdrətli dövlətin yaradılması, sadəcə xoş bir istək, bir ideya
olaraq qalırdı. 1991-1993-cü illərdə Azərbaycanda iqtisadi tənəzzülün güclənməsi, siyasi böhranın dərinləşməsi,
cəbhə bölgəsində hərbi uğursuzluqlar və vətəndaş qarşıdurması nəticəsində ölkə parçalanma həddinə çatmışdı,
Qanunçuluq, insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində acınacaqlı vəziyyət yaranmışdı. Hakimiyyət
böhranının yaşandığı və ölkədə anarxiyanın tüğyan etdiyi, ölkənin vətəndaş müharibəsi astanasında və dövlət
müstəqilliyinin itirilməsi təhlükəsi qarşısında qaldığı bir zamanda - 1993-cü ilin iyununda xalqın təkidli tələbi ilə
siyasi hakimiyyətə qayıdan ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyini iflasdan, fəlakətdən qurtardı, onu
xain əllərdən, çevriliş, qiyam cəhdlərindən hifz edərək dövlətçiliyi möhkəmlətdi, dirçəliş və inkişafa doğru
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yönəltdi, milli varlıq və idrakın, özünüdərkin ali təzahür forması olan müstəqil dövlət ideyasını uğurla
gerçəkləşdirdi.
Ölkəmizin iqtisadi müstəqilliyinə nail olunmaqla xalqımızın xoşbəxt gələcəyi üçün bütün təsisatlar yaradılıb,
qanunun aliliyinə, insan hüquq və azadlıqlarına real təminat verən vətəndaş cəmiyyəti formalaşdırılıb. Atəşkəs
əldə edildikdən sonra xalqımızın ən ağrılı yeri olan Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolu ilə həlli istiqamətində
ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilib. İşğal edilmiş torpaqlarımızı azad etməyə və Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü qoruyub saxlamağa qadir olan güclü və nizami ordu - Silahlı Qüvvələr formalaşdırıdı. Ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin səyi ilə ordumuzun elmi əsaslarla formalaşması, onun döyüş qabiliyyətinin
yüksəldilməsi, torpaqlarımızın müdafiə olunması üçün genişmiqyaslı tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində
münaqişənin istənilən yolla aradan qaldırılması üçün ilkin şərait yaradılıb.
Azərbaycanın keçdiyi tarixi yola baxış prizmasından alman filosofu İmmanuel Kantın “Sürətlə öz siyasi
süqutuna yaxınlaşan xalqın taleyini yalnız dahi şəxs dəyişə bilər” fikrini ümummilli lider Azərbaycan xalqı
qarşısındakı tarixi xidmətləri ilə bir daha təsdiqlədi. Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlanmış ölkəmizin iqtisadi
inkişaf konsepsiyasının, neft strategiyasının uğurla həyata keçirilməsinin məntiqi nəticəsidir ki, bu gün regionda
Azərbaycanın nüfuzlu geostrateji mövqeyi və beynəlxalq aləmdə rolu əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlib, ölkəmiz
hərtərəfli inkişafı üçün stimul yaradan, günü-gündən xalqımızın maddi rifah halı və həyat səviyyəsini yüksəltməyə
imkan verən, daim inkişaf edən və möhkəmlənən çox güclü iqtisadi potensiala malik bir dövlətə çevrildi.
Heydər Əliyevin siyasi uzaqgörənliyinin, misli görünməmiş qətiyyətliliyinin, prinsipiallığının və siyasi
iradəsinin məntiqi nəticəsi olaraq 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi”nin əfsanədən reallığa çevrilməsi ölkə
iqtisadiyyatının bütün strateji əhəmiyyətli sahələrinin inkişafına güclü təkan verib. Alfred Nobelin XX əsrin
əvvəllərində “burada neft, qan və siyasət çox sıx şəkildə bir-birinə qarışıb”, - deyə xarakterizə etdiyi Azərbaycan
artıq XX əsrin sonunda xalqın dahi oğlu Heydər Əliyevin gərgin əməyi, siyasi gedişləri və inkişaf strategiyası
nəticəsində qan-qadadan uzaq, sabitliyin və əmin-amanlığın hökm sürdüyü bir ölkəyə çevrilirdi. Gündən-günə
artan neft gəlirləri, xarici investisiya axını ölkənin iqtisadi mənzərəsini dəyişdi, Azərbaycanı regionun lider
dövlətinə çevirdi. Regionda qlobal enerji layihələrinin təşəbbüskarı və iştirakçısı olan Azərbaycan hazırda bir
sıra dünya və Avropa ölkələrinin “mavi yanacaq”la təminatında mühüm rol oynayır.
Ulu öndərin qanunçuluğa, hüquq qaydalarına, ədalətə bağlı olması onun zəngin mənəviyyatından,
demokratizmindən rişələnmişdir. İnsan hüquqlarına dair ilk təkmil nəzəriyyənin banisi, böyük fransız mütəfəkkiri
Monteskyö “Qanunların ruhu” əsərində haqlı olaraq yazırdı ki, ədalətlə idarə olunan dövlətdə yaxşı vətəndaş
olmaq asandır. Məhz belə bir harmoniya ədalətli cəmiyyət, hüquqi dövlət ideyasını arzulardan həqiqətə çevirir:
insanın bir varlıq kimi mövcudluğu, vətəndaş kimi özünütəsdiqi hüquq və azadlıqlarını, vəzifə borcunu, əxlaq
məsuliyyətini dərk etdiyi andan başlayır. Ulu öndər Azərbaycanda dövlət-vətəndaş münasibətlərinin hüquq
müstəvisində qanunla tənzimləndiyi, bütün insani dəyər və azadlıqların maksimum dərəcədə qorunduğu,
humanizm ideyalarının möhkəm təmələ çevrildiyi ədalətli cəmiyyətin yaradılması, demokratik ənənələrin ictimai
şüurda möhkəmlənməsi uğrunda misilsiz xidmətlər göstərmişdir. Bütöv, kamil şəxsiyyət kimi Heydər Əliyevin
ən nəcib mənəvi keyfiyyətlərindən biri də məhz onun siyasi fəaliyyətinin bütün mərhələlərində sosial ədalət,
düzgünlük və humanizm prinsiplərinə riayət etməsi, bu mənəvi-əxlaqi meyarların ictimai şüurda
möhkəmlənməsinə çalışması olmuşdur.
Bəşəriyyətin tarixi təkamül prosesi təsdiqləyir ki, yalnız ədalət, müdriklik, humanizm kimi ali dəyərləri öz
şəxsiyyətində bir araya gətirməklə kamillik zirvəsinə yüksəlmiş liderlər qanuna söykənən cəmiyyət yaratmaq
idealı ilə yaşamış və fəaliyyət göstərmişlər. Heydər Əliyev dühası da gücün siyasətinə qarşı siyasətin gücünü
qoyaraq “haqlı adam həmişə güclüdür” düsturunu işə salan belə fövqəl şəxsiyyətlərdən biri kimi çağdaş
tariximizdə əbədiyaşarlığını təmin etmişdir. Liberalizmin fərdi hüquq və azadlıqların müstəsna prioritetinə
əsaslandığını peşəkar strateq kimi daim nəzərə alan ulu öndərimiz Heydər Əliyev dövlətin maraqlarına xələl
gətirmədən hər bir vətəndaşın qanuni hüquqlarının yüksək səviyyədə təmin edildiyi təkmil idarəçilik sisteminin
formalaşmasına çalışmışdır.
Ümummilli lider Azərbaycanın perspektiv inkişaf prioritetlərini düzgün müəyyənləşdirərək sivil Qərb
dəyərlərinin cəmiyyətdə tam mənimsənilməsinə, demokratik normaların daha möhkəm intişar tapmasına, insan
və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının etibarlı təminatına hər zaman xüsusi diqqət göstərmişdir. Ulu öndər Heydər
Əliyevin gərgin və məqsədyönlü fəaliyyəti nəticəsində 1993-cü ilin ikinci yarısından başlayaraq Azərbaycanda
cinayətkarlığa qarşı ciddi mübarizə gücləndirilərək qanunçuluğun və hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsi
istiqamətində ciddi addımlar atıldı. Hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyəti cinayətkar təzahürlərə, ilk növbədə
mütəşəkkil cinayətkarlığa, korrupsiyaya və terrorizmə, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı səfərbər
edilib, “cəzanın labüdlüyü” prinsipinin real təmin olunması üçün ən qəti tədbirlər görüldü. Bütün bunlar
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Azərbaycanda ardıcıl və sistemli surətdə hüquqi dövlət quruculuğu və vətəndaş cəmiyyətinin formalaşdırılması
prosesinə başlamaq imkanı vermişdir. Məhz ulu öndər Heydər Əliyevin gərgin əməyi nəticəsində hüquqi,
demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu yolu ilə irəliləyən müstəqil respublikamızda vətəndaş cəmiyyətinin
formalaşması, insanların azad, sərbəst yaşaması, qanunun aliliyinin təmin edilməsi üçün ən yüksək tələblərə cavab
verən normativ-hüquqi baza yaradılmışdır.
Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətçiliyi qarşısındakı ən böyük xidmətlərindən biri də
müstəqil respublikamızın ilk Konstitusiyasının yüksək demokratik meyarlar əsasında hazırlanması və ümumxalq
səsverməsi yolu ilə qəbul edilməsi olmuşdur. 1995-ci ilin 12 noyabrında ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul
edilmiş müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası ölkənin gələcək inkişaf prioritetlərini müəyyənləşdirməklə
bərabər, hüquqi-demokratik dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunun təməlini qoydu. 1993-cü ilin iyun
ayından ölkəmizdə ölüm cəzasının icrasına moratorium qoyulmuş, daha sonra ölüm cəzasının tətbiqi
məhdudlaşdırılmışdır. 1998-ci il fevralın 10-da Şərqdə ilk dəfə olaraq ölkəmizdə ölüm cəzası ləğv edilmişdir.
Fəlsəfi, hüquqi düşüncələrə, dərin elmi təhlilə, dünya təcrübəsinə və reallığa əsaslanan bu tarixi addım humanizm,
insanpərvərlik, ədalət, şəxsiyyətə və insan hüquqlarına hörmət kimi yüksək amallarla yaşayan ulu öndərin gələcək
nəsillərə misilsiz töhfəsi oldu. Dövlət başçısının 3 fevral 1998-ci il tarixli müraciətində deyilirdi: “Mən cinayəthüquq siyasətini hərtərəfli təhlil edərək ədalət, azadlıq, humanizm və insanpərvərlik kimi yüksək ideyalara sadiq
qalaraq ölkəmizdə ölüm cəzasının ləğv edilməsi qənaətinə gəlib bu tarixi bəyanatı vermişəm”. Ölüm cəzasının
ləğvi Azərbaycanın hüquqi-demokratik dövlət quruculuğu yolunda olmasını bir daha sübut etdi.
Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevi böyük şəxsiyyət və insan kimi xarakterizə edən ən mühüm keyfiyyətlərdən
biri də onun yeritdiyi siyasətin yüksək humanizm və insanpərvərlik prinsiplərinə əsaslanmasıdır. Böyük qəlb və
zəngin mənəviyyat sahibi kimi Heydər Əliyev günahkarları cəzalandırmağı da, xeyirxahlıq, humanizm, müdriklik
göstərərək bağışlamağı, islah etməyi də bacarırdı. Azərbaycan Prezidenti yanında Əfv Komissiyasının
yaradılması və əfvetmə institutunun bərpası da qeyd olunanaların bariz nümunəsi kimi xüsusi vurğulanmalıdır.
1995-2003-cü illər ərzində ulu öndər tərəfindən 32 əfv fərmanı imzalanmış, bu fərmanlar 3091 məhkuma şamil
edilmişdir. Ulu öndərin qanunvericilik təşəbbüsü əsasında Milli Məclis 1996-2001-ci illərdə amnistiya haqqında
8 qanun imzalamış, 31584 məhkum azadlığa buraxılmış və yaxud onların cəzasının çəkilməmiş hissəsi yarıyadək
azaldılmışdır.
Ümummilli liderin rəhbərliyi dövründə Azərbaycanda məhkəmə-hüquq sisteminin müasirləşdirilməsi, bu
kontekstdə insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının maksimum dərəcədə müdafiəsi üçün çevik mexanizmlərin
yaradılması və habelə qanunların aliliyinin təmin olunması həyata keçirilən mütərəqqi islahatların mühüm
istiqamətini təşkil etmişdir.
Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə islahatların hüquqi bazasının yaradılması, insan hüquq və
azadlıqlarının qorunması sahəsində mühüm sənədlər qəbul edilmiş, respublikamız müxtəlif beynəlxalq
konvensiya və sazişlərə qoşulmuş, qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətinin qarşılıqlı fəaliyyətinin təmin
edilməsi məqsədi ilə müəyyən tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bu tədbirlər sırasında Heydər Əliyevin 21 fevral
1996-cı il tarixli sərəncamı ilə yaradılmış Hüquq İslahatları Komissiyasını xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bu
komissiya xalqımızın dövlətçilik tarixində yaratdığı ənənələri qorumaqla inkişaf etmiş dövlətlərin hüquq
islahatları ilə bağlı təcrübəsindən də bəhrələnmişdir. Komissiyanın 4 may 1996-cı ildə keçirilmiş iclasında
ümummilli lider Heydər Əliyev demişdir: “Müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyasının həyata
keçirilməsi prosesi hər birimizin əsas vəzifələrindən biridir. Bu baxımdan məhkəmə, hüquq-mühafizə
orqanlarının islahatı ilə əlaqədar qanunların hazırlanması, qəbul olunması çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir”.
Heydər Əliyevin Hüquq İslahatları Komissiyasındakı bu nitqi respublikamızda qanun yaradıcılığı sahəsində
həyata keçirilən böyük işlərin proqram sənədi kimi mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Hüquqi islahatların davamı olaraq ölkəmizdə digər çoxsaylı müvafiq qanunların, habelə yeni münasibətlərə
uyğun Cinayət, Cinayət-Prosessual, Mülki, Mülki-Prosessual, Əmək, İnzibati Xətalar, Cəzaların İcrası və digər
məcəllələrin qəbulu respublikamızda bu sahədə atılan addımların qətiyyətini daha da artırdı.
Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun dövlətçiliyin maraqlarına, qanunun aliliyinin insan və vətəndaş
hüquqlarının müdafiəsinə xidmət edən sivil və demokratik bir qurum kimi formalaşması, onun fəaliyyətinin
hərtərəfli təminatı üçün qanunverici, maddi və sosial bazanın yaradılması ölkəmizdə həyata keçirilən möhtəşəm
islahatların, o cümlədən məhkəmə-hüquq islahatlarının memarı - ümummilli lider Heydər Əliyevin böyük qayğı
və dəstəyi sayəsində mümkün olmuşdur. Müstəqil respublikamızın Ali Qanununda ilk dəfə olaraq ölkəmizin
dövlət quruluşu sistemində prokurorluğun layiqli yerinin müəyyənləşdirilməsi, məhkəmə hakimiyyəti sisteminə
daxil olan prokurorluq orqanlarının statusu, təşkili və fəaliyyət prinsipləri, səlahiyyət dairəsi və vəzifələrinin
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qanunvericilik qaydasında təsbit edilməsi Heydər Əliyevin bilavasitə tapşırıq və göstərişlərinin yerinə yetirilməsi
nəticəsində mümkün olmuşdur.
Heydər Əliyevin qanunvericilik təşəbbüsü əsasında 7 dekabr 1999-cu il tarixdə “Prokurorluq haqqında”
qanunun qəbulu qarşıda duran bu və digər vəzifələrin uğurla həyata keçirilməsinə imkan yaratmış, prokurorluq
orqanlarının daha da demokratikləşməsini, onların qanunçuluğun və insan hüquqlarının aliliyinin real
təminatçısına çevrilməsini təmin etmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
17 iyul 1998-ci il tarixli sərəncamı ilə hər il oktyabr ayının 1-nin Prokurorluq İşçilərinin Peşə Bayramı kimi
qeyd edilməsi isə tarixi ədalətin bərpa olunması ilə yanaşı, hakimiyyət orqanları sırasında xüsusi yeri olan
prokurorluğa dövlət qayğısının ifadəsi, ölkəmizdə prokurorluğun roluna rəsmi münasibətin dövlət səviyyəsində
təzahürüdür.
Ulu öndər Heydər Əliyevin prokurorluğun fəaliyyətinə yüksək qiymət verməsi, ölkəmizin müstəqilliyinə,
dövlətçiliyə sədaqətinə görə təşəkkür etməsi hər birimizin üzərinə daha böyük məsuliyyət qoymuşdur.
Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun kollektivi də öz fəaliyyətində daim ulu öndərimizin hüquqi
dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu ilə bağlı ali ideyalarını rəhbər tutmaqla, qanunvericiliklə müəyyən
edilmiş səlahiyyətlərini lazımi səviyyədə həyata keçirməyə, Silahlı Qüvvələrdə və qanunvericiliyə uyğun olaraq
yaradılmış başqa silahlı birləşmələrdə qanunçuluğun, hərbi intizamın möhkəmləndirilməsinə çalışır. Əsası
ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş ordu quruculuğu sahəsində həyata keçirilən kompleks
tədbirlərin nəticəsi olaraq son illərdə ölkədə hərbi cinayətlərin-fərariliyin, hərbi xidmətdən yayınma hallarının və
hərbi xidmət əleyhinə olan digər cinayətlərin sayı ildən-ilə kəskin şəkildə azalmışdır.
Azərbaycan xalqı ölkənin gələcək taleyi ilə bağlı həmişə olduğu kimi, yenə də məhz Heydər Əliyev sözünün
intizarında idi. Belə bir məqamda ulu öndərin ideyalarını onun cismani yoxluğundan sonra da davam etdirməyə
qadir siyasi lideri - cənab İlham Əliyevi böyük əminliklə xalqa təqdim etməsi insanların Azərbaycanın gələcək
taleyi ilə bağlı tərəddüdlərinə son qoydu. Ümummilli liderin xalqa tarixi müraciətində möhtərəm Prezidentimiz
İlham Əliyev haqqında irəli sürdüyü “Mən ona özüm qədər inanıram” əminliyi və xalqın bu əminliyə söykənən
yüksək etimadı böyük yüksəliş və yeni bir inkişaf mərhələsinə yol açdı.
Ulu öndərin müəyyən etdiyi inkişaf konsepsiyasını yüksək dinamizmlə həyata keçirən möhtərəm
Prezidentimiz İlham Əliyevin yürütdüyü məqsədyönlü siyasətin uğurları sayəsində bu gün Azərbaycanın davamlı
tərəqqisi təmin olunmuş, ölkəmizin hərtərəfli inkişafına yönələn bir sıra qətiyyətli addımlar atılmışdır.
Azərbaycan dünyanın iqtisadi müstəvisində istehlakçı ölkə statusunu istehsalçı ölkə statusuna dəyişmiş, sosialiqtisadi inkişaf tempinə görə dünyanın ən öncül dövlətlərindən birinə çevrilmişdir. Möhtərəm Prezidentimizin
imzaladığı mühüm dövlət proqramlarının icrası nəticəsində Azərbaycanda bir sıra sosial-iqtisadi problemlər öz
həllini tapmış və keçid dövrü uğurla başa çatdırılmışdır. Cənab Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli addımları
sayəsində Azərbaycan bu gün bütün bəşəriyyəti narahat edən enerji təhlükəsizliyi problemini nəinki tamamilə
aradan qaldırmış, eyni zamanda, özünün zəngin enerji ehtiyatları ilə Avropanın enerji təhlükəsizliyinin başlıca
təminatçısı olmuşdur. Bütün dünya üçün xüsusi aktuallıq kəsb edən ərzaq təhlükəsizliyi probleminin həlli
yönündə də əhəmiyyətli işlər görülmüş, mühüm dövlət proqramlarının icrasına başlanmışdır. Enerji və ərzaq
təhlükəsizliyi ilə yanaşı, bu gün ölkəmiz üçün vacib olan nəqliyyat təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində də
əsaslı tədbirlər həyata keçirilməkdədir.
Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra Azərbaycanın xarici siyasətində qazanılan uğurların sırası
Prezident İlham Əliyev tərəfindən daha da genişləndirilmiş, geopolitik baxımdan olduqca həssas bölgədə yerləşən
ölkəmiz öz mənafelərini balanslaşdırılmış xarici siyasət kursu nəticəsində qoruyaraq regionun ən vacib ölkəsinə
çevrilmişdir. Bu gün ölkəmizdə ən müxtəlif sahələr üzrə davam edən inkişaf prosesləri məntiqi ardıcıllıqla birbirini tamamlayır. Azərbaycanda güclü ordu qurulur, ölkəmizdə informasiyalı cəmiyyətin formalaşması, əldə
edilən iqtisadi mənfəətlərin bu gün qloballaşan dünyanın ən qiymətli sərvəti rolunda çıxış edən insan kapitalına
çevrilməsi üçün məqsədyönlü addımlar atılır, informasiya texnologiyalarının son nailiyyətləri daha böyük sürətlə
Azərbaycanın həyatının ayrılmaz bir hissəsinə çevrilir.
Bütün bunlarla yanaşı, ölkədə aparılan demokratik islahatlar getdikcə daha geniş vüsət alır, insan hüquq və
azadlıqlarının təminatı sistemi daha da mükəmməlləşdirilir, Azərbaycanda tolerant bir mühitin mövcudluğuna
şərait yaradan əsaslar möhkəmləndirilir, respublikamızda vətəndaş cəmiyyəti formalaşdırılır. Hər bir vətəndaş
onunla dövlət arasındakı münasibətlərdə müəyyən edilmiş rol və vəzifələri, mənsub olduğu dövlətin bugününə və
gələcəyinə görə daşıdığı məsuliyyəti daha aydın görür, hər addımında buna riayət etməyə çalışır.
Son illərdə prokurorluğun yeni dövrə uyğun fəaliyyətini nizama salan, çoxsaylı normativ-hüquqi aktlar
hazırlanaraq icraya yönəldilibdir. Prokurorluq işçilərinin maddi və sosial təminatının yaxşılaşdırılması, müasir
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üslubda prokurorluq binalarının tikilməsi, digər prokurorluq binalarının əsaslı təmir edilməsi, əməkdaşlar üçün
lazımi iş şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması xüsusi qeyd edilməlidir.
Ölkəmizin uğurları beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir. Dünya İqtisadi
Forumunun hesabatına əsasən Azərbaycan son illərdə ardıcıl olaraq MDB ölkələri arasında liderliyini qoruyub
saxlamışdır.
Müstəqilliyin atributlarından sayılan Silahlı Qüvvələrin formalaşdırılması, hərbi islahatların aparılması, bu
gün qürur duyduğumuz Azərbaycan Ordusunun qazandığı nailiyyətlər də ulu öndər Heydər Əliyevin əsasını
qoyduğu siyasətin uğurlarındandır. Cənab İlham Əliyev müdafiə qabiliyyətimizin gücləndirilməsini qarşıya
prioritet məsələ kimi qoyub. Bu gün böyük iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, Milli Ordumuz dövlətimizin milli
təhlükəsizliyini, əhalinin əmin-amanlığını ləyaqətlə qoruyur.
Aprelin 2-dən 5-dək təcavüzkar Ermənistanın silahlı qüvvələri işğal altında saxladıqları ərazini bir qədər də
genişləndirməyə ciddi cəhd göstərdi. Silahlı Qüvvələrimizin mövqelərinə doğru irəliləmək üçün müəyyən
təxribatlara əl atan təcavüzkar indiyədək saxlanan atəşkəsi ciddi şəkildə pozaraq geniş müharibə təhlükəsi yaratdı.
Silahlı Qüvvələrimiz böyük cəsurluq və şücaət göstərərək nəinki öz mövqelərini qoruya bildi, əksinə düşməni öz
əvvəlki mövqelərindən də geri oturdaraq bəzi mühüm strateji məntəqələri işğaldan azad etdi. Bu döyüş
əməliyyatlarında Azərbaycan hərbçilərinin göstərdiyi şücaət və qəhrəmanlıq ordumuzun torpaqlarımızı azad
etməyə qadir olduğunu, yüksək döyüş qabiliyyətini, özlərinin yüksək döyüş ruhunu və vətənpərvərlik
mövqelərini, qələbə əzmində olduqlarını əyani nümayiş etdirdi. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyəti,
ordumuzun qəhrəmanlığı və xalqın mübarizliyi Azərbaycanın hərbi üstünlüyünü təmin etdi. Mayın 1-də
Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyevanın Ermənistan silahlı
qüvvələri ilə təmas xəttində yerləşən Tərtər, Ağdam və Bərdə rayonlarına səfərə getməsi həm yerli sakinlərdə,
həm də hərbçilərdə böyük ruh yüksəkliyi yaratmışdır. Dövlət başçımız və xanımı cəbhə xəttindən cəmi 200 metr
kənarda yerləşən Azərbaycan ərazilərində olmuş, yerli sakinlərlə, həmçinin hərbçilərlə görüşmüş və vəziyyətlə
yerindəcə tanış olmuşlar. Cənab Ali Baş Komandanımızın bu səfəri bir daha təsdiqlədi ki, dövlət başçısı bütün
məqamlarda, hətta ən çətin anlarda da təmas xəttində yaşayan insanların və Vətənimizin keşiyində ayıq-sayıq
dayanan hərbçilərin yanındadır. Bu səfər bir daha sübut etdi ki, möhtərəm Prezidentimiz hər bir vətəndaşın,
xüsusilə, cəbhə bölgəsində yaşayan əhalinin qarşılaşdığı problemlərə həssaslıqla yanaşır, onların rahat və
təhlükəsiz yaşamaları üçün bütün imkanlardan istifadə edir. Düşmən tərəfin Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
mövqelərini və yaşayış məntəqələrini mütəmadi olaraq atəşə tutduğu bir vaxtda evləri dağıdılmış insanlarla,
həmçinin səngələrdə ayıq-sayıq dayanmış hərbçilərlə görüşən Ali Baş Komandanın həyatını böyük risk
qarşısında qoyaraq, cəbhənin ən qaynar nöqtəsinə getməsi və orada görüşlər keçirməsi dövlətimizin başçısının
məğrur cəsarətinin, həmçinin Yenilməz Sərkərdəlik şücaətinin göstəricisidir.
Bu günlərdə xalqımız müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi, ulu öndər, dünyanın seçilmiş insanlarından
biri - unudulmaz şəxsiyyət Heydər Əliyevin 93 illiyini qeyd edir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin cismən yoxluğu,
ideallarından pöhrələnən uğurları özünün həyatda ikən görə bilməməsi qəlbimizi nə qədər göynətsə də, biz bu
nailiyyətlərin hər birində ulu öndərin nurlu simasını görürük, onun varlığını hiss edirik və bu hiss Heydər Əliyevin
Azərbaycanın bugünündən şad ruhunu bütün qəlbi ilə duyan hər bir insanın daşımalı olduğu əbədi bir vəzifəni
Heydər Əliyev ideyalarına sadiqlik vəzifəsini müəyyənləşdirir. Bu ideyaları layiqincə həyata keçirən möhtərəm
Prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın qazandığı nailiyyətlərə töhfə vermək üçün Azərbaycan
Respublikası Hərbi Prokurorluğu bundan sonra da ordumuzun qüdrətlənməsi naminə qanunvericilikdə nəzərdə
tutulmuş silahlı birləşmələrdə qanunçuluğun möhkəmləndirilməsi istiqamətindəki fəaliyyətini daim artıracaq,
insan hüquq və azadlıqlarının pozulmasına, cinayətkarlığa qarşı barışmaz mübariz olmağa, insan amili ilə bağlı
hər bir məsələdə həssaslıq göstərməyə çalışacaq, dövlətimizin əbədi yaşaması, səadəti, rifahı naminə üzərinə
götürdüyü ali missiyanı Heydər Əliyev ideallarına layiq şəkildə davam etdirəcək, dövlətçiliyimizin daha da
möhkəmləndirilməsi, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu prosesində qanunla üzərinə düşən bütün vəzifələrin icrası
istiqamətində səmərəli fəaliyyət göstərəcəkdir.
Xalq qəzeti.-2016.-6 may.-№97.-S.3.
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Azərbaycanın rəmzi
Fəttah HEYDƏROV,
Milli Məclisin deputatı,
Respublika Ağsaqqallar Şurasının sədri
Qəbələ rayonuna hər səfərimdə ən təxirəsalınmaz və maraqlı görüşlərim seçicilərimlə olur. Rəsmi, ya qeyrirəsmi olsun, - bu görüşlər bir qayda olaraq yüksək fəallıq şəraitində keçir. Seçicilərlə bir müddət əvvələ təsadüf
edən növbəti görüş də maraqlı məqamlarla yadda qaldı. Aralarında azsaylı xalqların nümayəndələri olan Qəbələ
sakinləri həmişəki kimi nikbin ovqatda idilər. Bütün dünyanı bürüyən, ölkəmizdən də yan keçməyən qlobal
maliyyə böhranı şəraitində seçicilərin yüksək əhvali-ruhiyyəsi, mövcud çətinliklərin tez bir zamanda həllinə olan
ümidləri, bir sözlə, mübarizlikləri qəlbimi dağa döndərirdi.
Həm də ona sevinirdim ki, əvvəlki illərdən fərqli olaraq daha seçiciləri “qazın, işığın, suyun olmaması” kimi
kommunal problemlər qayğılandırmır. Bir zamanlar Qəbələ rayonu üçün də səciyyəvi olan bu problemlər son
onilliklərdə əsaslı şəkildə həllini tapıb. Elə bu səbəbdən də Milli Məclisin deputatı ilə görüşdə sakinlərdən kimisi
qlobal məsələlərə münasibətini ifadə edir, kimisi cənab İlham Əliyevin irəli sürdüyü antiböhran təkliflərinin
əhəmiyyətindən söz açır, kimisi də sahibkarlığın inkişafına yönələn yeni təşəbbüsləri alqışlayırdı...
Fəal müzakirələr şəraitində keçən görüşdə bir ağsaqqalın üzünü mənə tutaraq verdiyi sual isə müzakirələrin
gedişini dəyişdi. “Fəttah müəllim, sevimli Prezidentimiz hər ili bir mövzuya həsr edir, onu o adla adlandırır. Bu
ilimiz isə çətin bir adla oldu. 80 yaşım var, cəmi 4 il məktəbə getmişəm, bu sözü deməyə çətinlik çəkirəm. Bu söz
nə deməkdir?” Hamının üzünə təbəssüm qondu. Ağsaqqalın çətinliklə tələffüz etdiyi bu sözün multikulturalizmin mənasının yalnız qocaman seçicinin deyil, ümumilikdə auditoriyanın asanlıqla başa düşəcəyi
sadə, aydın və məntiqli izaha ehtiyac var idi. Hələ qədimlərdən müxtəlif millətlərə, azsaylı xalqlara qucaq açan
bir məkanda - Qəbələ torpağında bu sualı cavablandırmaq çətin olmadı. Xüsusi izahata, elmi-politoloji
açıqlamalara, bir sözlə, “Amerika açmağa” lüzum yox idi. Eyni ölkədə yaşayan müxtəlif xalqların mədəniyyət
hüququnu tanıyan humanist dünyagörüşü və ona uyğun müəyyənləşdirilən dövlət siyasəti barədə məlumat verdim.
Azərbaycan multikulturalizminə ən mükəmməl nümunə kimi məhz elə Qəbələ rayonunda tarixən udilərin,
ləzgilərin, rusların və digər etnosların dinc yanaşı, dostluq şəraitində yaşadıqlarını diqqətə çatdırdım. Ölkəmizin
hər yerində olduğu kimi, Qəbələdə də başqa millətlərə və dinlərə dözümlü münasibətin olduğunu bildirdim.
Cavabım ağsaqqalı qane etmişdi. Razı halda gülümsünərək, “Fəttah müəllim, daha deyin ki, multikulturalizm
qəbələli kimi yaşamaqdır da...” - deməsi hamıda xoş təbəssümə və yüksək əhvali-ruhiyyəyə səbəb oldu. Bu fikri
təsdiqləyərək dedim: “Bəli, ağsaqqal, multikulturalizm elə qəbələli, naxçıvanlı, lənkəranlı, gədəbəyli,
bakılı...yəni, əsl azərbaycanlı kimi yaşamaqdır”.
Qənaətimizdə tamamilə haqlı idik: Bizim günlərdə müasir politoloji yanaşmadan çıxış edərək bunu
multikulturalizm də adlandıra bilərik, tolerantlıq da. Yəni, bu terminin onlarca hüquqi, ictimai, siyasi və mədəni
tərifi, təsnifatı olsa da, xalqımızın şüurunda bunun adı çox sadədir. Bu, əsrlər boyu formalaşmış milli dəyərimiz,
hər bir kənddə, rayonda, şəhərdə özünü təsdiq edən yaşam tərzidir. Bu, əsl azərbaycançılıqdır...
***
Əlbəttə, təkcə Qəbələdə deyil, Azərbaycanın hər bir bölgəsində, rayonunda, kəndində, qəsəbəsində azsaylı
xalqların nümayəndələrinə rast gəlmək olur. “Odlar yurdu” öz hərarətli nəfəsi, isti münasibəti ilə bu torpaqda
yaşayan bütün xalqlara qucaq açıb. Burada müxtəlif xalqlar hələ antik dövrlərdən bir-birilə qaynayıb, qarışıb,
dostluq, hətta qohumluq əlaqələri yaradıblar. Şad günlərdə, çətin sınaqda bir-birilərinə dəstək olublar,
sevinclərini, dərd-sərlərini bölüşüblər.
Onlar arasında düşüncə birliyi, vətənpərvərlik duyğuları yaranıb, yadelli işğalçılara qarşı birləşib, ümumi
Vətən naminə canlarını belə fəda ediblər. Bəzən bu ərazidə yaşayan xalqlar dəfələrlə qüdrətli dövlətlərdən asılı
vəziyyətə düşüblər. Lakin yaranmış şərait onları dünyagörüşlərindəki fərqlərə baxmayaraq, yaxınlaşmağa vadar
edib. Tədricən müxtəlif dinə, məzhəbə, dilə, mədəniyyətə malik insanların ümumi Vətəninə çevrilən
Azərbaycanda tolerantlıq və multikulturalizm düşüncəsi inkişaf edib, milli dəyər kimi möhkəmlənib.
Xalqımız milli hisslərlə yanaşı, bəşəri dəyərlərə də hər zaman sadiq olub. Özünə qapanmayıb, ətraf aləmlə
əlaqə yaradıb. Ünsiyyətə açıq olub, ona sığınanları himayə edib. Bu nəcib xarakterimiz həm də üstünlüyümüzdür:
bəzi xalqlardan fərqli olaraq yaşadığımız ərazilərdə üstünlüyümüzdən sui-istifadə edib, heç bir etnosu əzməmişik.
1299

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Əksinə, onların inkişafına, yüksəlişinə yardım etmişik. Onların özü kimi mövcudluğuna, öz dəyərlərini
yaşatmalarına şərait yaratmışıq.
Hesab edirəm ki, “Multikulturalizm azərbaycanlıların həyat tərzidir” deyimi tamamilə real əsaslara söykənir.
Uzağa getməyək, elə şifahi və yazılı xalq ədəbiyyatı nümunələrimizdə, dastanlarımızda, habelə müxtəlif tarixi
qaynaqlarda, məxəzlərdə azərbaycanlıların digər xalqlarla qarşılıqlı hörmət şəraitində yaşadığını göstərən
çoxsaylı epizodlar mövcuddur. Bizim “qonaqpərvərlik”, “hörmət”, “əsl azərbaycançılıq” dediyimiz dəyərlər,
xüsusiyyətlər dünyanın siyasi leksikonunda məhz multikulturalizm adlanır.
Azərbaycan adlı Vətən torpağının altı da, üstü də qızıldır. Ölkəmizin mühüm coğrafi-siyasi məkanda
yerləşməsi, zəngin təbii sərvətləri tarixən başqa millətlərin diqqətini çəkib. Əsrin əvvəllərində Nobel qardaşlarının
Bakıda həyata keçirdikləri layihələri xatırlatmaq yerinə düşər. XX əsrin əvvəllərində Almaniyadan, Polşadan,
Türkiyədən, Rusiyadan, İrandan çoxlu sayda tacirlər, neftçilər, habelə fəhlələr gələrək Bakıda və Azərbaycanın
digər bölgələrində çalışırdılar. Beləliklə, ötən əsrin əvvəllərində obyektiv tarixi proseslərlə əlaqədar
Azərbaycanda multikultural ənənələr inkişaf edirdi.
Bir məqamı da səmimi etiraf etməliyik: daim hörmət-izzət göstərdiyimiz, süfrəmizin başında oturduğumuz
bəzi bədxah millətlər xalqımızın bu qonaqpərvərliyindən sui-istifadə edib, bizə dönük çıxıblar. Məkrli
qonşularımız olan ermənilərin nankorluğu və xəyanəti, qəsbkar siyasəti barədə xüsusi danışmağa ehtiyac yoxdur.
Ermənistan bu gün də monoetnik dövlət kimi tanınır. Lakin bu bədxahlardan fərqli olaraq, hətta 70 illik totalitar
sovet rejimi də xalqımızın multikultural düşüncəsinə hakim kəsilə bilmədi.
Xüsusən də ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda siyasi hakimiyyətdə olduğu 1970-1980-ci illərdə
respublikamızda multikultural dəyərlər sürətlə inkişaf etdi. O, hakimiyyətinin ilk dövrlərindən etibarən xalqın
mənəvi dəyərlərini, dilini məharətlə qorudu, təbliğ etdirdi. Eyni əzmkarlıqla bu ərazidə yaşayan etnosların da
hüquqlarına sahib çıxdı. Necə ki Azərbaycanın unudulmuş tarixi qəhrəmanlarını, dövlət adamlarını yenidən xalqa
qaytardı, eyni fədakarlıqla da digər xalqların görkəmli nümayəndələrinin xatirəsini əbədiləşdirdi.
HAŞİYƏ: Həmin illərdə Heydər Əliyevin yüksək etimadı ilə müxtəlif məsul vəzifələrdə çalışmışam,
Naxçıvanda - Ordubad, Culfa rayonlarına rəhbərlik etmişəm. Böyük şəxsiyyətin bu istiqamətdə həyata keçirdiyi
tədbirləri yaxşı xatırlayıram. Dahi rəhbərin biz məmurlardan bir əsas tələbi də var idi: daim deyirdi ki,
azərbaycanlılarla yanaşı, digər xalqların da hüquqlarını qoruyun, onları incitməyin. Onların mədəniyyətlərini,
adət-ənənələrini yaymalarına şərait yaradın. Qoy bayramlarını keçirsinlər, öz tarixlərini unutmasınlar. Heydər
Əliyevin tələblərindən biri də o idi ki, milli azlıqların kompakt şəkildə yaşadıqları kənd və qəsəbələrdə sosial
problemlər dərhal aradan qaldırılsın, onlar üçün zəruri infrastrukturlar yaradılarkən, hökmən klublar, muzeylər,
bir sözlə, onların milli dəyərlərini yaşadacaq mərkəzlər xüsusi nəzərə alınsın.
Təsadüfi deyil ki, məhz ötən əsrin 70-80-ci illərində Azərbaycanda yaşayan xalqlar da milli-mənəvi intibah
mərhələsini yaşadılar. İlk olaraq hər birinin folklor ansamblları yaradıldı, ardınca tarixi qəhrəmanları və
şəxsiyyətləri barədə kitablar nəşr olundu, onların xatirələri əbədiləşdirilərək küçələr adlandırıldı, büstləri qoyuldu.
Mədəniyyət abidələri təmir və bərpa edildi, mənəvi dəyərlərinin təbliği üçün dövlət dəstəyi formalaşdırıldı.
Müxtəlif mədəni festivallar keçirildi. Bir sözlə, Heydər Əliyevin sayəsində çoxmillətliliyin əslində, etnik
zənginlik
olduğu
bir
həqiqət
kimi
ortaya
çıxdı.
Heydər Əliyevin müdrikliyini və misilsizliyini sübut edən faktlardan biri də budur ki, o, xalqımızın bütün müsbət
xüsusiyyətlərinin üzə çıxmasına şərait yaradıb. Bu dəyərlərin küll halında təbliğini təmin edib. Bu xüsusda
multikulturalizm və tolerantlıq xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Heydər Əliyev bu iki ali meyarı azərbaycançılığın
mühüm tərkib hissələri kimi nəzərdən keçirirdi.
Heydər Əliyevin səfər etdiyi kənd və qəsəbələrin sayı minlərlədir. Bu yaşayış məntəqələrinə ulu öndər yalnız
bir rəhbər kimi yox, həm də sakinlərin xeyirxah dostu, qayğıkeş himayədarı kimi gedirdi. Görüşlərdəki
səmimiyyətin, sadəliyin səbəbi də məhz bunda idi (bu gün möhtərəm Prezident İlham Əliyevin də vətəndaşlarla
ünsiyyətin ən mükəmməl, səmimi formasını seçməsi və xalqın əsl inam, etimad ünvanına çevrilməsi mənə ötən
əsrin 70-80-ci illərini xatırladır və olduqca qürurlu, xoş duyğular yaradır).
Digər azsaylı xalqların yaşadıqları kənd və qəsəbələrdə keçirilən görüşlər isə tamam ayrı bir aləm idi. Heydər
Əliyevin istəyi ilə milli ansamblların, rəqs və ifa qruplarının kiçik konsertləri təşkil olunurdu, onların
özünəməxsus mətbəxini dadırdı, həyat tərzlərini təqdir edirdi. Təsadüfi deyildi ki, azərbaycanlılarla yanaşı, digər
xalqların nümayəndələri də yüksək dövlət vəzifələrində təmsil olunur, deputat seçilir, həm respublika, həm də
ittifaq miqyaslı təltiflərlə mükafatlandırılırdılar.
Ümumiyyətlə, Heydər Əliyev üçün milli məsələ olduqca vacib əhəmiyyət kəsb edirdi. Məsələn, bu ərazidə
yaşayan erməni əhalisinin mədəni dəyərlərinin təbliğinə maneə yaratmırdı, amma bu fəaliyyət həddini aşaraq
separatizm meyillərinə çevrildiyi təqdirdə ulu öndərin ən sərt, ən kəskin reaksiyasını görür, bu cəhdləri necə
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qətiyyətlə məhv etdiyinə şahid olurduq. Onun erməni şair və yazıçılardan birbaşa tələbi də bu idi ki, əsərlərinizdə
təbliğ edəcəyiniz mövzu xalqların qardaşlığı və azərbaycanlıların sizə qarşı əsrlər boyu göstərdiyi
qonaqpərvərliyə, dözümlülüyə minnətdarlıq olmalıdır. Bəli, Heydər Əliyevin müdrikliyinin bir nümunəsi də bu
idi ki, ermənilər daim təşəkkür etməli, buraya sonradan gəldiklərini anlamalıdırlar. Elə ulu öndərin böyük
azərbaycançılığının bir təsdiqi də, ötən əsrin 70-ci illərində Dağlıq Qarabağ ərazisində ermənilərin bu torpaqlara
gəlmələrinin 150 illiyi ilə bağlı abidəni ucaltması idi. Bu abidə, əslində, həmin dövrdə ittifaq boyu təbliğatı
aparılan “Dağlıq Qarabağ qədim erməni torpağıdır” cəfəngiyyatına vurulan əsaslı zərbə oldu. Həmin dövrün
ictimai-siyasi proseslərinin birbaşa iştirakçısı kimi tam qətiyyətlə deyirəm ki, Heydər Əliyev erməniləri öz təsiri
altına alaraq, onları əsasən zərərsizləşdirdi və Azərbaycanın mənəvi bayrağı altında birləşdirdi. Təəssüf ki,
ümummilli liderin 1987-ci ildə məlum istefasından sonra Heydər Əliyevin müəllifi olduğu “Vahid maraqlar,
Azərbaycan mənafeyi ətrafında birləşmiş millətlərin mənəvi ittifaqı” da dağıldı, separatizm və savaş meydanına
çevrildi.
Ötən əsrin 90-cı illərində Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etsə də, bütün sahələrdə acınacaqlı vəziyyət hökm
sürürdü. Bu dövrdə həm xarici zərərli təsirlər, həm də güclü hakimiyyətin olmaması səbəbindən ölkədə separatizm
meyilləri güclənirdi. İctimai vəziyyət dözülməz həddə çatmışdı. Yüzilliklər boyu bir-birilərini qardaş hesab edən
millətlər öz aralarında artıq etnik fərqlilik axtarışına çıxmışdılar. Bu zərərli meyilləri zorakılığa çevirmək üçün
çoxsaylı cəhdlər baş qaldırmışdı. Amma Heydər Əliyev dühası bunların qarşısını mətinliklə aldı. Adi bir çağırışla
rus da, talış da, ləzgi də, kürd də, tat da, molokan da... bir sözlə, bütün xalqlar vahid dövlət maraqları ətrafında
səfərbər oldular. Bütün xalqlar anladılar ki, yalnız “Heydər Əliyev bayrağı” altında onların təhlükəsizliyi, rifahı
təmin oluna bilər, milli hüquqları qorunar. Belə də oldu.
Bəzən politoloqlar, tarixçilər sual edirlər ki, Heydər Əliyevin lider kimi əsl gücü nədə idi? Zənnimcə, sualın
sadə bir cavabı var: Heydər Əliyev mükəmməl lider xarizmasına malik olmaqla yanaşı, həm də birləşdirici
şəxsiyyət idi. Onun ideyaları təkcə kiçik bir qrupu, toplumu yox, ümumilikdə vahid sərhədlər hüdudunda yaşayan
bütün millətləri birləşdirmək gücünə malik idi. Bu baxımdan tam əminliklə deyə bilərik ki, Heydər Əliyevin
müəllifi olduğu azərbaycançılıq ideyası azərbaycanlılarla yanaşı, digər millətlərin də maraqlarını uca tutan,
hüquqlarını tanıyan və təmin edən, onlara bərabər imkan yaradan mənəvi normalar sistemidir.
Məlumdur ki, azərbaycançılıq ideyası xalqımızın minilliklər boyu formalaşdırdığı dəyərlər toplusu, mənəvi
külliyatıdır. Dədə Qorquddan Nizamiyə, Nəsimiyə, Füzuliyə, Mirzə Fətəli Axundzadədən Mirzə Cəlilədək bir
çox şairlər, yazıçılar, ədiblər, ziyalılar - əsl vətənpərvərlər bu ideyanın inkişafına töhfələr vermiş, onu daim
təkmilləşdirmiş, yaymışlar.
Heydər Əliyev dühasının böyüklüyü onda idi ki, o həmin ideyanı müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşdıra
bildi və onu müstəqillik mübarizəsinin məramına çevirdi. Hələ 1970-ci illərdən onu müstəqil dövlətçiliyin təməl
prinsipi kimi formalaşdırmağa başladı. Yəni, əsrlər boyu təshih oluna-oluna təkmilləşən bu ideya əvvəllər daha
çox maarifçilik qayəsi kimi idisə, Heydər Əliyevin sayəsində o, sırf dövlətçilik və müstəqillik amalının konseptual
təməlinə çevrildi.
Ən əsası, azərbaycançılıq ideyası Heydər Əliyev tərəfindən milli kimliyimizin ideoloji göstəricisi miqyasını
aşdı. Eyni zamanda, artıq bu ərazidə yaşayan bütün etnosların birləşdirici gücünə çevrildi. Heydər Əliyevin
azərbaycançılıq ideyası həm də mükəmməl bir ideologiyadır: Azərbaycanda yaşayan bütün insanları ayrı-seçkilik
qoymadan
vahid
amal,
vahid
dövlət,
vahid
maraqlar
ətrafında
birləşdirir.
Heydər Əliyevin fəaliyyətinin mahiyyətini və müəllifi olduğu azərbaycançılıq ideyasının məğzini təşkil edən əsas
prinsip budur ki, müxtəliflik - istər milli, istər dini baxımdan olsun, - bizi ayırmır, əksinə, birləşdirir. Fərqlilik bizi
zəiflətmir, əksinə, gücləndirir.
Fikrimizcə, ümummilli lider Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideologiyası bütün milli xüsusiyyətləri ilə
yanaşı, həm də bəşərilik prinsiplərinə əsaslanır. Bu ideologiya Azərbaycanda yaşayan, özünü Azərbaycan
vətəndaşı, hətta azərbaycanlı sayan milyonlarla insanın mənəvi istinad mənbəyinə, birləşdirici amilə çevrilib.
Yuxarıda xatırlatdığımız kimi, ölkəmizin ciddi sınaq qarşısında qaldığı həmin çətin günlərdə - 1993-cü ildə
burada yaşayan bütün xalqların ulu öndərin bir çağırışı ilə Azərbaycanın düşmənlərinə qarşı vahid qüvvə kimi
səfərbər olmasının da səbəbi məhz Heydər Əliyev şəxsiyyəti və onun formalaşdırdığı azərbaycançılıq ideyası idi.
Sonrakı tarixi sınaqlarda da digər xalqların nümayəndələri də ön cərgədə oldular, müstəqilliyimizin qorunub
saxlanmasında fədakarlıqlar göstərdilər. Yəni, Heydər Əliyevin sayəsində Azərbaycanda yaşayan millətindən asılı
olmayaraq bütün insanlar anladılar ki, bu vətən onlarındır, bu vətənin sahibi həm də onlardır.
Ümummilli lider çıxışlarında daim bildirirdi ki, “Azərbaycanın varı, dövləti təkcə onun pambığı, yeraltı,
yerüstü sərvətləri deyil, onun ərazisində yaşayan xalqlardır”. Ulu öndər bunu sadəcə sözdə ifadə etmirdi, həm də
milli azlıqların hərtərəfli inkişafı üçün real addımlar atırdı. 1993-cü ildə 33 milli-mədəni mərkəzin fəaliyyət
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göstərməsinə icazə verildi. Milli təşkilat və cəmiyyətlərin normal işi üçün vacib olan inventar, onların yerlə təmin
olunması və milli dillərdə qəzetlərin nəşrini maliyyələşdirmək üçün Prezident Fondundan vəsait ayrıldı. Milli
azlıqların ədəbiyyat, mədəniyyət, dil, tarix, adət-ənənələrinin və s. qorunub saxlanmasına, inkişaf etdirilməsinə
qanuni zəmin yaradıldı. Onların əlifbaları, doğma dillərində dərslikləri hazırlandı. Kitablarının, qəzetlərinin nəşri
üçün dövlət büdcəsindən vəsait ayrıldı. Respublika radiosunda, yerli televiziyalarda və qəzetlərdə doğma
dillərində verilişlər hazırlanmasına şərait yaradıldı.
Hesab edirik ki, bu gün dünyada mükəmməl örnək, təkmil model kimi qəbul edilib öyrənilən Azərbaycan
multikulturalizmi və tolerantlığı prinsiplərinin mayası, qayəsi də məhz Heydər Əliyevin azərbaycançılıq
ideyasından irəli gəlir.
Ulu öndər Heydər Əliyev həmişə deyirdi ki, ölkənin inkişafı yalnız azərbaycançılıq ideologiyası əsasında Azərbaycanda yaşayan bütün millətlərin nümayəndələrinin bərabərliyi və əməkdaşlığı sayəsində mümkündür.
Milli həmrəylik, milli-mənəvi dəyərlərin qorunması, ümumi tarix və ümumi ünsiyyət dili etnik mənsubiyyətindən
asılı olmayaraq hər bir azərbaycanlıya özünü bu ölkənin layiqli vətəndaşı kimi hiss etmək imkanı verəcək. Ötən
23 il ərzində biz bu ideyanın da tam gerçəyə çevrilməsini qürurla seyr etdik.
Heydər Əliyev islami dəyərlərlə yanaşı, başqa dinlərin inkişafına da tolerant mühitin yaradılmasını təmin
edirdi. Dini konfessiyalar arasında qarşılıqlı hörmətə söykənən münasibətlərin formalaşdırılmasına çalışırdı. Ulu
öndərin diqqəti və qayğısı ilə Bakı şəhərinin mərkəzində Qafqazda ən böyük sinaqoq inşa edildi. Çoxsaylı kilsələr,
ibadət məkanları açıldı. Roma Papası II İoann Pavel 2002-ci ilin mayında respublikaya tarixi səfəri zamanı
Azərbaycandakı
tolerantlığı
və
multikulturalizmi
yüksək
dəyərləndirdi.
***
Təəssüf ki, bu gün dünyada multikulturalizm və tolerantlıq kimi dəyərlərə böyük təhlükə var. Özü də bu
təhlükənin demokratik dəyərləri əldə dəstəvuz edən Qərbdən gəldiyini açıq deməliyik. Dərisinin rənginə, irqinə,
dininə, milli, sosial mənşəyinə görə diskriminasiya hallarına Avropada son illər geniş rast gəlinir. BMT-nin
irqçiliklə bağlı hesabatlarında müxtəlif dövlətlərdə, o cümlədən ABŞ, Fransa, Almaniya, Norveç və s. inkişaf
etmiş dövlətlərdə müsəlmanlara, o cümlədən ərəblərə, çinlilərə, yəhudilərə, qaraçılara, qaradərililərə, suriyalı
mühacirlərə
qarşı
dözümsüzlük
halları
tənqid
edilir.
Bu mənada, Azərbaycandakı vəziyyət tamamilə fərqlidir. Bizim ölkəmiz digər ölkələrə yaxşı mənada örnək
göstərilir. Bu da təsadüfi deyil. Azərbaycanda belə bir unikal cəmiyyətin qurulması Heydər Əliyev ideyalarının
layiqli davamçısı möhtərəm Prezident İlham Əliyevin də xüsusi diqqət mərkəzindədir. Multikulturalizmin
alternativinin özünütəcrid olduğunu bəyan edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin fikrincə:
“Multikulturalizm başqa xalqın nümayəndəsinə hörmət, başqa dinə hörmətdir. Öz dininə hörmət başqa dinə
hörmətdən başlayır. Multikulturalizm ayrı-seçkiliyə yol vermir, əksinə, bütün xalqları birləşdirir. Eyni zamanda,
hər bir ölkənin öz qaydaları, öz ənənələri vardır. Azərbaycanda yaşayan xalqlar əsrlər boyu multikulturalizm
şəraitində yaşayıblar”.
Möhtərəm İlham Əliyevin 2016-cı ili Azərbaycanda “Multikulturalizm ili” elan etməsi də böyük hadisədir.
Azərbaycan son illər bu sahədə aparılan müzakirələrin, sadəcə, iştirakçısı qismində çıxış etmir. Eyni zamanda,
bəşəriyyətin gələcək inkişafı naminə mədəniyyətlərarası, konfessiyalararası və sivilizasiyalararası dialoq üçün
real imkan və mexanizmlərin müəyyənləşdirilməsinə xidmət göstərən bu cür müzakirələrin təşəbbüskarı və
təşkilatçısı missiyasını yerinə yetirir.
Son illər paytaxtımızda keçirilən Bakı Beynəlxalq Humanitar forumları müxtəlif ölkələrin dövlət siyasətində
multikulturalizmin mövqe və imkanlarının təhlilinə imkan yaradır. Əslində, I Avropa Oyunları kimi mötəbər,
nüfuzlu idman tədbirinin məhz Azərbaycanda keçirilməsi barədə verilən qərar da, əslində, təsadüfi deyildi. Bu,
Azərbaycanın təkcə iqtisadi, siyasi, mədəni, habelə idman sahəsində əldə etdiyi böyük nailiyyətlərlə deyil, həm
də ölkədə mövcud olan siyasi sabitliklə, dini, milli, irqi dözümlülüklə şərtlənirdi. Bu yarışlar müddətində on
minlərlə əcnəbi qonaq Azərbaycandakı multikulturalizmin əyani şahidinə çevrildi.
Qarşıdan yeni-yeni mötəbər idman yarışları gəlir. Bu ilin iyun ayında keçiriləcək “Formula-1” yarışları, gələn
il keçiriləçək İslam Həmrəyliyi Oyunları yaxınlaşdıqca, dünya ictimaiyyəti xalqımızın yüksək multikultural
dəyərlərə malik olduğunun bir daha əyani şahidinə çevriləcək.
Azərbaycanda mövcud olan multikulturalizmin və tolerantlığın ən bariz nümunəsinin nə olduğu sualına
konkret belə cavab verərdim: bu, müqəddəs Ramazan bayramındakı iftar mərasimində hər il süfrənin başında
möhtərəm Prezidentin şeyxülislamla və xristian, yəhudi icmalarının rəhbərləri ilə bərabər əyləşməsidir. Bu
mənzərə - hər üç səmavi dinin ruhani təmsilçiləri ilə onların vəhdətini və dostluğunu təmin edən dövlətin
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rəhbərinin birgə görüntüləri yalnız rəmzi məna kəsb etmir. Bu, Azərbaycanın ən ucqar kəndindən ölkənin ən ali
məqamınadək silsiləvi uzanan həyat tərzi, yaşam norması, fəaliyyət prinsipidir!
***
Ədalət naminə bir məqamı da xüsusi vurğulamalıyıq. Ölkədə etnik-milli və dini tolerantlığın inkişafında,
habelə mötəbər beynəlxalq tədbirlərin təşkilində Azərbaycanın birinci xanımı, UNESCO-nun və ISESCO-nun
xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın da xidmətləri müstəsnadır. Ümummilli
lider Heydər Əliyevin adını daşıyan fonda əzmlə rəhbərlik edən Mehriban xanım Əliyeva nəinki ölkədə, hətta
xarici ölkələrdə mədəni-dini abidələrin bərpasını əsas fəaliyyət prioritetlərindən biri hesab edir. Son illər fondun
təşkilatçılığı ilə Fransanın Strasburq şəhərində Kafedral kilsəsi, Parisdə Versal sarayının parkındakı abidələr,
İtaliyanın paytaxtı Romadakı Müqəddəs Pyotr və Marsellina sərdabəsi bərpa edilib. Hollandiya, Rusiya, Pakistan,
Gürcüstan, Rumıniya, Misir və digər ölkələrdə təhsil ocaqları müasirləşdirilib. Afrika ölkələrinin qeyri-maddi
mədəni irsinin qorunmasına dəstək verilib. Bütün bunlar həm də Azərbaycanın malik olduğu zəngin dəyərlərin
dünyaya təqdimatı üçün əlverişli vasitədir.
Fondun “Dini tolerantlığın ünvanı - Azərbaycan” layihəsi çərçivəsində Bakıdakı Pravoslav kilsəsinin,
məscidlərin yenidən qurulması da tamamlanıb. Dünya yəhudilərinin nüfuzlu təşkilatlarından olan “Or-Avner”
Beynəlxalq Fondu ilə əməkdaşlıq sazişi çərçivəsində Mehriban xanım Əliyevanın iştirakı ilə Bakının Xətai
rayonunun Əbilov yaşayış sahəsində Azərbaycanda yaşayan yəhudi uşaqlar üçün orta məktəb, uşaq bağçası,
yəhudi tarixi və mədəniyyəti muzeyindən ibarət kompleks tikilib.
***
Biz azərbaycanlılar xoşbəxt xalqıq. Çünki əsrlərdən bəri başqa millətlərə münasibətdə insanpərvərliyimizlə,
humanistliyimizlə seçilirik. Dözümsüzlük göstərmədən qarşıdakını olduğu kimi qəbul etmək, dünyanın əşrəfi
sayılan insana yüksək dəyər vermək ruhumuza, qanımıza hopub. Bu gün qeyri-azərbaycanlılar - başqa millətlərin
təmsilçiləri hakimiyyətin bütün qollarında yüksək vəzifələr tuturlar. Ölkənin ictimai-mədəni həyatında çox
fəaldırlar. Yenə də Qəbələ rayonundan nümunə gətirmək istərdim. Deputatı olduğum rayonda bütün azsaylı
xalqlar yüksək qayğı ilə əhatələniblər. Onlar rəhbər vəzifələrdə, yerli özünüidarəetmə orqanlarında təmsil olunur,
rayonun ictimai həyatında fəallıqları ilə seçilirlər. Onlarla daim görüşür, söhbətləşirəm. Bildirirlər ki, Azərbaycan
onların vətənidir və bu vətəni sevirlər. Heydər Əliyev ideyalarına, cənab İlham Əliyevin yürütdüyü siyasi kursa
sadiqdirlər.
Qəbələ ta qədimdən bugünədək çoxmillətli və fərqli mədəniyyətlərin qovuşduğu, xalqların birgə yaşadıqları,
müxtəlif mənəvi dəyərləri bölüşdükləri məkan olub. Burada etnik zəmində qarşıdurmalara, problemlərə heç
zaman təsadüf edilməyib, heç vəchlə yol verilməyib. Rayonun hər bir kəndində, qəsəbəsində multikulturalizmin
parlaq nümunələrinə rast gəlmək olar. Bu gerçəkliyi indi hamı etiraf edir: Qəbələ rayonu həm də ölkəmizdə
multikultural cəmiyyətin formalaşmasına sanballı töhfələrini verir. Son illər burada keçirilən beynəlxalq
tədbirlərin sayı-hesabı yoxdur. Həmin tədbirlər Azərbaycanda mədəni müxtəlifliyin və dini-etnik tolerantlığın
dünyaya dolğun şəkildə təqdimatında mühüm rol oynayır. Təkcə bu rayonda keçirilən möhtəşəm tədbirlərin sayı
Cənubi Qafqazın digər respublikalarındakı tədbirlərin sayından az deyil, bəlkə də çoxdur. Qəbələnin bu baxımdan
paytaxt
Bakıya
yaxınlaşması
qürurvericidir.
Əlbəttə, bu uğurun da bir ümdə səbəbi var - Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin rayona diqqət və qayğısı!
Bu dəstəyin nəticəsi olaraq yüksək zövqlə həyata keçirilən abadlıq-quruculuq və infrastruktur layihələri, yeni inşa
olunan müasir hotellər, əyləncə mərkəzləri Qəbələnin simasını heyrətamiz dərəcədə dəyişib. Son illər rayona təşrif
buyuran əcnəbilər Qəbələyə heyranlıqlarını gizlədə bilmirlər. Əsrarəngiz təbiət gözəllikləri, müasirliklə
qədimliyin harmoniyasına əsaslanan şəhərsalma mədəniyyəti onları valeh edir.
Dediyim kimi, Qəbələdə beynəlxalq səviyyəli bir çox mədəni-kütləvi tədbirlər keçirilir. Bunların sırasında
birini xüsusi qeyd edə bilərəm: Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşməramlı
səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə keçirilən ənənəvi
Beynəlxalq musiqi festivallarını nəzərdə tuturam. Fond 2009-cu ildən başlayaraq hər il Qəbələ şəhərində
Beynəlxalq musiqi festivalı keçirir. İndiyədək bu festivallarda dünyanın 20-dən çox ölkəsindən - ABŞ-dan,
Fransadan, İsraildən, Meksikadan, Polşadan, Rusiyadan, İtaliyadan, İspaniyadan və digər ölkələrdən tanınmış
musiqiçilər iştirak ediblər. Qəbələ Beynəlxalq musiqi festivalları çərçivəsində gənc pianoçuların beynəlxalq
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müsabiqəsi, muğam, klassik, kamera, caz, vokal musiqisi konsertləri təşkil olunub. Festivallarda dünyanın bir çox
ölkələrindən tanınmış musiqiçilər, dünya şöhrətli simfonik və filarmonik orkestrlər çıxış ediblər.
Bu beynəlxalq tədbirlər təkcə Azərbaycanın zəngin mədəniyyətinin, musiqisinin, incəsənətinin təbliği ilə
yadda qalmır. Qəbələnin timsalında dünyanın tanınmış musiqiçiləri, sənət adamları, ictimai-siyasi xadimləri
ölkəmizin azsaylı xalqlara, millətlərə, eləcə də dinlərə dözümlü münasibətinin şahidi olurlar. Atalarımız əbəs yerə
“Yüz eşitməkdənsə, bir görmək yaxşıdır” deməyiblər. Təşkilatçılar mümkün dərəcədə əcnəbi qonaqları rayonun
tarixi, mədəniyyəti, etnik tərkibi ilə əyani şəkildə tanış edirlər. Onları müxtəlif etnosların sıx yaşadıqları kəndlərə,
qəsəbələrə aparırlar. Qəbələnin əcnəbi qonaqları özlərinə qarşı mehriban və qonaqpərvər münasibət fonunda
Azərbaycan multikulturalizminin parlaq təzahürlərini qabarıq hiss edirlər.
Qəbələnin qədim yaşayış məntəqələrindən biri də unikal etnoslardan sayılan udilərin sıx məskunlaşdıqları
Nic qəsəbəsidir. Bu qəsəbəni ölkəmizdə tam mahiyyəti ilə intişar tapmış multikulturalizm siyasətinin rəmzi
abidələrindən biri adlandırmaq olar. Nic qəsəbəsinin əhalisi, əsasən, alban soyundan olan udilərdir. Sayları 10
minə yaxın olan udilər indi də xristian dininə etiqad edir və Qafqaz dil ailəsinə aid olan dillərini qoruyub
saxlayırlar. Ölkəmizin bərabərhüquqlu digər vətəndaşları kimi, udilər öz dini bayramlarını, ənənəvi mərasimlərini
sərbəst və geniş şəkildə qeyd edirlər. Hazırda Nic qəsəbəsində 3 kilsə və iki məscid var. Nicdəki məktəblərin
ibtidai siniflərində udi dili tədris olunur, kilsədə dini ayinlər onların ana dilində icra edilir.
Bir sözlə, bu gün Azərbaycan dünyada multikulturalizmin ən mükəmməl modelini yaradıb. Fəxr edirik ki,
artıq bu model ən inkişaf etmiş ölkələrin ali məktəblərində tədris olunur, elmi mərkəzlərində öyrənilir, təhlil edilir.
Son illərdə bu sahədə həyata keçirilən tədbirlərdən saatlarla danışmaq olar. Yalnız onu demək kifayət edər ki, ulu
öndər Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideyası var olduqca, ölkəmizdə multikultural, tolerantlıq dəyərləri də
inkişaf edəcək, zənginləşəcək. İndi olduğu kimi gələcəkdə də bu məkanda yaşayan bütün azsaylı millətlər bu
sözləri deyəcəklər: Bir Vətən var - Azərbaycan!
Ulu öndər deyirdi: Hər zaman fəxr etmişəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Dünya Azərbaycanlılarının I
qurultayında deyilən bu söz müdrik rəhbərin bütün həyatı boyu yaşadığı duyğuların sadə ifadəsi idi. Amma
sonradan bu, Azərbaycanda vətəndaşlıq manifestinə, hər bir insanımızın qürurla səsləndirdiyi fikrə çevrildi.
Ən böyük sevincimiz isə budur ki, “Mən Azərbaycanlıyam” sözünü iftixarla səsləndirənlər sırasında digər
xalqların təmsilçiləri də var.
Budur, ən böyük həqiqət...
Budur, Azərbaycan multikulturalizmi...
Budur, ulu öndər Heydər Əliyevin yaratdığı, Prezident İlham Əliyevin yaşatdığı azərbaycançılıq ideyası...
Azərbaycan.-2016.-6 may.-№97.-S.3.
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Mənəvi birliyin və vətəndaş həmrəyliyinin banisi
Əli ƏHMƏDOV,
Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini,
YAP sədrinin müavini - icra katibi
Yüzilliklər boyu mədəniyyətlərin və dinlərin münasibətləri aktuallığını itirməmiş, xalqların fəlsəfi
görüşlərini, dünyabaxışlarını, hiss və ehtiraslarını təyin edən ictimai hadisə kimi dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır.
Dövlətlər və millətlər arasında əlaqə və münasibətləri müəyyənləşdirən başlıca amillərin təbiətində köklü
dəyişikliklər baş verməsinə baxmayaraq, dinlər və mədəniyyətlərarası dialoq ictimai müzakirələrin və siyasi
proseslərin ümumi istiqamətinə təsir göstərmək imkanlarını saxlamaqdadır.
Ölkələr arasında kommunikasiya və inteqrasiya imkanlarının genişlənməsi, müxtəlif dini etiqad və
mədəniyyət daşıyıcılarının təmaslarının artması, nisbətən məhdud məkan hüdudlarında yaşaması dinlər və
mədəniyyətlərarası dialoqu nəzərdə tutmaqla yanaşı, ayrı-ayrı mədəniyyətlərin qorunub saxlanılması və inkişaf
etdirilməsindən ibarət olan xüsusi siyasətin həyata keçirilməsini qaçılmaz edir. Dövrümüzün ümumi sivilizasiya
mənzərəsinə öz möhürünü vuracağına böyük ümidlər bəslənilən bu fenomen bəşəriyyətə “multikulturalizm” adı
ilə təqdim edilir. Son illər ərzində dünyada regional münaqişələrin artması, bir çox Avropa ölkələrində ifrat
milliyyətçilik hərəkatlarının güclənməsi multikulturalizmin gələcəyinə baxışlarda optimizmin əhəmiyyətli
dərəcədə azalmasına gətirib çıxarmışdır. Dini tolerantlıq və sivilizasiyalararası münasibətlərdə Azərbaycanın
nümunəsinin və ölkə rəhbərliyinin qəti siyasi mövqeyinin multikulturalizmin taleyi ilə bağlı məyusluğun aradan
qalxmasına ciddi təkan verəcəyi şübhə doğurmur. Bu baxımdan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin sərəncamı ilə 2016-cı ilin “Multikulturalizm ili” elan edilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Prezident İlham Əliyevin daxili siyasi xəttində multikulturalizmə xüsusi həssaslıq nümayiş etdirilməsinin
Azərbaycan dövlətinin tolerant dəyərlərə dərin sədaqətindən irəli gəldiyini söyləsək, yəqin ki, həqiqəti ifadə etmiş
olarıq. Bu siyasətin Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan bünövrəsi ölkədəki bütün dinlərə və mədəniyyətlərə
hörmətlə yanaşılması, onların bərabər inkişafı üçün hər cür imkanların yaradılması kimi dəyərlərə istinad edir.
Azərbaycançılıq ideologiyası ayrı-ayrı dinlərin və sivilizasiyaların nümayəndələrinin vahid cəmiyyətdə və
dövlətdə bərabər hüquqlar şəraitində yaşamasını, dini etiqad azadlığını təmin edən dünyagörüşü kimi qəbul edilir.
Azərbaycanda multikulturalizmin bərqərar olub inkişaf etdirilməsinə obyektiv səbəblərin mövcudluğu
mühüm rol oynamış və oynamaqdadır. Müxtəlif dinlərin və sivilizasiyaların vahid məkanda yaşaması
cəmiyyətimizin aparıcı dəyərləri sırasında daim əhəmiyyətli yer tutmuşdur. Burada ayrı-ayrı dinlərin, dillərin və
mədəniyyətlərin yaşamasına hər hansı məhdudiyyətlər qoyulmamış, əksinə, bütün imkanlar təmin edilmişdir.
Azərbaycanın malik olduğu unikal coğrafi-mədəni mühiti haqqında bəhs olunan multikultural dəyərlər
sisteminin formalaşmasına əlavə təkan vermiş, Qərblə Şərqin, Asiya ilə Avropanın, islam mədəniyyəti ilə digər
dinlərin qovuşduğu coğrafiya missiyasını əsrlər boyu ləyaqətlə daşımışdır. Bunun sayəsində tolerantlıq, dini
dözümlülük azərbaycanlıların dünyagörüşünün ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilmiş, cəmiyyətin zəngin mənəvi
koloritini formalaşdırmışdır.
Azərbaycanda dünyəvi dinlərin yayılmasının qədim tarixi bunun əyani sübutu sayıla bilər. Ölkəmizin
müxtəlif bölgələrində yayılmış iudaizm dininə sitayiş edənlərin çoxsaylı köçü, tarixçilərin yekdil rəyinə görə,
1500 il bundan əvvələ təsadüf edir. 15 əsrdən çoxdur ki, yerli əhali ilə sıx əlaqədə olan dağ yəhudiləri nəinki öz
dinlərini, hətta adət-ənənələrini qoruyub saxlamış və inkişaf etdirmişdir. Təxminən eyni fikirlər xristianlıq
haqqında da deyilə bilər. Bu dinə də Azərbaycanda təriqət edilməsi qədim tarixə sahibdir. Azərbaycanın
ərazisində yaranmış Qafqaz Albaniyasında insanların əhəmiyyətli bir qismi xristanlığa sitayiş edirdi və bu, təbii
ki, əsrlər boyu xristianlıqla islamın dinc yaşamasına dair kifayət qədər faktlar vermişdir. Pravoslavlıq isə
Azərbaycana ölkəmiz Rus imperiyasına zorla birləşdirildikdən sonra böyük malakan köçü vasitəsi ilə gəlmişdir.
Göründüyü kimi, Azərbaycan dini tolerantlığın və dözümlülüyün qədim məskəni olmuşdur. XIX əsrin
sonları - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın əhalisinin dini və etnik tərkibi daha intensiv surətdə dəyişməyə
başlamışdır. XIX əsrin sonlarından etibarən Bakının sürətlə böyüməsi, dövrün iri sənaye şəhəri statusunu
qazanması həm azərbaycanlı müsəlman əhalinin ətraflardan buraya axışması sayəsində, həm də digər ölkələrdən,
o cümlədən Qafqaz ölkələrindən, Rusiyanın Volqaboyu bölgələrindən köç edən fərqli mədəniyyətin və dinin
nümayəndələrinin hesabına baş vermişdir. Sənaye bumu dövründə Azərbaycanın paytaxt sakinlərinin milli-etnik
tərkibinə nəzər salınması qeyd edilən fikrin sübuta yetirilməsinə kifayət edir. XX əsrin əvvəllərində Bakının 215
minlik sakinlərinin 76,3 minini ruslar, ukraynalılar və belaruslar (35,5%), 46 minini azərbaycanlılar (21,4%), 25
minini farslar (11,7%), 9,7 minini yəhudilər (4,5%), 4 minini gürcülər (1,9%) və s. təşkil edirdi.
1305

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Sonrakı illərdə Bakı sakinlərinin etnik tərkibində azərbaycanlıların sayının sürətlə artmasına baxmayaraq,
əsas etibarı ilə ətraf regionlardan miqrasiya sayəsində, əski sovet təbiri ilə desək, paytaxtın beynəlmiləl mahiyyəti
qorunub saxlanmaqda idi. İddia etmək üçün bütün əsaslar mövcuddur ki, keçmiş SSRİ zamanında Bakı qədər
beynəlmiləlçi, əslində isə tolerant şəhər mövcud deyildi. Söhbət təkcə Bakının sakinlərinin milli-etnik tərkibindən
yox, həm də mənəvi mühitində tolerantlıq, ümumbəşərilik ünsürlərinin üstünlük təşkil etməsindən gedirdi. İndi
Azərbaycanda multikulturalizmin inkişaf etdirilməsi üçün geniş imkanlardan bəhs edərkən rəsmi siyasətlə yanaşı,
haqqında bəhs etdiyimiz dövrün qoyduğu və azərbaycanlıların milli xüsusiyyətlərinin bir parçasına çevrilmiş
ənənələr də unudulmamalıdır.
Tolerantlıq, dini dözümlülük Azərbaycan xalqına xas olan dünyagörüşünün tərkib hissəsi olmaqla yanaşı,
həm də onun həyat tərzinin vacib amili kimi çıxış edir. Azərbaycan mədəniyyətində müxtəlif dövrlərdə tolerantlıq
mövzusuna müraciətlər edilməsi onun sosial hadisə kimi dərin kök atmasını sübuta yetirir. Bununla yanaşı,
ideoloji sahədə tolerantlığın təbliğinə daxili ehtiyacın duyulması da özünü göstərməkdədir. Xüsusi vurğulanmağa
layiqdir ki, çox müxtəlif dövrlərin Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyəti xalqlar dostluğu, beynəlmiləlçilik və s.
adlarla mahiyyət etibarı ilə multikulturalizmi təbliğ etmiş, multikultural təfəkkürün və ənənələrin formalaşmasına,
dərin kök atmasına və bu günümüzə gəlib çatmasına böyük töhfələr vermişdir. Bu isə o deməkdir ki, ifadə
formasından asılı olmayaraq multikulturalizm Azərbaycanda qədim tarixə, zəngin ənənələrə malikdir. Ölkəmizin
multikulturalizmə sadiq olması, onun daha da genişlənməsinə böyük səylər qoyması heç də XX əsrin 70-ci illərinə
xas olan siyasi-ideoloji dəbə uyğunlaşmaq cəhdi deyil, əksinə, xalqımıza və ölkəmizə tarixən xas olan
dünyagörüşünə və dəyərlər sisteminə bağlılığın ifadəsidir.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi bundan daha çətin və məsuliyyətli digər vəzifənin milli dövlətçiliyin bərpa edilməsinin gündəliyə çıxmasını şərtləndirmişdi. SSRİ-nin süqutuna gətirib çıxarmış və
ya onun süqutunun nəticəsi kimi təzahür edən çoxsaylı iqtisadi, siyasi, ideoloji, milli-dini-etnik problemlər həyatın
obyektiv zərurətə çevirdiyi milli dövlətçiliyin bərqərar olması vəzifəsinin həyata keçirilməsini kifayət qədər
çətinləşdirmişdi. Yaranması yeni iqtisadi, siyasi və ideoloji məqamlara təsadüf edən həmin tarixi missiyanın
gerçəkləşdirilməsi bir sıra ən vacib və təxirəsalınmaz tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb edirdi. Təəssüf ki,
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə qovuşduqdan sonra yaranan siyasi hakimiyyətlər qısa vaxtda bir neçə dəfə
dəyişilməyə məruz qalsa da, tarixin xalqın qarşısında irəli sürdüyü missiyanın həyata keçirilməsi mümkün
olmurdu. Səbəblər qismində dəfələrlə haqqında söhbət açılan amilləri - siyasi, iqtisadi, mənəvi böhranı,
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və onun ağır nəticələrini, idarəçilikdə ağlasığmaz səriştəsizliyi, xaos və
anarxiyanı bir daha xatırlatmaqdan yan keçmək mümkünsüzdür. Milli dövlətçiliyin yarana bilməməsi üçün
kifayət edən bu sosial-iqtisadi və siyasi səbəblərlə yanaşı, diqqətin daha bir vacib məqama cəlb edilməsinin faydalı
olduğunu vurğulamaq yerinə düşərdi. Milli dövlətçiliyin yaranması yuxarıda sadalanan səbəblərlə yanaşı, onun
təməl prinsiplərinin işlənib hazırlanmasını da nəzərdə tutur. Azərbaycan öz müstəqilliyinə qovuşduqdan sonra ilk
illərdə milli dövlətçiliyin yarana bilməməsi həm də lazımi təməl prinsiplərinin olmaması ilə izah edilməlidir.
Gənc, müstəqil Azərbaycan dövlətinin təməl prinsiplərinin müəyyən edilməsi də, həmin prinsiplər əsasında yeni
dövlətin qurulması da tarixi missiya kimi Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin müstəsna
xidməti kimi tariximizə yazılmış oldu.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin elan olunması cəmiyyətdə bir sıra qorxulu meyillərin tüğyan etdiyi
dövrə təsadüf edirdi. Belə təhlükəli meyillərdən biri “suverenlik paradı” adını almış yanlış müstəqillik
dünyagörüşünə əsaslanan separatçılıq hərəkatı idi. Hər hansı obyektiv əsas və səbəb olmasa da, separatçılıq
Azərbaycandan yan keçməmişdi. Hakimiyyətdə təmsil olunanların dardüşüncəliliyi və siyasi prosesləri düzgün
qiymətləndirə bilməmələri həmin meyillərin genişlənməsinə və təhlükəli parametrlər kəsb etməsinə bir növ zəmin
hazırlayırdı. Cəmiyyətə birlik və monolitlik naminə ümumi birləşdirici ideya təqdim edilməmişdi ki, bundan da
separatçılar ustalıqla qidalanırdılar.
Heydər Əliyevin tarixi qayıdışı müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin yaradılması sahəsində möhtəşəm
siyasətin həyata keçirilməsinin başlanğıcı oldu. Onun rəhbərliyi altında həyata keçirilən çoxşaxəli layihələr
sırasında cəmiyyətin tolerantlıq kimi təməl prinsipinin formalaşdırılması ayrıca qeyd olunmağa layiqdir. Heydər
Əliyevin dövlət quruculuğu strategiyasında tolerantlıq cəmiyyətin birliyi və monolitliyinin təmin edilməsinin
fundamental əsası olmaqla yanaşı, eyni zamanda, onun müasir dəyərlər sistemini mənimsəməsinin, müasir
imicinin bərqərar olmasının mühüm parametri qismində çıxış edir. Heydər Əliyev ona xas olan müdriklik və
uzaqgörənliklə başa düşürdü ki, Azərbaycan kimi tarixən çoxmillətli və çoxkonfessiyalı milli-mənəvi struktura
malik olan ölkənin həyat qabiliyyəti onun milli və dini dözümlülük xarakterindən bilavasitə asılıdır. Vaxtilə
cəmiyyətə “xalqlar dostluğu”, “beynəlmiləlçilik” adları ilə təqdim olunan dini-etnik-mənəvi hadisə yenicə qurulan
müstəqil dövlətin təməl prinsiplərindən biri kimi, lakin mahiyyətcə fərqli ideya formasında təqdim edilirdi.
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“Xalqlar dostluğu” və “tolerantlıq” anlayışları arasında, heç şübhəsiz, oxşar cəhətlər mövcuddur. Lakin onların
eyniləşdirilməsi düzgün olmazdı. Hər şeydən əvvəl, “xalqlar dostluğu” anlayışı məlum ideoloji postulatın
törəməsidir ki, ayrı-ayrı etnik qrupların həqiqi bərabərliyi və qarşılıqlı fəaliyyətindən deyil, sırf siyasi birlik
forması yaradılmasına xidmət göstərən məqsəddən xəbər verir. Tolerantlıq isə hər hansı siyasi qılafdan
məhrumdur və yeganə məqsədi cəmiyyətdə böyük ehtiyac duyulan ahəngdarlığın əldə olunmasından, hər bir
fərdin ləyaqətlə cəmiyyətə inteqrasiyasına yardım göstərməkdən ibarətdir. Tolerantlıq şəraitində istənilən dini və
ya etnik birliyin nümayəndəsi öz kimliyi zəminində inkişaf etmək, cəmiyyətə daşıdığı milli və dini dəyərləri
sistemi ilə birlikdə töhfə vermək, özünəməxsusluğunu qoruyub saxlamaq imkanlarına sahibdir. Bu imkanlar hər
şeydən əvvəl, Prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında hazırlanan Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasında tanınmışdır. Əsas Qanunun 25-ci maddəsində qeyd olunur: “Dövlət irqindən, milliyyətindən,
dinindən, dilindən... asılı olmayaraq hər kəsin hüquq və azadlıqlarının bərabərliyinə təminat verir. İnsan və
vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını irqi, milli, dini... mənsubiyyətinə görə məhdudlaşdırmaq qadağandır”.
Qeyd etmək önəmlidir ki, multikulturalizm anlayışı yalnız Azərbaycan vətəndaşlarının konstitusion
hüquqlarının bərabərliyi ilə kifayətlənmir. Cəmiyyətdə qərarlaşmış dəyərlər sistemi, müxtəlif mədəniyyətlərin
mövcudluğu və inkişafı üçün rəsmi siyasət səviyyəsi ilə yanaşı, insanlararası münasibətlər müstəvisində əlverişli
mühitin təmin edilməsi də öz növbəsində, multikulturalizmin fundamental şərtləri sırasında yer tutmaqdadır.
Heydər Əliyevin multikulturalizm sahəsində baxışları ən ümumi şəkildə onun müstəqil Azərbaycan
dövlətinin quruculuğu konsepsiyasının təməl prinsiplərindən hesab olunan azərbaycançılıq ideologiyası
kontekstində nəzərdən keçirilə bilər. Azərbaycançılıq cəmiyyətin mədəni, dini, etnik rəngarəngliyi zəminində
vahid milli-siyasi toplumun formalaşmasını nəzərdə tutur. Bu ideologiya müxtəlif mədəniyyətlərin birgə
yaşamasını nəinki mümkün sayır, habelə onu müasir cəmiyyətin ayrılmaz mənəvi xüsusiyyəti hesab edir.
Azərbaycançılıq müstəqil dövlət maraqları naminə və çərçivəsində fərqli sivilizasiyaların, dinlərin və etnik
birliklərin öz xüsusiyyətlərini saxlamaqla vahid tam kimi çıxış etməsi anlamında qavranılır. Bu halda, müxtəliflik
cəmiyyətin kamilliyini, dövlətin isə gücünü və qüdrətini ifadə edir. Azərbaycanın müstəqil dövlət quruculuğunda
tolerantlıq, sivilizasiyalararası dialoq amilinin mühüm rol oynadığını söyləmək üçün kifayət qədər əsaslar
mövcuddur. Yuxarıda bəhs edilən müstəqiliyin ilk dövrlərinə təsadüf edən böhran və təlatümlərin qısa vaxtda
aradan qaldırılmasında millətlərarası münasibətlərdə düzgün xəttin seçilməsi və uğurla həyata keçirilməsi, heç
şübhəsiz, mühüm rol oynamışdır. Xüsusilə separatçılıq kimi dağıdıcı meylin dəf olunmasında azərbaycançılıq
ideologiyasının elan edilməsi məxsusi əhəmiyyət kəsb etmiş, cəmiyyətin bütün enerjisi və potensialını ölkənin
iqtisadi, siyasi, mənəvi və hərbi böhrandan çıxarılması istiqamətində yönəltməyi mümkün etmişdir.
Hazırda multikulturalizm adını almış sosial hadisə Azərbaycanın təkcə tarixi ənənəsi və milli-mənəvi xüsusiyyəti
deyil, həm də ölkəmizdə milli dövlət quruculuğunun və müasir cəmiyyətin formalaşmasının fundamental təməl
prinsiplərindən biridir. Bu mənada, ümummilli lider Heydər Əliyevin yaratdığı müasir Azərbaycanı, habelə onun
inkişafını və təkmilləşməsini multikulturalizm kimi mədəni və mənəvi dəyərdən ayrılıqda təsəvvür etmək qeyrimümkündür.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsinin 25-ci ildönümünə müasir, iqtisadi cəhətdən inkişaf
etmiş, sosial baxımdan kamil, beynəlxalq münasibətlər sistemində özünəməxsus yer tutan, sürətlə yeniləşən
dövlət kimi daxil olmuşdur. Müstəqil dövlət quruculuğu prosesinə qədər ağır, keşməkeşli, iqtisadi, sosial və
mənəvi böhranlarla, Ermənistanın hərbi təcavüzü və s. xoşagəlməz hadisələrlə müşayiət olunsa da, əldə olunan
nailiyyətlər öz möhtəşəmliyi ilə diqqəti cəlb edir. XXI əsrin ilk onilliyində Azərbaycanın bütün dünyanın ən
dinamik iqtisadiyyatı olması faktı deyilənə ən tutarlı misal ola bilər. Təxminən 10 il ərzində ölkənin
iqtisadiyyatının 3 dəfədən çox artması, ümumiyyətlə, müasir dövrdə nadir rast gəlinən yüksəliş nümunəsi kimi
qeyd olunmaqdadır. Diqqəti çəkən xüsusi məqam ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın yüksəlişi timsalında söhbət
heç də adi iqtisadi artım hadisəsindən deyil, düşünülmüş iqtisadi konsepsiya əsasında yaradılmış yeni modelin
ortaya qoyduğu sıçrayış hadisəsindən gedir.
Ayrıca qeyd etmək yerinə düşər ki, Azərbaycan modeli ilk növbədə və başlıca olaraq iqtisadiyyatın
dinamizmini ciddi şəkildə artırsa da, onun bütün məzmunu heç də yalnız bununla yekunlaşmır. Burada eyni
zamanda, ölkənin müasirləşməsi, simasının yeniləşməsi, cəmiyyətin bütün sahələrinin kamilləşməsi kimi
çoxfunksiyalılıq və çoxşaxəlilik özünü göstərməkdədir. Möhtəşəm infrastruktur layihələri, regional inkişafın
tarazlaşmasını nəzərdə tutan siyasətin həyata keçirilməsi, modernləşmə strategiyasının geniş vüsət alması və s.
kimi hadisələr sözügedən modelin tam mənzərəsi haqqında bitkin təsəvvür yarada bilər. Məhz bunun sayəsində
XXI əsrin ilk onilliyində Azərbaycan bütün dünyada nəinki ən yüksək dinamikaya malik iqtisadiyyat, eyni
zamanda, ecazkar templərlə yeniləşən, müasirləşən və bu parametrləri ilə ən müasir dövlətlərlə rəqabət apara bilən
ölkə imicini qazanmışdır.
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Azərbaycan modelinin strukturunda onu tamamlayan tərkib ünsürlərindən birinin mədəni-mənəvi amil
olduğunu xüsusi vurğulamağa ehtiyac var. Sonuncunun ayrılmaz hissəsi kimi multikulturalizmi qeyd etməmək
mümkün deyil. Multikulturalizm müasir Azərbaycan cəmiyyətinin yeni təbiətini və mənəvi saflığını, daha dəqiq
desək, əzəmətini və həyat qabiliyyətini təsdiq edir.
Multikulturalizm Prezident İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycan cəmiyyətinin formalaşmış modelinə yeni
çalarlarla daxil edilmiş mədəni-mənəvi dəyərdir. Prezident İlham Əliyevin baxışları kontekstində
multikulturalizm Azərbaycan cəmiyyətinin təbiətini, dəyərləri sistemini, dünya birliyinə inteqrasiya istəklərini
bütün çılpaqlığı ilə dərk etməkdə açar rolunu oynayır. Müasir Azərbaycan cəmiyyətində multikulturalizm onun
mədəniyyətinin təbiətindən irəli gəlir. Azərbaycan mədəniyyəti və bu mədəni dəyərlər əsasında qərar tutan
cəmiyyət təcridlikdən uzaq olması ilə seçilir. Çoxmədəniyyətlilik bu cəmiyyətin mədəni özünüdərkinin və
özünüifadəsinin aparıcı xüsusiyyəti rolunda çıxış edir. Bu isə öz növbəsində cəmiyyətin, onun mədəni dəyərlər
sisteminin qapalılıqdan, birtərəflilikdən, təcridolunma meyillərindən xilas olmasına kömək göstərir.
Ayrıca vurğulamağa ehtiyac vardır ki, Azərbaycan torpaqlarının təxminən 20 faizinin Ermənistan işğalçı
qüvvələri tərəfindən zəbt olunmasına, işğalın 25 ildən çox davam etməsinə, on minlərlə insanımızın etnik
mənsubiyyətinə görə qətlə yetirilməsinə baxmayaraq, cəmiyyətdə tolerantlığın mövqelərinə zərbə vura biləcək
dini, irqi, etnik dözümsüzlük halları yayıla bilməmişdir. İşğalçı Ermənistanın monoetnik cəmiyyət modelinə
Azərbaycanın çoxmillətli, çoxkonfessiyalı, tolerantlıq əsasında qərar tutmuş modeli qarşı durmaqdadır.
Müasir Azərbaycanın reallıqları şəraitində multikulturalizmi sosial hadisə olaraq reallaşan ölkəmiz, eyni
zamanda, multikulturalizmin nəzəri cərəyan kimi daha da kamilləşməsinə və təbliğinə böyük önəm verir. Müxtəlif
illərdə Bakıda sivilizasiyaların, dinlərin və mədəniyyətlərin dialoqu mövzusunda keçirilən beynəlxalq forumlar
bir yandan sözügedən sahədə Azərbaycanın unikal təcrübəsini dünyaya təqdim etmək məqsədi daşıyır, digər
tərəfdən isə multikulturalizmə Avropada, bütünlükdə Qərb ölkələrində son zamanlarda müşahidə olunan
inamsızlığın aradan qaldırılmasına xidmət göstərir. Müəyyən mənada, Azərbaycanın multikulturalizmin mühüm
regional, hətta beynəlxalq mərkəzinə çevrildiyini söyləmək həqiqətin etirafı kimi qavranılmalıdır. Tam
məsuliyyətlə iddia etmək mümkündür ki, bir çox Avropa ölkələri, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanı məhz
multikultural dəyərləri mənimsəmiş, özünün həyat tərzinə çevirmiş və bu sosial-mənəvi hadisəyə möhtəşəm
töhfələr verən cəmiyyət olaraq qəbul edir və dəyərləndirir.
Tolerantlıq və sivilizasiyalararası dialoq mövzusunda beynəlxalq tədbirlərin böyük qisminin burada baş
tutması ilk növbədə bununla izah olunmalıdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev qeyd
etmişdir: “Multikulturalizm Azərbaycanda dövlət siyasəti və həyat tərzidir. Bu gün Azərbaycan artıq dünyada
tanınmış multikulturalizm mərkəzlərindən biridir”. Heç də təsadüfi deyildir ki, Azərbaycanda Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Prezidentin sərəncamı ilə 2016-cı il ölkəmizdə “Multikulturalizm
ili” elan olunub.
Son illərdə Azərbaycanda müxtəlif formatlarda multikulturalizm, tolerantlıq və sivilizasiyalararası dialoq
məsələlərinə həsr olunmuş çoxsaylı toplantıların, forumların keçirilməsi ənənə halını almışdır. Bu forumlar qlobal
miqyasda problemin diqqətdə saxlanması, müasir dünyanın həyat tərzinə çevrilməsi baxımından müzakirələr
aparılıb yollar tapılmasına əhəmiyyətli töhfə verməkdədir. Azərbaycan hökumətinin bilavasitə təşəbbüsü və
dəstəyi ilə keçirilən forumlarla bərabər, Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təşkil olunan forumları da qeyd etməyi
vacib hesab edirəm. Sözügedən forumların rolu və əhəmiyyətinə diqqət yetirməli olsaq, qeyd edilməlidir ki,
yuxarıda sadalananlardan savayı, həmin forumlar multikulturalizm, tolerantlıq və sivilizasiyalararası dialoq
sahəsində Azərbaycan təcrübəsinin yayılmasına da öz töhfəsini verməkdədir.
Azərbaycanda tolerantlıq və sivilizasiyalararası dialoq mövzusuna ilk müraciət edən qurumlardan biri Yeni
Azərbaycan Partiyası olmuşdur. 2008-ci ildə partiyanın təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə “Sivilizasiyalararası dialoq:
siyasi partiyaların rolu” mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfrans ölkəmizdə multikulturalizm probleminə həsr
olunan ilk forumlar arasında xüsusi rol oynayır. Konfransda 60-dan çox ölkədən nümayəndənin iştirakı, forumda
Avropa, Asiya, Amerika və Afrika qitələrinin təmsil olunması onun beynəlxalq mənası və əhəmiyyəti haqqında
müfəssəl təsəvvür yaradır.
Hazırda bütün dünyada multikulturalizm, sivilizasiyalararası münasibətlər böhran dövrünü yaşayır.
Sivilizasiyaların və dinlərin dialoqunu qarşıdurmaların əvəz etməsi təhlükəsi artmaqdadır. İnkişaf etmiş Qərblə
maddi sıxıntılardan əziyyət çəkən Şərq və Afrika arasında ziddiyyətlər dərinləşir. “Yaxın Şərq baharı” adını almış,
mahiyyətcə isə bir sıra ölkələrdə müharibələrin tüğyan etməsi, on minlərlə insanın həlak olması, bir sıra hallarda
kənardan, əsas etibarilə Qərbdən olan müdaxilələrin sabitlik yaratmaq əvəzinə, insan faciələrinin miqyasının
artmasına səbəb olması deyiləni təsdiq edən çoxsaylı faktların kiçik qismidir. Orta Şərqdən və Afrikadan
Avropaya məcburi çoxsaylı insan köçü əslində, humanitar fəlakətin qurbanlarının baş verənlərə, yaşamış olduqları
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məşəqqətlərə, tökülən qanlara, viran olan məmləkətlərinə görə ifadə edə bildikləri etiraz, bəlkə də üsyandır. İndi
Avropanın həmişə təbliğ etməyə çalışdığı tolerantlıq, multikulturalizm ağır sınaq qarşısındadır. Qışın soyuğunda
Avropanın çöllərində sığınacaq axtaran və çox zaman onu tapa bilməyən on minlərlə insan, xüsusilə də azyaşlı
uşaqlar və qadınlar, multikulturalizmə baxışın kökündən dəyişdirilməsini tələb edir. Qəti şəkildə inanıram ki,
Azərbaycanın təcrübəsi Avropanın bu sahədə axtarışlarının daha düzgün və səmərəli istiqamətdə aparılmasına
töhfə ola bilər.
Azərbaycan.-2016.-5 may.-№96.-S.1,3.
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Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixinin aktual problemləri
Qafar CƏBİYEV,
Milli Televiziya və Radio Şurası sədrinin müavini,
tarix elmləri doktoru, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar jurnalisti
Hər il olduğu kimi, bu il də ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının ildönümü münasibətilə
Azərbaycanın, demək olar ki, bütün guşələrində, ayrı-ayrı müəssisələrdə, əmək kollektivlərində, elm və təhsil
ocaqlarında təntənəli tədbirlər keçirilməkdədir. Çox xoşdur ki, bu cür yubiley tədbirləri dünyanın bir sıra
ölkələrində, xüsusən də azərbaycanlıların kompakt yaşadıqları yerlərdə də keçirilir.
Heydər Əliyevin adı və xidmətləri azərbaycanlılarla yanaşı, dünyanın bir çox digər xalqları, ulu öndəri
özunə müəllim bilən, dost hesab edən, onun iş təcrübəsindən, məsləhət və tövsiyələrindən faydalanan bütün
insanlar tərəfindən də daim böyük hörmət və dərin minnətdarlıq hissi ilə xatırlanmaqdadır. Özü də Heydər
Əliyevin adı və xidmətləri təkcə onun doğum, yaxud anım günlərində deyil, hər yerdə və həmişə hörmət və
ehtiramla yad edilir.
Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti, xidmətləri haqqında çox deyilib, yazılıb. Müasir dünyanın ən mötəbər
siyasətçiləri, nüfuzlu dövlət xadimləri, onu yaxından tanıyan məşhur elm və sənət adamları Heydər Əliyev
fenomenini ən müxtəlif rakuslardan səciyələndirərək bu dahi şəxsiyyətin örnək ola biləcək keyfiyyətləri barədə
mülahizə və fikirlərini bildirmişlər. Hansı ki, bu mülahizə və fikirlər elə indinin özündə xalq arasında ulu öndərlə
bağlı müdrik kəlamlar kimi yayılaraq məşhurlaşmışdır. Son vaxtlar ayrı-ayrı elm sahələrini təmsil edən çox
görkəmli alimlərin bu istiqamətdə aparmış olduğu elmi araşdırmaların məntiqi yekunu olaraq, neçə-neçə sanballı
tədqiqat əsəri, monoqrafiya və məqalələr işıq üzü görüb.
Heydər Əliyevin əməli fəaliyyətinin ayrı-ayrı aspektləri, o cümlədən onun konkret elm sahələri ilə bağlı
fəaliyyəti, mülahizə və tövsiyələri, bütövlükdə ulu öndərin elmə və elm adamlarına münasibəti xüsusi araşdırma
tələb edən kifayət qədər geniş bir tədqiqat mövzusudur. Onu yaxından tanıyanlar, siyasi fəaliyyətinə və zəngin
elmi-nəzəri irsinə az-çox bələd olanlar, yaxşı bilirlər ki, Heydər Əliyev əksər elm sahələri barədə kifayət qədər
məlumatlı bir insan idi. Bu, əlbəttə, hər şeydən öncə, ulu öndərin iti təfəkkürə, möhkəm məntiqə, fenomenal
yaddaşa, geniş və zəngin dünyagörüşünə malik olduğundan, ən nəhayət, onun yorulmaq bilmədən mütaliə
etdiyindən xəbər verirdi. Heydər Əliyev ixtisasca tarixçi olduğundan, şübhəsiz tarix elmini və onun problemlərini
digər elmlərdən daha yaxşı və daha dərindən bilirdi.
Ulu öndərin tərcümeyi-halından bəlli olduğu kimi, onun əmək fəaliyyətinə başladığı ilk iş yeri Milli
Azərbaycan Tarixi Muzeyi olub. O, 1940-cı ildə, 17 yaşında ikən Tarix Muzeyində təşkil olunmuş “Sovet
Azərbaycanının 20 illiyi” sərgisində bələdçi vəzifəsində çalışıb. Daha sonra ali məktəbə daxil olub. Lakin
müharibə dövrünün çətinlikləri ucbatından Azərbaycan Sənaye İnstitutunun memarlıq fakültəsində təhsilini
yarımçıq dayandırmalı olub. Müharibə başa çatandan sonra isə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinə daxil
olub və 1957-ci ildə təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vurub.
Dövlət təhlükəsizlik orqanlarında çalışarkən, daha sonra isə respublikanın partiya təşkilatına rəhbərlik
edərkən Heydər Əliyev Azərbaycan tarixinin problemlərinə və Azərbaycanda tarix elminin durumuna daha
dərindən bələd olub. Bu yerdə ulu öndərin tarix və memarlıq abidələrinə, onların mühafizəsinə, tədqiqinə,
konservasiyasına və təbliğinə diqqət və qayğısından xəbər verən bir neçə konkret fakt üzərində dayanmaq
istərdim. Məsələn, Heydər Əliyev 1969-cu ildə respublika rəhbərliyinə gələrkən, ilkin olaraq gördüyü tədbirlərdən
biri Azərbaycan ərazisindəki tarix və memarlıq abidələrinin uçotunun dəqiqləşdirilməsi və onların yenidən
qeydiyyata alınması işi oldu. Bu məqsədlə bölgələrə akademiyanın alimləri və Mədəniyyət Nazirliyinin
əməkdaşlarından ibarət işçi qrupları göndərildi. Nəticədə əvvəllər dövlət qeydiyyatında olmayan bir çox yeni
abidə aşkar edilərək qeydiyyata alındı. O da müəyyən olundu ki, əvvəllər dövlət qeydiyyatına alınmış bəzi abidələr
ötən əsrin 50-60-cı illərində müəmmalı şəkildə yoxa çıxıb. Bəzi abidələrin üzərindəki kitabələrin qoparıldığı,
yazılarının məhv olunduğu, yaxud da onlara məqsədli şəkildə bu və ya digər saxta əlavələr edildiyi üzə çıxdı. Sən
demə, biz erməniləri özümüzə dost və qardaş bilərək süfrəmizin başında əyləşdirdiyimiz vaxtda onlar da bizim
sadəlövhlüyümüzdən sui-istifadə edib Azərbaycana məxsus tarixi-mədəni dəyərləri oğurlayaraq, Ermənistana
aparmış, yaxud da onları sındırıb məhv etmək, beləliklə də özlərinə saxta tarix yaratmaqla məşğul
olublar. Təbiidir ki, ulu öndərin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən tədbirlər sayəsində, bir tərəfdən ermənilərin iç üzü
açıldı, digər tərəfdən isə xalqımıza məxsus tarix və memarlıq abidələrinin mühafizəsinə və təbliğinə münasibət
dəyişdi.
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Ulu öndərin tarixi-mədəni irsə münasibəti ilə bağlı daha bir prinsipial və ibrətamiz məqamı da yada salmaq
istərdim. Uzun illər Tarix İnstitutunun direktoru işləmiş mərhum akademik İqrar Əliyevin “Elm” qəzetinin 10
may 2002-ci il tarixli sayında dərc olunmuş xatirələrində oxuyuruq: “1977-ci ilin sonları idi. Eşitdik ki, hərbçilər
Mingəçevirdən RLS-ə yüksək gərginlikli işıq xətti çəkərkən qədim Qəbələdə böyük dağıntı törədiblər. Mən
dərhal Ali Sovetin Rəyasət Heyətinin sədri Qurban Xəlilovla telefon əlaqəsi yaradaraq vəziyyəti ona izah etdim.
O da öz növbəsində bu barədə təcili olaraq Heydər Əliyevə məruzə edəcəyini bildirdi. Ertəsi gün məni Mərkəzi
Komitəyə çağırdılar. Heydər Əliyevin qəbulunda oldum. O, sona qədər məni çox diqqətlə dinlədi. Sözümü
qurtaranda o, Moskvaya, keçmiş SSRİ Müdafiə Nazirliyinin yüksək rütbəli marşallarından birinə zəng etdi. O,
marşala olduqca sərt və acı sözlər dedi. Mən ilk dəfə məhz onda Heydər Əliyevin öz Vətəninə, xalqına, tarix və
mədəniyyətimizə nə qədər dərindən bağlı olan qətiyyətli və mərdanə bir şəxsiyyət olduğunu gördüm.
Bir gün sonra Q.Xəlilovun sədirliyi ilə Qəbələyə Dövlət Komissiyası yola düşdü. Vəziyyət, doğrudan da,
çox acınacaqlı idi. Orada bizə məlum oldu ki, sən demə, RLS-nin tikintisi Azərbaycan SSR layihə institutlarının
birində işləyən milliyətcə erməni qadın tərəfindən layihələşdirilibmiş və Azərbaycanın qədim paytaxt şəhəri olan
Qəbələnin üzərində tikilməli imiş.
Bir neçə gündən sonra Qəbələyə ezam olunmuş Dövlət Komissiyasının arayışı Azərbaycan KP MK-nin
büro iclasının müzakirəsinə çıxarıldı. Heydər Əliyevin təklifi ilə tarixi-mədəni irsi dağıtmaq cəhdlərinə görə çox
yüksək çinli hərbiçilərdən bir neçəsinə ağır partiya cəzası verildi. Olaya münasibətdə seyrici mövqe tutduqlarına
və prinsipsizlik etdiklərinə görə akademiyanın və Qəbələ rayonunun bir neçə məsul işçisi də MK bürosu
tərəfindən cəzalandırıldı. Aradan bir neçə gün keçəndən sonra məhz Heydər Əliyevin tapşırığı ilə Qəbələ şəhərinin
ərazisi tarix və mədəniyyət qoruğu elan edildi. Orada çox genişmiqyaslı tədqiqat və bəndsalma işlərinə başlanıldı".
Gəlin, etiraf edək ki, bu və ya digər rəhbər vəzifədə çalışan məmurlarımız zaman-zaman buna bənzər vandal
hərəkətlərin yanından çox soyuqqanlıqla ötüb keçiblər. Beləliklə, elə özümüzün biganəliyimiz ucbatından
tariximizə, mədəniyyətimizə sağalmaz yaralar vurulub.
Ulu öndərin keçmişimizin yadigarı olan tarix və mədəniyyət abidələrinə diqqət və qayğısını əks etdirən
çoxsaylı digər misallar da göstərə bilərəm. Onun İçərişəhərdə abidələrin konservasiyası və qorunması,
Şirvanşahlar Sarayı, Atəşgah, Möminəxatun türbəsi, Nizami Gəncəvinin məqbərəsi, Şabran şəhərinin arxeoloji
tədqiqi ilə bağlı tarixi əhəmiyyətli sərəncam və göstərişləri, sözün tam mənasında, hər bir dövlət xadimi və
hökumət rəsmisi üçün tarixi-mədəni irsə qayğıkeş münasibət nümunəsidir.
Ulu öndərlə təmasda olan tarixçi alimlərin də etiraf etdikləri kimi, Heydər Əliyev Azərbaycan tarixinin
bütün dövrləri ilə maraqlanır və problemləri kifayət qədər yaxşı bilirdi. Təsadüfü deyildir ki, o, hər dəfə alimlərlə
görüşündə çoxcildlik “Azərbaycan tarixi”, “Azərbaycan şəhərlərinin tarixi”, “Azərbaycan xalqının hərb tarixi”,
habelə Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinin həyat və fəaliyyətini əks etdirən fundamental əsərlərin yazılması
zəruriyyətini dönə-dönə xatırladırdı.
Məlum olduğu kimi, 1991-ci ilə qədər Azərbaycanda tarixi tədqiqatlar, SSRİ-nin digər respublikalarında
olduğu kimi, marksist-leninçi metodologiya əsasında aparılmış və əsasən sosializm-kommunizm quruculuğu
problemlərinin tədqiqinə istiqamətləndirilmışdir. Bu səbəbdən də tarixi tədqiqatlarda birtərəflilik hökm sürmüş,
xalqımıza qarşı yönələn represiyalar və təzyiqlər ört-basdır edilmişdir. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə
etdikdən sonra isə tarix elmimizdə nihilizim, diletantçılıq meyilləri baş qaldırıb. 1920-ci ildən 1991-ci ilə qədər
olan dövr bir çoxları tərəfindən, demək olar ki, inkar edilib. Heydər Əliyev hər iki meylin əleyhinə idi. Ulu öndərin
1994-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin 75 illik yubileyindəki nitqi bu cəhətdən mövqeylərə aydınlıq gətirdi:
“Bəzi yeni siyasətçilər deyəndə ki, Nəriman Nərimanovdan başlanan və indiyə qədər, bizə qədər olan dövr tarix
deyildir, mən dəhşətə gəldim. Belə ədalətsizliyə yol vermək olmaz. Bunu etmək istəyənlər tarixinə düşmən çıxan
adamlardır”.
Heydər Əliyev tariximizin yazılmasında populizmə, diletantçılığa, nihilizmə yol verənlərə qarşı qəti
mübarizə aparırdı. Onun 2 fevral 1996-cı il tarixdə Azərbaycan Respublikası Gənclərinin Birinci Forumundakı
nitqi bu cəhətdən proqram sənədidir. Görün, ulu öndər bizə nəyi tövsiyə edirdi: “Tariximizin hər mərhələsi bizim
üçün qiymətlidir: ən qədim dövr də, orta əsrlər də, sonrakı dövr də”. Ulu öndər XX əsrin Azərbaycan tarixində
tutduğu yeri ümumi şəkildə belə qiymətləndirirdi: “XX əsrdə Azərbaycan xalqı bir sıçrayış dövrü keçib. Ən böyük
nailiyyətlərimizdən biri odur ki, XX əsrdə ilk dəfə Azərbaycanda demokratik respublika yarandı. O, süqut etsə
də, Azərbaycan xalqı öz inkişafında davam edib. Azərbaycanın Sovetlər İttifaqı tərkibində olduğu 70 illik dövr
onun inkişaf dövrüdür. Bu dövrə qara yaxmaq olmaz, bu dövrü qiymətləndirmək lazımdır. Bu dövrdə Azərbaycan
xalqının elmi, təhsili, mədəniyyəti sürətlə inkişaf edibdir. Müstəqil Azərbaycanın təməli, özəyi, əsası həmin
dövrdə yaranmış iqtisadiyyat, o dövrdə yaranmış elmi potensial, o dövrdə yaranmış mədəni potensialdır. Bunu
biz qiymətləndirməliyik”.
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Məlum olduğu kimi, repressiya illərində xalqımızın başına çox müsibətlər gətirilib. Məsələn, 1937-ci ildə
Azərbaycanda 29 min nəfər “xalq düşməni” adı altında güllələnib, ya da Sibirə sürgün edilib. 1937-ci il dekabrın
sonunadək yalnız Xəzər Dənizçiliyi İdarəsindən 200 nəfər rəhbər partiya işçisi, 19 gəmi kapitanı repressiyaya
məruz qalmış, İsmayıllı rayonunun Kürdmaşı kəndinin bütün kolxozçuları, demək olar ki, kütləvi şəkildə həbs
edilmiş və onlardan 63 nəfəri yeni ilə kimi güllələnmişdir.
Ulu öndər uzun illər təhlükəsizlik orqanlarında rəhbər vəzifədə çalışdığından ayrı-ayrı tarixi dövrlərdə
günahsız insanlara qarşı törədilmiş repressiyalarla bağlı tarixçilərdən daha artıq məlumatlı idi. Odur ki,
təhlükəsizlik orqanları əməkdaşlarının peşə bayramı gününə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqdakı nitqi
repressiyalarla bağlı tariximizi doğru-dürüst öyrənmək baxımından çox gərəkli mənbə kimi dəyərləndirilməlidir:
“Təhlükəsizlik orqanlarında işlədiyim vaxtlar mən bir işçi kimi, arxiv materialları ilə, xüsusən 37-38-ci illərin,
ondan sonrakı dövrün materialları ilə tanış olarkən daim öz-özümə sual vermişəm: bu antisovet qruplar, Sovet
hakimiyyətini devirmək istəyən qruplar, filanlar kimlərdir, hansılardır? Onların bir qismi həbs edilmiş,
öldürülmüş, yaxud da uzaq Sibirdə həlak olmuşdur. Bir qismi isə həbs olunmamışdı... Bu faktlar nə qədər
ədalətsizliklər, uydurmalar, quraşdırmalar, əsassız materiallar toplandığını sübut edir və bunlar tarixçilər
tərəfindən dərindən öyrənilməlidir”.
Ulu öndər Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Komissiyasının iclasında söylədiyi nitqində bir daha
repressiyalara toxunaraq demişdir: “1920-30-cu illərdə nə qədər repressiyalar olunub, insanlar öz yer-yurdundan
sürgün ediliblər. Heç yerdə Azərbaycanda olduğu qədər adam sürgün edilməyibdir”
Sovet hakimiyyətinin ilk illərində, lap elə 30-40-cı illərdə Azərbaycanda milli tarixçi kadrlar, demək olar
ki, yox dərəcəsində idi. Yalnız 50-60-cı illərdən başlanyaraq milli tarixçi kadırların sıraları bir qədər genişləndi.
Bütün bunlara görə də Heydər Əliyev Azərbaycan tarixinin yeni dövrün tələbləri səviyyəsində yazılmasına çox
ciddi önəm verirdi. 1993-cü il sentyabrın 21-də Elmlər Akademiyasında ziyalılarla keçirdiyi görüşdə o, bu məsələ
üzərinə bir daha qayıdaraq demişdir: “Tarixçilərimizin xatirində olmalıdır ki, mən Azərbaycanda işləyən dövrdə
– 70-ci illərdə və 80-ci illərin əvvələrində dəfələrlə onlara müraciət etmişdim ki, bizim tariximiz – həm qədim
tariximiz, həm orta əsrlər tariximiz, həm də son dövrlərin, yəni XVIII, XIX, XX əsrlərin tarixi istənilən səviyyədə
yazılmayıb”.
Tariximizin ayrı-ayrı dövrlərinin yazılmasında birtərəfliliyə yol verilməsi, bir sıra hadisə və faktların
məqsədli şəkildə təhrif olunması və bu kimi neqativ hallar Heydər Əliyevi daim düşündürür, narahat edirdi. Odur
ki, alim- ziyalılarla görüşündə ulu öndər bu məsələ üzərində xüsusi olaraq dayandı, özünün irad və tövsiyələrini
bildirdi: “Ötən 70 illik dövrdə tariximiz təhrif edilmişdir. Həm XX əsrin, həm XIX əsrin, həm də ondan əvvəlki
dövrlərin tarixi təhrif olunmuşdur. Demirəm ki, tamam təhrif edilmişdir, amma tarixə dair əsərlərimizdə təhrif
ünsürləri var. İndi isə bir qütbdən o biri qütbə keçmək meyli görünür. O nədən ibarətdir? Ondan ibarətdir ki,
deyirlər bütün bu 70 ildə olanların hamısı yaramazdır, pisdir, Azərbaycan xalqı üçün bəladır...”. Bu cür
düşüncələrin əleyhinə olan dahi rəhbər tarixçilərə tövsiyə edərək bildirirdi ki, “tariximizin bütün dövrləri bizim
üçün əzizdir. Ona görə də heç bir dövrü, heç bir şəxsi ideallaşdırmaq lazım deyildir. Təəssüf ki, bu ideallaşdırma
xəstəliyi 70 ildir beynimizə girmişdir. Bundan xilas olmaq lazımdır. Əgər 70 il müddətində bütün ideoloji
sistemimiz marksizm-leninizm elmini, onun prinsiplərini, Marksı, Lenini ideallaşdırmışdırsa, indi də ancaq
Məmmədəmin Rəsulzadəni ideallaşdırırlar. Mən yenə də deyirəm: Məmmədəmin Rəsulzadə və onunla bərabər
Azərbaycan Respublikasının böyük şəxsiyyətləri XX əsrin əvvələrində və xüsusən 1918-ci ildə, Azərbaycan
Demokratik Respublikasını qurarkən böyük şücaət göstərmişlər, böyük iş görmüşlər. Bu, şəksiz-şübhəsizdir.
Ancaq gəlin, açıq danışaq: belə çıxır ki, tariximizdə Məmmədəmin Rəsulzadədən başqa heç kim yoxdur. Bəs
Fətəlixan Xoyski, Nəsibbəy Yusifbəyov, Hacinski, Əlimərdanbəy Topçubaşov, Behbudbəy Şahtaxtinski və
başqaları?!”.
Heydər Əliyev zaman-zaman Azərbaycan xalqı içərisindən yetişən görkəmli şəxsiyyətləri, onların Vətən
və xalq qarşısındakı xidmətlərini daim yüksək qiymətləndirirdi. Hakimiyyətdə olduğu illərdə ulu öndərin
təqdimatı əsasında xalqımızın ən layiqli elm və sənət adamları yüksək adlara layiq görülüb, orden və medallarla
təltif olunub. Elə bir klassikimiz, elə bir canlı korifeyimiz olmayıb ki, onların yubileyləri və ya ad günləri rəsmi
səviyyədə, həm də böyük təntənə ilə qeyd olunmasın: “Bizdən ötrü Mirzə Fətəli Axundov da, Əhməd bəy Ağayev
də, Məmmədəmin Rəsulzadə də böyük şəxsiyyətlərdir. Ancaq son zamanlar Nəriman Nərimanovdan başlayaraq
bütün siyasi xadimlərin Azərbaycana düşmən olmaları barədə deyilən fikirlərlə heç cür razılaşmaq olmaz. Bunu
deyən adamların Nəriman Nərimanov səviyyəsinə qalxmaları üçün bəlkə də on illərlə siyasi fəaliyyət göstərmələri
lazımdır... Bütün bunlarla bağlı mən öz fikrimi açıq demək istəyirəm: tarixi təhrif etmək olmaz. Tarixi təhrif
edənlər xalqa xəyanət edir, onu çaşdırırlar. Buna son qoymaq lazımdır”.
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Ümummilli liderin 31 yanvar 1997-ci il tarixdə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının rəhbərliyi, həqiqi və
müxbir üzvləri, institut direktorları və aparıcı alimləri ilə görüşdə səsləndirdiyi fikirlər, tarixçi alimlərə verdiyi
tövsiyə və məsləhətlər Azərbaycan tarixi və tarixşünaslığının milli konsepsiyasının formalaşmasında çox mühüm
və həlledici məqam kimi dəyərləndirilməlidir. Çünki ulu öndərin həmin çıxışında tarix elminin digər elmlər
sırasında yeri, rolu və əhəmiyyəti, onun problemləri və inkişaf perspektivləri ilə bağlı konkret fikir və istiqamətlər
öz əksini tapmışdır.
Heydər Əliyev tarixçi alimlərlə daha çox öz təklif, məsləhət və tövsiyələrini bölüşürdü: “Mən bir məsələ
barəsində konkret təklifimi bildirmək istəyirəm. Bu da Azərbaycanın tarixi ilə bağlıdır. Məlumdur ki, geniş kütlə,
xalq, millət üçün ən çox təsirlisi humanitar elmlərdir və xüsusən millətin, xalqın... tarixidir. Bu, indi bizim üçün
xüsusi ilə lazımdır. Əlbəttə, müstəqil Azərbaycanda fizika, riyaziyyat, biologiya, kimya, yaxud başqa fənlərin
hamısı inkişaf etməlidir. Bunların hərəsinin özünəməxsus çərçivəsi var. Amma tarix hər bir insan üçün
yeniyetməlikdən başlayaraq, ömrünün sonuna qədər lazımdır. Ona görə də biz indi gərək xalqımızın tarixini
diqqət mərkəzinə alaq. 70-ci illərdə mən dəfələrlə Elmlər Akademiyası qarşısında vəzifə qoymuşdum ki,
Azərbaycan tarixi yazılmalıdır. Amma... tarixçilərimiz bu vəzifəni yerinə yetirmədilər. Bizim tarixçilərimiz, bir
tərəfdən çəkişmə ilə məşğul oldular, hərə öz konsepsiyasını irəli aparmağa çalışdı. Amma Azərbaycan tarixi
yazılmalıdır”.
Ulu öndər tarixçi alimlərdən bir çox tarixi məsələlərin yenidən, həm də yeni dövrün tələbləri səviyyəsində
işlənilməsini tələb edirdi: “Alimlərimizin, tarixçilərimizin günahından yox, o vaxtkı ümumi ideologiyanın təsiri,
yaxud da ideologiyanın tələbi ilə yazılan tarix də, şübhəsiz ki, indi bizi qane edə bilməz”.
Heydər Əliyev müstəqillik dövrünün tələblərinə uyğun dərsliklər yazılması işinə də xüsusi önəm verirdi:
“Məktəbə gedən gənc gərək Azərbaycan tarixıni bilsin, oxusun, öyrənsin. Amma o, köhnə dərsliklərdən bunu
öyrənə bilməz. Dərsliyi də hərə öz istədiyi kimi yazmamalıdır. Gərək bizim xalqımızın tarixi yazılsın. Orta və ali
təhsil məktəbləri üçün tarix dərslikləri yazılsın”.
Azərbaycan tarixininin yazılması işinin bəzi subyektiv səbəblər ucbatından ləngidilməsi Heydər Əliyevi
çox narahat edirdi və AMEA-da alimlərlə keçirdiyi sonuncu görüşdə də o, bu narahatlığını bir daha tam ciddiliyi
ilə bəyan etmişdir: “İndi vəzifə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın tarixi yazılmalıdır. Mən bunu bir neçə dəfə
demişəm. Ancaq, təəssüflər olsun ki, mənim bu təkliflərim müqabilində Elmlər Akademiyyası tərəfindən konkret
bir təklif almamışam”.
Ulu öndər XX əsrin tarixinin yazılmasına xüsusi önəm verirdi: “XX əsrdə yaşadığımız ideologiyaya və
onun konsepsiyasına görə bizim tariximiz təhrif olunmuşdur. Ona görə də mən çox çalışdım ki, biz XX əsrin
tarixini yazaq. Çünki, tariximiz, bir tərəfdən təhrif olunub, digər tərəfdən isə bəziləri keçmişdə nə varsa, götürüb,
qəzetlərdə, kitablarda qaralamağa, pisləməyə başlayıblar. Vaxtilə hamımız gənc idik, o vaxtki, ideologiya bizə nə
verirdisə, onu da qəbul edirdik. Biz Kommunist Partiyasının, Oktyabr inqilabının tarixini, Azərbaycanda Sovet
hakimiyyəti qurulmasının, 26 Bakı komissarlarının tarixini öyrənirdik. Bunun üçün indi günahkar axtarmaq
düzgün deyil”.
Heydər Əliyev böyük siyasətçi və dövlət xadimi olmaqla bərabər, həm də son dərəcə obyektiv və ədalətli
bir insan idi. O, Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycan tarixinin yazılmasında yol verilən təhriflərə və
birtərəfliliyə görə heç zaman tarixçi alimləri ittiham etməyib. Akademiyadakı nitqində dahi rəhbər bir daha bu
məqama toxunmuşdur: “Mən sizi günahlandırmıram. Çünki bizə qalmış miras o idi. Siz də, bizim o, yaşlı
tarixçilərimiz də, 1970-ci illərdən fəallıq göstərən tarixçilərimiz də onlardan istifadə edirdilər. Ona görə də biz
onların hamısını ideologiyanın konsepsiyasında bizə verilən kimi əks etdirirdik”.
Heydər Əliyevi narahat edən o idi ki, tariximizin yazılmasında kommunist üsul-idarəsi dövründə yol verilən
səhvlər bir qədər başqa formada müstəqilliyimizin ilk illərində də təkrar olunmaqda idi: “Kommunist ideologiyası
vaxtında buraxılan səhvlər indi də təkrar edilir. Həmin səhvlər o vaxtlar bir istiqamətdə, indi başqa istiqamətdə
buraxılır”.
Problemin mahiyyətinə və anatomiyasına dərindən bələd olan ulu öndər AMEA-dakı çıxışında onun aradan
qaldırılması yolları ilə bağlı təklifini də bildirdi: “Mən bilirəm ki, indi tariximizin hamısını yazmaq çətindir.
Bunun üçün illərlə vaxt lazımdır... Belə hesab edirəm ki, indi akademiyanın qarşısında duran vəzifələrdən biri
Azərbaycan xalqının XIX-XX əsrlər tarixinin yazılmasıdır. Bunun üçün mən bu gün konkret bir təklif vermək
istəyirəm. Siz bir müəllif kollektivi yaradın və onun tərkibini mənə təqdim edin. XIX-XX əsrlər tarixinin
yazılması üçün mən xüsusi vəsait ayıracağam. Bəli, mən Azərbaycanın XIX-XX əsrlər tarixinin yaranmasına
qrant verirəm. Mən bunu dövlətin büdcəsindən ayırıram. Çünki bu, dövlət üçün ən vacib bir məsələdir”.
Yuxarıda deyilənlərdən də göründüyü kimi, xalqımızın ümummilli lideri Azərbaycanda tarix elminin
inkişafı naminə ömrünü-gününü bütünlüklə bu elmə həsr etmiş hər hansı bir peşəkar tarixçi alimdən qat-qat daha
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artıq işlər görüb. Məmnunluq hissi ilə onu da etiraf etməliyik ki, ulu öndərin Azərbaycan tarix elminin gələcəyi
ilə bağlı narahatlığı, qayğı və düşüncələri, məsləhət və tövsiyələri nəticəsiz qalmadı. Son illər Azərbaycanın
tarixçi alimləri tərəfindən tariximizin həm qədim, həm orta əsrlər, həm də XIX-XX əsrlər dövrünə aid yüksək
peşəkarlıqla hazırlanaraq nəfis şəkildə çap olunan və bir sıra xarici dillərə tərcümə edilən çoxsaylı sanballı əsərlər
Heydər Əliyev ideallarına sədaqətlə xidmət nümunəsi kimi dəyərləndirilə bilər. Ulu öndər Azərbaycan
tarixçilərindən məhz belə əsərlər gözləyirdi. Yeri gəlmişkən Milli Elmlər Akandemiyasında keçirdiyi görüşləri
zamanı Prezident İlham Əliyev də Azərbaycan tarixçilərinin bu sahədəki işini çox yüksək dəyərləndirmişdir.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi uğrunda mübarizə tarixinin tədqiq olunmasında Heydər Əliyevin məruzə
və çıxışları, bəyanat və məktubları çox qiymətli ilk mənbə kimi olduqca mühüm elmi əhəmiyyət kəsb edir. Ulu
öndər tərəfindən, bir qayda olaraq, tarixi hadisələrin müfəssəl izahı və təhlili verilməklə səbəb və nəticələri ətraflı
şəkildə təqdim olunur, hadisə və faktlara kifayət qədər obyektiv, həm də ədalətli elmi-tarixi və siyasi qiymət
verilir. Bütün bunlar isə həm müasir, həm də gələcək tarixçilər nəsli üçün son dərəcə qiymətli hesab oluna biləcək
elmi- metodoloji və siyasi əsasdır.
Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının dünyaya bəxş etmiş olduğu ən böyük siyasətçi, ən nüfuzlu dövlət
xadimi olmaqla yanaşı, həm də sözün əsl mənasında, qurucu və yaradıcı bir insan idi. O, müstəqil Azərbaycanın
həm memarı, həm də qurucusudur. Tanınmış Amerika senatorlarından biri Heydər Əliyevi “Asiyanın Corc
Vaşinqtonu” adlandırmışdır. Yəni, Corc Vaşinqton ABŞ dövlətini qurduğu kimi, Heydər Əliyev də müstəqil
Azərbaycanı bizə ərməğan etmişdir.
Ulu öndərin söhbətlərində, məruzə və çıxışlarında tez-tez eşitdiyimiz belə bir kəlam da vardı: “Dağıtmaq
asan işdir, amma yaratmaq çox çətindir. Tarix də, insanlar da həmişə quranları, yaradanları qiymətləndirir”. Bəli,
Heydər Əliyev də dünyanın tanıdığı, qəbul etdiyi qurub-yaradan dövlət xadimlərinin ön cərgələrində duran böyük
tarixi şəxsiyyət idi. Azərbaycan xalqı xoşbəxt xalqdır ki, onun Heydər Əliyev kimi dünyanın ən məşhur
siyasətçiləri və dövlət xadimləri sırasında xüsusi yeri olan rəhbəri, milli lideri olub. Azərbaycan xalqı bir də ona
görə xoşbəxt xalqdır ki, Prezident İlham Əliyevin şəxsində dövlətimizin Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən
olunmuş daxili və xarici siyasət strategiyasını bu gün də uğurla davam etdirən, özünün qətiyyəti, intellekti,
qabiliyyəti, enerjisi və ən nəhayət, yüksək peşəkarlığı ilə hamını və hər kəsi heyran edən yeni və gənc bir lideri
var.
Xalq qəzeti.-2016.-3 may.-№94.-S.6.
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BİRLƏŞDİRİCİ LİDER
Süleyman İSMAYILOV,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri,
YAP Siyasi Şurasının üzvü
Azərbaycanın son yüz ildə ən böyük tarixi şəxsiyyəti olan Heydər Əliyev irsi həm keçmişimizi öyrənmək, həm
də gələcəyimizi daha uğurla müəyyən etmək baxımından əvəzolunmaz sərvətdir. Heydər Əliyevin cəmiyyət və
dövlət haqqında siyasi görüşlərinə, onun dinə və dinlərarası münasibətlərə dair söylədiyi fikirlərə və təcrübədə
reallaşdırdıqlarına nəzər saldıqda bu gün multikulturalizm bir baxışlar toplusu kimi dəyərləndirilməlidir.
Münasibətlərdə dözümlülük, səbirlilik və səmimilik kimi xüsusiyyətlərin xalqımıza tarixən xas cəhətlər olduğunu
bir daha təsdiqləmək üçün müdrik siyasətçinin bizə və gələcək nəsillərə qoyduğu siyasi irs daha dərindən
öyrənilməli, araşdırılmalı və geniş kütləyə çatdırılmalıdır.
Ümummilli lider Heydər Əliyev, ümumiyyətlə, dünya dinlərinin və xüsusilə də islamın dəyərlərini yüksək
qiymətləndirməklə yanaşı, Azərbaycanda dünyəvi dövlətin qurulması və möhkəmləndirilməsi üçün son dərəcə
böyük işlər görmüş, 1918-ci ildə qurulmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bəyan etdiyi əsas prinsiplərə
sadiqliyini nümayiş etdirərək, özünün rəhbərliyi altında hazırlanmış yeni Azərbaycan Konstitusiyasında da
dövlətin dindən ayrı olduğunu bir daha yenidən təsbit etmiş, xalqımızın kommunizm ideologiyasından
uzaqlaşaraq islam dininin dəyərlər sisteminə qayıdışına münbit şərait yaratmış, ölkəmizdəki dini-tarixi abidələrin
bərpasına, onların vətəndaşların istifadəsinə verilməsinə yardımçı olmuş, Azərbaycanda yaşayan müxtəlif dinlərə
mənsub insanların öz dininə ibadət etməsi və ayinlərini yerinə yetirməsi üçün sərbəst mühit yaratmışdır.
Heydər Əliyev bu məsələdə dəfələrlə türk dünyasının böyük tarixi şəxsiyyətlərindən və sərkərdələrindən olan
Mustafa Kamal Atatürkün mövqeyinə diqqət və hörmətlə yanaşmış, qardaş Türkiyənin bugünkü uğurlarının məhz
multikulturalizm ideyalarından qaynaqlandığını xüsusi qeyd etmişdir. Ulu öndər deyirdi: “Mustafa Kamal Atatürk
bütün dünyaya sübut etmişdir ki, müsəlman ölkəsində, əsrlər boyu dinin təsiri altında dini dövlət kimi yaşayan bir
ölkədə cümhuriyyət, layiq cümhuriyyət (dünyəvi dövlət - S.İ.) qurmaq, demokratik yolla getmək olar. O, dünyanın
bəşəri dəyərlərindən istifadə edərək, xalqının mənəvi dəyərlərini bunlarla birləşdirərək öz xalqını daha da
yüksəkliklərə qaldırmışdır”.
Ulu öndər dinindən, dilindən, milliyyətindən, irqindən asılı olmayaraq, hər bir insana, hər bir vətəndaşa eyni
mövqedən yanaşmış, hüquqlarını tanımış və onları qorumaq üçün münbit şərait yaradılmasının, cəmiyyətdə
tolerantlıq və dözümlülük prinsiplərinin bərqərar olmasının vacibliyini qeyd etmişdir.
Ümumiyyətlə, nəzərə alınmalıdır ki, bəşər tarixinin yaranmasında, inkişafında, bütövlükdə həyatın, dünyanın
dərk olunmasında, cəmiyyətin formalaşmasında, onun qanunauyğunluqlarının öyrənilməsində və proseslərin
idarə olunmasında dinin müstəsna rolu vardır. Bu amil, bir qayda olaraq, ölkələrarası münasibətlərin
tənzimlənməsində, sülhün bərqərar olunmasında böyük əhəmiyyət daşımış və daşımaqdadır.
Ümummilli lider Heydər Əliyev hələ sovet dönəmində respublikaya rəhbərlik etdiyi illərdə Azərbaycanın
mənəvi dəyərlərini və milli ruhunu yaşatmaq üçün mühüm işlər görmüş, bir çox məscidlərin tarixi-memarlıq
abidəsi kimi bərpasına şərait yaratmış, onların dağıdılmasının qarşısını almışdır. Hətta Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə bu yaxınlarda bərpa edilən Gəncədəki
“İmamzadə” dini ziyarətgah kompleksini məhvolma təhlükəsindən məhz Heydər Əliyev qurtarmış və sovet
dönəmində yeganə müqəddəs ziyarətgah kimi dövlət qeydiyyatına alınması üçün o zamankı SSRİ rəhbərliyindən
icazə ala bilmişdir.
Heydər Əliyev 1993-cü ildə xalqın tələbi ilə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra ölkədə hökm sürən gərginliyə
baxmayaraq, yenə də islam abidələrinin bərpasına böyük əhəmiyyət vermişdir. 1993-cü il sentyabrın 5-də yenidən
bərpa olunan Təzəpir məscidinin açılışındakı çıxışında Azərbaycanda tolerantlığın və dini dözümlülüyün qədim
köklərə malik olduğunu xüsusilə vurğulamışdır: “Mən bu gün buradan bütün Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət
edirəm. Azərbaycan onun ərazisində yaşayan bütün xalqların doğma Vətənidir. Dinindən, dilindən, irqindən asılı
olmayaraq, hər bir Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, Azərbaycanın dövlətçiliyini,
Azərbaycanın müstəqilliyini qorumalıdır. Güman edirəm ki, Azərbaycanda yaşayan, Azərbaycan vətəndaşları
olan, Azərbaycan Respublikasının bütün nemətlərindən bərabər hüquqla istifadə edən başqa dinlərə mənsub olan
bizim qardaşlarımız, vətəndaşlarımız da bu yolda bizimlə bir olacaqdır. Biz hamımız birləşib bir yumruq kimi
həm Azərbaycanın müstəqilliyini qoruyacağıq, həm də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin edəcəyik”.
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Doğrudan da, ulu öndərin dediyi kimi, Azərbaycanda yaşayan bütün millətlərin, dinlərin nümayəndələri tarix
boyu müstəqilliyimiz uğrunda böyük fədakarlıq nümayiş etdirmiş, bu xalqların onlarca nümayəndəsi - ruslar,
ləzgilər, avarlar, məshəti türkləri və başqaları göstərdikləri qəhrəmanlığa görə respublikanın ali mükafatlarına
layiq görülmüşlər. Onların adlarını bu gün Azərbaycanda çox adam əzbər bilir.
Ümummilli lider islam dininin həmişə tərəqqipərvər və dünyəvi əhəmiyyətini qoruyub saxlayacağını
düşünürdü: “Heç şübhə yoxdur ki, islam dini indiyə qədər olan tarixində dünyaya nümayiş etdirdiyi əzəmətini,
qüdrətini bundan sonra daha da gücləndirəcək və bütün islam dininə itaət edənlərin hamısını xoşbəxtliyə, səadətə
gətirib çıxaracaqdır... biz islam dininin inkişafı üçün dövlət tərəfindən lazımi tədbirlərin hamısını görəcəyik.
Çünki biz yaxşı bilirik ki, islam Azərbaycan xalqının, bütün islam aləminə mənsub olan insanların, məxluqun ən
yüksək mənəviyyat mənbəyidir”.
Ulu öndər islam dininin işğalçılığa, qəsbkarlığa sövq etmədiyini, insanlara dostluq, qardaşlıq, sülh, barışıq
aşıladığını demişdir. O, eyni zamanda, başqa dinlərə mənsub vətəndaşlara da sülh və firavan həyat vəd edirdi:
“Azərbaycan müstəqil, demokratiya prinsiplərinə mənsub olan bir dövlət kimi öz ərazisində yaşayan bütün
xalqlara, bütün millətlərə dinindən, dilindən, irqindən, siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, azadlıq, hürriyyət
imkanları verir. Hər bir şəxs hürrdür, azaddır, hər bir şəxs öz daxili aləminə müvafiq olaraq öz amallarını, öz
fikirlərini həyata keçirə bilər”.
Heydər Əliyev hər zaman bildirirdi ki, islam dini başqa dinlərə tarix boyu hüsn-rəğbətlə yanaşıb, heç zaman
başqa dinlərin ehkamlarına qarşı çıxmayıb. Ümummilli lider Azərbaycanın hər bir millətə, dinə mənsub olan
vətəndaşına, onun itaət etdiyi dinə hörmətlə yanaşıldığını və bundan sonra da hörmətlə yanaşılacağını deyir,
bunun Allahın əmri, Peyğəmbərimizin tövsiyəsi olduğunu qeyd edirdi. O, Azərbaycanın din xadimlərinə tövsiyə
edirdi ki, dinimizin bu ülvi xüsusiyyətlərini təbliğ etsinlər, həyata keçirsinlər və yaşatsınlar.
Azərbaycan xalqının əsrlərlə can atdığı azadlığa Sovet İttifaqı süquta uğradıqdan sonra qovuşduğunu qeyd
edən Heydər Əliyev Azərbaycanda hüquqi demokratik cəmiyyətin qurulduğunu, çoxpartiyalı sistemin, siyasi
plüralizmin, şəxsiyyət, söz, mətbuat, vicdan azadlığının, insan hüquqlarının müdafiəsi və qanunun aliliyi
prinsiplərinin möhkəm bərqərar olduğunu qeyd edərək irqindən, din və dil mənsubiyyətindən asılı olmayaraq,
çoxmillətli Azərbaycan dövlətinin bütün vətəndaşlarının bərabər hüquqlardan istifadə etdiyini yüksək
tribunalardan dünya ictimaiyyətinə fəxrlə bəyan etmişdir.
Azərbaycan həqiqətən bütün dinlərə böyük hörmət bəsləyən tolerant ölkədir. Bunu hazırda respublikada
fəaliyyət göstərən 2166 məscid, həmçinin sinaqoqlar, kilsə və digər din ocaqları aydın göstərir. Ümumiyyətlə,
əhalisinin 96 faizi islam dininin daşıyıcısı olan Azərbaycanda bütün məzhəblərə aid din xadimləri öz dini adətənənələrini və mərasimlərini heç bir maneə olmadan həyata keçirirlər. Ulu öndər kimin hansı məzhəbə mənsub
olmasına əhəmiyyət verilməsinin hər zaman əleyhinə olmuşdur.
Bununla bağlı çox yaxşı xatırladığım bir epizodu oxucuların diqqətinə çatdırmaq istərdim. 1995-ci ilin
dekabrında Türkiyənin o zamankı Prezidenti Süleyman Dəmirəl Azərbaycana gəlməli idi. Belə rəsmi səfərlərlə
əlaqədar ulu öndər əvvəlcədən xüsusi müşavirə keçirir və rəsmi qonaqların qarşılanmasından yola salınmasınadək
tədbirlərin bütün detallarını araşdırıb öz tövsiyələrini verirdi. Süleyman Dəmirəlin günorta namazını hansı
məsciddə qılması məsələsi ortaya çıxanda ulu öndər haşiyə çıxaraq demişdi: “Biz Azərbaycanda heç vaxt
bilməmişik ki, kim sünni, kim şiədir. Bəlkə də bu, kommunist ideologiyasının, sovet hakimiyyətinin bizə bəxş
etdiyi bir xüsusiyyətdir. Azərbaycanda din qadağan olunduğuna görə kimin sünni, kimin şiə olduğu heç vaxt
məlum olmayıb. Mən sizə açıq deyə bilərəm, hər halda, Azərbaycanda hamınızdan çox yaşayan adamam, həm də
rəhbərlikdə olan adamam. Ancaq indi deyirlər ki, xalqın 25 faizi sünnidir. Mən heç bilmirəm neçə faiz sünni, neçə
faiz şiə var, harada sünnidir, harada şiədir? Mən bilmirəm. Mən azərbaycanlılardan kimin şiə, kimin sünni
olduğunu bilmirəm. Belə şeyləri biz araşdırmamışıq. Heç araşdırmaq lazım da deyil. Bunlara son qoymaq
lazımdır. Biz hamımız müsəlmanıq. Bu sünni-şiə məsələsini bura salmaq lazım deyil... Mən fürsətdən istifadə
edib deyirəm. Amma biz çalışmalıyıq ki, bizim millətimizi, xalqımızı parçalamasınlar. Bizim hamımızın bir
dinimiz var - islam dini, nə sünnisi var, nə də şiəsi. Bizim dövlət siyasətimiz də budur”.
Ulu öndərin bütün dinlərə, bütün insanlara hörmət və ehtiramı onun gördüyü işlərdə də əksini tapırdı. Heydər
Əliyev Azərbaycanın dünyaya inteqrasiya olunmasında, bütün ölkələrlə və xalqlarla əlaqələrinin güclənməsində
dini dəyərlərin böyük əhəmiyyətini dərindən dərk edir və bunu hamıya aşılamağa çalışırdı. Onun respublikaya
rəhbərlik etdiyi illərdə bu sahədə böyük işlər görülmüş, Azərbaycanın istər xristian aləmi, istərsə də müsəlman
aləmi ilə əlaqələri daha da genişlənmiş, ölkəmizin təmsil olunduğu beynəlxalq təşkilatlarda bu əlaqələrin
yaxşılaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirilmişdir.
Məhz ulu öndərin səyi sayəsində dünya katoliklərinin, ümumilikdə xristian aləminin ən nüfuzlu
şəxsiyyətlərindən olan Roma Papası II İohann Pavel müsəlman ölkələri arasında ilk səfərlərindən birini
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Azərbaycana etmiş və buradakı tolerantlıq mühitinə öz heyranlığını bildirmişdir. Bu səfər bütün dünyada böyük
rezonans doğurmuşdur. Ulu öndər Roma Papasının dünya siyasətində, xüsusilə xristian aləmindəki mövqeyini
nəzərə alaraq onu Azərbaycana dəvət etməklə sanki islam aləmi ilə xristian dünyası arasında körpü salmış, bir
daha Azərbaycanın bütün dinlərə böyük hörmətlə yanaşdığını nümayiş etdirmişdir.
Ulu öndər 2002-ci il mayın 22-də Roma Papasının qarşılanması mərasimində Azərbaycanın hələ 1992-ci ildən
Vatikanla diplomatik münasibətlər yaratdığını demiş, bundan 10 il sonra bu dövlətin başçısının, yəni, 264-cü
Roma Papasının Azərbaycana gəlişini böyük hadisə kimi qiymətləndirmiş, onu dinindən, dilindən və irqindən
asılı olmayaraq, “bütün bəşəriyyətin dostu və dünya vətəndaşı” adlandırmış, bu səfərin xristian və islam dinləri
arasında qarşılıqlı etimad və hörmətin gücləndirilməsinə xidmət edəcəyini bildirmişdir. O, 1912-ci ildə
Azərbaycanda tikilən ilk katolik kilsəsinin sovet dövründə dağıdıldığını təəssüflə qeyd etmiş və bu səfər zamanı
Bakının abad bir guşəsində katolik kilsəsinin bünövrəsi qoyulmuşdur.
Roma Papasının qarşılanması mərasimində ulu öndərin dediyi sözlər bu gün də çox aktual səslənir. O, Roma
Papasının əsrlər boyu mövcud olan ənənələrin hüdudlarını cəsarətlə aşdığını, onu insanların və xalqların dostu
kimi tanıdığını, bütün dünyanın vətəndaşına çevrildiyini qeyd edərək, Azərbaycanın bu sahədə mövqeyini belə
izah etmişdir: “Həmişə öz dini dözümlülüyü, tolerantlığı ilə seçilən Azərbaycan xalqı sizin fəaliyyətinizin bu
nəcibliyini və insanpərvərliyini yaxşı başa düşür və yüksək qiymətləndirir”.
Bu səfərin iki böyük din arasında qarşılıqlı etimada xidmət etdiyini, katolik kilsəsinin mövcud olduğu bütün
dövr ərzində onun Azərbaycana səfər edən ilk Roma Papası olduğunu qeyd edən ulu öndər Azərbaycanın
Ermənistan tərəfindən davam edən təcavüzünə son qoyulmasında kömək göstərməsinin vacibliyini də diqqətə
çatdırmışdır.
Ulu öndər Azərbaycan xalqının özünəməxsus nadir mədəniyyət yaratdığını, bu mədəniyyətin əsasında
müsəlman və xristian mədəniyyətlərinin sintezinin dayandığını, orta əsrlərdən etibarən Azərbaycanın Şərq və
Qərb, müsəlman və xristian dünyaları arasında sabit və faydalı dostluq körpüsü olduğunu, müsəlman
sivilizasiyasının nailiyyətinin bir sıra hallarda Azərbaycan fikir adamlarının səyi ilə Qərbin mənəvi sərvətinə
çevrildiyini, Qərb dəyərlərinin isə islam dünyasında yayıldığını, Azərbaycanın Avropadan gələn yenilikçi
ideyalara yiyələnmək baxımından həmişə öndə olduğunu xüsusi qeyd etmiş və bir məsələni ayrıca vurğulayaraq
demişdir: “Biz bu gün haqlı olaraq fəxr edirik ki, müsəlman Şərqində yeni tipli məktəblər, demokratik mətbuat,
qadın təhsili, seçmək və seçilmək hüququ ilk dəfə Azərbaycanda reallığa çevrilmiş, 1918-ci ildə bütün islam
dünyasında Avropa tipli ilk dövlət - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bizim ölkəmizdə qurulmuşdur”.
Roma Papasının ölkəmizə səfəri zamanı Azərbaycanla Vatikan arasında təməli qoyulmuş dostluq əlaqələri
sonrakı illərdə Prezident İlham Əliyev tərəfindən daha da inkişaf etdirilmişdir. Belə ki, 2005-ci ildə Prezident
İlham Əliyev Vatikana rəsmi səfər etmişdir. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın
səyi sayəsində Vatikanın bir sıra tarixi abidələrinin bərpasına kömək göstərilmiş, eyni zamanda, Vatikanda
mövcud olan və Azərbaycanın tarixinə dair son dərəcə qiymətli yazılı materialların ölkəmizə gətirilməsinə nail
olunmuşdur. 2008-ci il martın 6-da Vatikanın rəsmi nümayəndələrinin iştirakı ilə Bakıda Müqəddəs Məryəm ana
katolik kilsəsinin rəsmi açılış mərasimi olmuş, eyni vaxtda 250-300 nəfərin ibadət edə biləcəyi, ümumi sahəsi
1256 kvadratmetr olan kilsə ziyarətçilərin istifadəsinə verilmişdir. Hazırda bu kimi təqdirəlayiq işlər böyük
həvəslə davam etdirilməkdədir. Vatikanda Azərbaycanı ən tolerant ölkə kimi tanıyırlar. Bu işdə, sözsüz ki, həm
ulu öndərin, həm də onun layiqli davamçısı cənab Prezident İlham Əliyevin rolu böyükdür.
Sözün əsl mənasında, böyük demokrat, böyük humanist və böyük tarixi şəxsiyyət olan Heydər Əliyevin
ideyaları - dözümlülük, tolerantlıq və bir-birinə qarşı səbirli münasibət Azərbaycan mültikulturalizmi kimi
fenomenin yaranmasında, inkişafında və artıq bütün dünyada qəbul edilməsində vacib rol oynamışdır. Bu ənənələr
indinin özündə də ölkə rəhbərliyi tərəfindən xüsusi diqqət və qayğı ilə qorunub saxlanılır, reallaşdırılır və inkişaf
etdirilir.
Ümummilli liderin multikulturalizm ideyaları bu gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən davam
etdirilir və zənginləşdirilir. Son zamanlar Azərbaycan, Rusiya və Gürcüstan din xadimlərinin əlaqələri daha da
genişlənmiş, hətta bir neçə il əvvəl Ermənistan katolikosunun da qatıldığı dini liderlərin yüksək səviyyəli görüşü
məhz Bakıda keçirilmişdir. Azərbaycanda yaşayan və müxtəlif dinlərə mənsub insanlar üçün bir sıra tarixi-dini
məbədlərə yeni həyat verilmişdir. Bir neçə il əvvəl Azərbaycanda IX əsrdə tikilmiş Şamaxı Cümə məscidi bərpa
edilmiş, müxtəlif rayonlarda olan ibadət və ziyarətgahlar təmir olunaraq insanların istifadəsinə verilmişdir.
Həmçinin 2016-cı il fevralın 16-da Azərbaycan Prezidentinin iştirakı ilə Gəncədə “İmamzadə” dini ziyarətgah
kompleksinin yenidənqurma və əsaslı bərpasından sonra ziyarətçilər üçün açıq elan edilməsi möminlər üçün
qiymətli töhfədir.
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Prezidentin sərəncamı ilə ayrılmış vəsait hesabına tamamilə yenidən qurulan və bərpa edilən “İmamzadə” dini
ziyarətgah kompleksinin açılışında dövlət başçısı İlham Əliyev bunun ümumxalq sərvəti olduğunu, bütün
müsəlman aləminin qiymətli abidəsinə, milli-mənəvi sərvətinə çevrildiyini, onun yenidən istifadəyə verilməsinin
tarixi hadisə olduğunu qeyd etmişdir. Dövlət başçısı açılış zamanı bildirmişdir ki, Azərbaycanda bütün dini
abidələr dövlət tərəfindən qorunur, bərpa edilir və yenidən tikilir. Müstəqillik dövründə iki minə yaxın məscid,
digər dinlərin məbədləri, o cümlədən pravoslav, katolik, alban kilsələri, sinaqoqlar inşa olunub, Bibiheybət,
Təzəpir, Əjdərbəy, Şamaxı Cümə məscidi yenidən qurulub. Dövlət başçısı Azərbaycandakı tolerantlığın artıq
digər ölkələr üçün nümunəyə çevrildiyini vurğulamışdır: “Azərbaycanda dövlət - din münasibətləri yüksək
səviyyədə tənzimlənir, həll olunur, cəmiyyətimizin, ölkəmizin dayanıqlı inkişafı üçün dövlət-din münasibətlərinin
çox böyük əhəmiyyəti var. Azərbaycan modeli, Azərbaycan nümunəsi bu gün dünyanın müxtəlif ölkələrində
öyrənilir. Bizim bu istiqamətdəki siyasətimiz artıq özünü həm ölkəmizdə, həm bölgədə, həm də dünyada təsdiq
etmişdir. Biz öz milli-mənəvi, dini dəyərlərimizə sadiqik, onları qoruyuruq, eyni zamanda, müsəlman aləmində
həmrəyliyin möhkəmləndirilməsi üçün səylərimizi əsirgəmirik”.
Azərbaycan Prezidenti haqlı olaraq qeyd etmişdir ki, Azərbaycanda dövlət-din münasibətləri bütün müsəlman
aləmində, eyni zamanda, beynəlxalq aləmdə müsbət qarşılanır. Ölkəmiz yürütdüyü siyasətdə müsəlman ölkələri
arasındakı ixtilafları aradan götürmək yolunda ciddi səy göstərir. Bu baxımdan Azərbaycanda Heydər Əliyev
ənənələrinin və onun tövsiyələrinin həyata keçirilməsini Bakının Binəqədi rayonunda tikilib istifadəyə verilmiş
Heydər məscidi bir daha sübut edir. Bu məscid regionda sülh, səbir, iman, dözüm, ədalətin, həmçinin ibadətin
yeni rəmzinə çevrilən ən iri məsciddir. 12 min kvadratmetr sahəni əhatə edir və orada 7 min nəfərin eyni vaxtda
namaz qılmasına imkan var. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin səyi və bütün Azərbaycan
vətəndaşlarının arzusu ilə tikilib istifadəyə verilmiş bu məsciddə şiə və ya sünni olmasından asılı olmayaraq,
bütün müsəlmanların ilk dəfə bir araya gələrək eyni vaxtda bir sırada vəhdət namazı qılması bütün müsəlman
aləminə bir mesaj kimi qəbul edilməlidir. Ölkə Prezidenti bildirmişdir ki, “Azərbaycanda bütün müsəlmanlar bir
ailə kimi yaşayırlar. Tarixdə Azərbaycanda heç vaxt məzhəbçilik zəminində heç bir məsələ olmamışdır. Kiçik
anlaşılmazlıq belə olmamışdır, olmamalıdır və olmayacaqdır. Bunun bariz nümunəsi bu yaxınlarda Heydər
məscidində bütün müsəlmanların vəhdət namazı qılmasıdır”.
Ölkəmizdə hökm sürən multikulturalizm respublikamızda irimiqyaslı beynəlxalq tədbirlərin, forumların,
müxtəlif müsabiqələrin, konfransların, idman yarışlarının sərbəst və maneəsiz keçirilməsinə də öz müsbət təsirini
göstərir. Dövlət başçısının qeyd etdiyi kimi, Azərbaycanda dinlərarası münasibətlər çox sağlam yolla öz həllini
tapır və biz dünyada bu istiqamətdə də öz rolumuzu oynayırıq. Bu il Azərbaycanda BMT-nin Sivilizasiyalar
Alyansının 7-ci Qlobal Forumunun keçirilməsi dünya miqyasında dinlərarası, mədəniyyətlərarası dialoqun
aparılması üçün ən mötəbər tədbirdir. Bu il bu şərəfli missiyanı Azərbaycan öz üzərinə götürüb.
Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə mövcud olan tolerant mühiti sabitliyin, əmin-amanlığın nəticəsi hesab edir
və dünyada hazırda hökm sürən qanlı münaqişələrdən narahatlığını bildirir: “... mən tam əminəm ki, əgər dünyada
bundan sonra da dini zəmində qarşıdurmalar davam edərsə, bu, böyük fəlakətə gətirib çıxaracaqdır. ... Avropada
radikal partiyaların gücü, onlara səs verən əhalinin sayı artır. Bir daha demək istəyirəm, əgər dini zəmində bu
qarşıdurma və təbliğat davam edərsə, gələcəkdə biz çox böyük problemlərlə üzləşəcəyik”.
Dövlət başçısı Azərbaycanın uzun illər boyunca sınanmış yolla gedəcəyini, multikulturalizmlə bağlı əlavə
tədbirlər görüləcəyini, bu məqsədlə 2016-cı ilin “Multikulturalizm ili” elan edildiyini, Azərbaycanda Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzinin yaradıldığını, təkcə idmançılar üçün deyil, bütün islam dünyası üçün töhfə olan IV
İslam Həmrəyliyi Oyunlarının 2017-ci ildə Bakıda keçiriləcəyini qeyd etmişdir. Azərbaycan Prezidenti Yaxın
Şərqdə gedən döyüşlərdə qardaş qanının axıdılmasına, şəhər və qəsəbələrin, hətta bütövlükdə ölkənin bərbad hala
salınmasına təəssüflənərək ölkəmizdən hamının nümunə götürməli olduğunu demişdir.
Ulu öndərin tarix qarşısında ən böyük xidmətlərindən biri məhz Azərbaycanda tolerantlıq, multikulturalizm
ideyalarının daha da inkişaf etdirilməsi və gündəlik həyat normasına çevrilməsidir. Bu gün multikulturalizm adı
ilə tanınan mənəvi-dini dəyərlər toplusu, heç şübhəsiz ki, bilavasitə ulu öndərin ideyalarından bəhrələnmişdir. Bu
ideyalar hələ uzun illər Azərbaycan xalqının və bütövlükdə bəşəriyyətin sülh, əmin-amanlıq və firavanlıq uğrunda
mübarizəsinə hiss olunacaq dərəcədə təkan verəcəkdir.
Azərbaycan.-2016.-22 aprel.-№85.-S.1,3.

1318

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

KREMLƏ SANCILMIŞ TÜRK BAYRAĞI
Səməndər Məmmədov,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü
Kremlə sancılmış türk bayrağı - Heydər Əlirza oğlu Əliyev sonradan bütün türkdilli dövlətlərin bayrağına
çevrildi.
Bilmirəm, nədənsə hər dəfə ümimilli liderimiz Heydər Əliyevi xatırlayanda yadıma Ramiz Rövşənin bu
misraları düşür:
Kimini tale səsləyir,
Kimi bəxtə-bəxt doğulur.
Dünyaya hərə bir cür gəlir. Elələri var ki, dünyaya gəlişləri ilə yalnız valideynlərinə sevinc bəxş etməkdən
başqa bütün ömürləri boyu əllərindən bir iş gəlmir. Nəinki bir elin, obanın, heç bir ailənin qayğı yükünə belə çiyin
verə bilmirlər. Amma elə insanlar da var ki, onları tale səsləyir. Ulu Tanrı tərəfindən mənsub olduqları xalqa,
bütövlükdə bəşəriyyətə bir xilaskar kimi göndərilir.
Azərbaycanın siyasi tarixində böyük xidmətləri olan, xalqımızın qan yaddaşında əbədi yaşayan şəxsiyyətlər
çoxdur. İyirminci əsrin ikinci yarısında bir qərinədən çox Azərbaycana rəhbərlik edən, ölkənin iqtisadi inkişafına
nail olan və xalqın özünüdərkində əvəzsiz xidmətlər göstərən, bütün mənalı ömrünün hər anı xalqına, Vətəninə
bağlı olan Heydər Əliyev isə bu mənada əvəzsiz şəxsiyyətdir. Özü də onun siyasətdə əvəzolunmazlığı təkcə öz
xalqı tərəfindən deyil, həm də dünyanın ən nüfuzlu siyasi xadimləri tərəfindən də etiraf edilib. Xalqımızın
üzləşdiyi bütün taleyüklü problemlərin həlli istiqamətində göstərdiyi dönməzlik, həyata keçirdiyi ardıcıl və
səmərəli siyasət son illərdə onun fəaliyyətinin əsas qayəsi olub. Bütün bunlar da onu deməyə əsas verir ki, onun
ömrü də xalqımızın ömrü kimi əbədidir.
Dünya şöhrətli ictimai-siyasi xadim, müdrik dövlət başçısı Heydər Əliyev bütün şüurlu həyatını canından
artıq sevdiyi xalqının xoşbəxt yaşamasına, Azərbaycanın tərəqqisinə həsr edib. Möhtərəm Heydər Əliyev tarixi
yaradan dahi şəxsiyyətlərdəndir. Müasir tariximizin bütöv bir epoxası - 34 il bu müdrik insanın adı və fəaliyyəti
ilə bağlıdır. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaradıcısı və memarı kimi o, quruculuq salnaməmizin şanlı
səhifələrini yaratmağa müvəffəq olub.
Respublikada minlərlə insan var ki, Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu birinci dövrdə (1969-1982-ci
illərdə) ölkənin qazandığı uğurlar onların gözlərinin qarşısında baş verib. Bu dahi şəxsiyyətin gərgin əməyi
sayəsində respublikada elə bir sahə olmayıb ki, orada Heydər Əliyev zəkasından irəli gələn müvəffəqiyyətlər hiss
olunmasın. İqtisadiyyatın inkişafı, mili kadrların yetişdirilməsi Heydər Əliyev tərəfindən ön plana çəkilmişdi.
Bunun nəticəsidir ki, o vaxt inşa edilmiş böyük sənaye müəssisələri indi müstəqil Azərbaycanın iqtisadiyyatının
əsasını təşkil edir. Böyük öndər Heydər Əliyev uzaqgörən siyasəti nəticəsində gələcəkdə də Azərbaycanın
müstəqil yaşaya bilməsi üçün zəmin yarada bildi. İqtisadi çətinliklər bir növ aradan qaldırıldı.
Heydər Əliyev Siyasi Büroya üzv gedəndə nəinki azərbaycanlıların, bəlkə də Sovet İttifaqına üzv olan
bütün türkdilli dövlətlərin xalqlarının sevincinin həddi-hüdudu yox idi. Mən bir neçə faktı qeyd etmək istəyirəm.
Ulu öndərimiz Heydər Əliyevlə bağlı yazı yazılanda çox vaxt bir məsələ unudulur.
Totalitar sovet rejiminin tüğyan etdiyi bir dövrdə Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təsbit olunması
Heydər Əliyev tərəfindən atılmış çox cəsarətli addım idi. Heydər Əliyev birinci dəfə hakimiyyətə gələn kimi ilk
növbədə qayğılandığı məsələlərdən biri məhz bu problem oldu. Ulu öndərin prinsipiallığı, qətiyyəti sayəsində isə
1978-ci ildə "Azərbaycan SSR-in dövlət dili Azərbaycan dilidir" maddəsi Konstitusiyaya salındı. Bundan başqa,
Heydər Əliyev Azərbaycan dilinin inkişafı və zənginləşməsi istiqamətində müxtəlif vasitələrdən istifadə edirdi.
Azərbaycanda dilçi alimlərə yüksək diqqət və qayğı göstərilməsi, milli dildə nəşr edilən kitabların tirajlarının
çoxaldılması və digər tədbirlər ana dilimizin daha da inkişaf etdirilməsi məqsədini daşıyırdı. Dilçi alimlərə dövlət
mükafatlarının verilməsi də o dövr üçün Heydər Əliyevin qəbul etdiyi qətiyyətli qərarlardan idi. Bəlkə də o vaxt
hələ müttəfiq respublikaların heç birində bu təcrübə yox idi ki, birinci katib dilçi alimləri bunca rəğbətləndirmiş
olsun. Bu hadisə çox böyük sensasiyaya səbəb olmuşdu, alimlərimizə qol-qanad vermiş, ruhlandırmış,
yaradıcılıqlarına stimul vermişdi.
Bu gün müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaşaması üçün biz hamımız Heydər Əliyevə borcluyuq. Heydər
Əliyev xalqın təkidi ilə respublikamıza yenidən rəhbərliyə tariximizin olduqca mürəkkəb məqamında qayıdıb.
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Yalnız siyasi müdrikliyi, polad iradəsi və dövləti idarə etmək istedadı sayəsində o, qarşıya çıxan bütün maneələri
dəf etdi, xalqı düşdüyü bəlalardan qoruya bildi.
Bir faktı qeyd edim: Heydər Əliyev Moskvadan Azərbaycana dönüşündə məşhur gürcü jurnalistlərindən
biri onunla apardığı müsahibəyə belə bir sərlövhə qoymuşdu: "Odlar Yurdu pələnginin biləkləri hələ
bükülməmişdir". Çox uğurlu başlıq idi. Bütün sonrakı hadisələr, ulu öndərin fəaliyyəti, ölkəmizin inkişafı naminə
gördüyü işlər sübut etdi ki, Heydər Əlirza oğlu Əliyev bükülməz biləkli çox böyük şəxsiyyətdir. Elə bir adam
yoxdur ki, bu həqiqəti birmənalı qəbul etməsin. Bir dəfə professor Qulu Xəlilov televiziya çıxışlarından birində
belə bir müdrik kəlamı xatırlatdı ki, mən böyük ağıl qarşısında baş əyirəm, böyük ürək qarşısında isə diz çökürəm.
Heydər Əliyev böyük ağıl və böyük ürək sahibi idi.
Həmin dövrdə Azərbaycan xalqı öz taleyindən narahat idi. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı sabit, təhlükəsiz
bir cəmiyyətdə yaşamaq istəyirdi və bunun üçün xalqın iradəsinə güvənən qətiyyətli bir siyasi komandanın
hakimiyyətə gəlməsi vacib idi. Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi də məhz bu tarixi zərurətin məntiqi nəticəsi
kimi xarakterizə edilməlidir.
1993-cü ilin yayında Azərbaycan real vətəndaş müharibəsi təhlükəsi ilə üz-üzə qaldı. Surət Hüseynovla
hakimiyyət strukturları arasında yaranmış münaqişə bütövlükdə dövlətçiliyin taleyini sual altında qoymuşdu.
Bütün bunlara son qoymaq və ölkədə ictimai-siyasi sabitlik yaratmaq, cəmiyyətin ümumi təhlükəsizliyini təmin
etmək üçün xalqın böyük əksəriyyətinin təkidli tələbindən sonra Heydər Əliyev Bakıya dəvət olundu. Ölkəni
gözləyən real vətəndaş müharibəsi təhlükəsinin aradan qaldırılmasına nail olan Heydər Əliyev ictimai-siyasi
sabitliyin yaradılmasını da təmin etdi. Məhz onun müdrik fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan vətəndaş müharibəsi
təhlükəsindən xilas oldu. Elə buna görə də 1993-cü ilin 15 iyunu müstəqil Azərbaycan dövlətinin tarixinə Milli
Qurtuluş günü kimi daxil oldu.
Heydər Əliyev müasir dünyanın ziddiyyətli və ədalətsiz reallıqlarına dərindən bələd olan bir siyası xadim
kimi, ilk növbədə beynəlxalq müstəvidə təbliğatın düzgün qurulmasına və beləliklə də, dünya dövlətlərinin
diqqətini işğal faktının əsl səbəblərinə yönəltməyə nail ola bildi.
Ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi Azərbaycanda yeni bir tarixi mərhələnin əsasını qoydu.
Ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin təmin edilməsi istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atıldı. Bu dövrdən ictimai
münasibətlər sistemi təkmil bir strategiya əsasında inkişaf etməyə başladı, iqtisadi tənəzzülə son qoyuldu. Bütün
bunlar müstəqil Azərbaycan dövlətinin sosial və siyasi dayaqlarını möhkəmləndirdi və respublikanın ümumi
inkişafını təmin etdi.
Heydər Əliyev prezident kimi respublikamızın dövlət müstəqilliyini qorumaq, demokratiyanı inkişaf
etdirmək, bazar iqtisadiyyatının inkişafına şərait yaratmaq, erməni təcavüzkarlarına qarşı xalqımızın ədalətli
müharibəsini sülh vasitələsi ilə başa çatdırmaq və ərazi bütövlüyümüzü təmin etmək üçün yorulmadan çalışdı.
Ulu öndər əmanət olaraq xalqımıza zəngin maddi və mənəvi dəyərlər, siyasi və iqtisadi cəhətdən etibarlı dayaqlar
üzərində qurulmuş Azərbaycanı - dünya miqyasında yeri və nüfuzu olan bir dövləti, dövlətçilik ənənələrini qoydu.
Heydər Əliyev çiyinlərini çox ağır və çətin işin altına verərək xalqımızı müdhiş bəlalardan qurtardı. Həqiqətən də
ömrünün qalan hissəsini bu müdrik insan öz xalqına qurban verdi. Qədirbilən xalqımız bunu heç zaman
unutmayacaq.
Zəmanəmizin ən ünlü və nəhəng siyasətçilərindən sayılan bu dahi şəxsiyyətin ölkədə təhsilin inkişafında
da misilsiz xidmətləri olub. "Cəmiyyət haradan olursa olsun, nədən olursa olsun, kəsib təhsilə xərcləməlidir, gənc
nəslin təhsilinə, müəllimə kömək etməlidir", - deyən ümummilli liderimiz müstəqilliyə qovuşduğumuz ilk illərin
iqtisadi çətinliyi dövründə belə həmişə təhsili prioritet sahə hesab edərək böyük diqqət və qayğı göstərib. Bu
müdrik siyasətçinin, uzaqgörən ölkə başçısının təhsilə böyük önəm verməsinin nəticəsidir ki, bu gün də həmin
siyasət uğurla davam etdirilir. Hər il neçə-neçə yeni tədris ocaqları tikilib istifadəyə verilir, pedaqoji kadrların hazırlığına diqqət artırılır. Məhz Heydər Əliyevin qayğısı sayəsində müəllim nüfuzu yenidən yüksəldi. Başqa cür
ola da bilməzdi. Çünki müəllim əməyinə həmişə böyük qiymət verən Heydər Əliyev deyirdi: "Hər bir cəmiyyətdə
savadlı şəxs müəllimə hörmət etməli, cəmiyyətin həyatında oynadığı rolu qiymətləndirməlidir."
Heydər Əliyev kursu Azərbaycanda bütün sahələrdə böyük uğurlar gətirib. Sabitlik, demokratiya və tərəqqi
son on beş ili xarakterizə edən mühüm amillərdir. Bu müdrik siyasət nəti-cəsində Azərbaycan artıq dünyada
tanınır, nüfuzu durmadan yüksəlir. Artıq dünya birliyi ölkəmizlə hesablaşır, irimiqyaslı beynəlxaql layihələr
Azərbaycanın iştirakı və onun milli maraq-larının nəzərə alınması ilə həyata keçirilir. Dövlətin əsas
göstəricilərindən biri olan iqtisadiyyatda aparılan köklü islahatların nəticəsində ölkəmiz qısa müddət ərzində bu
sahənin yüksəlişini təmin edib. Heydər Əliyev dühası ilə tarixin şanlı səhifələri yazılan Azərbaycanı işıqlı və daha
qüdrətli sabahlar gözləyir. Buna heç kəsin şübhəsi yoxdur. Çünki onun başladığı və uğurla həyata keçir-diyi siyasi
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kursun davam etdirilməsi xalqın ən başlıca arzusudur və bu istəyi də Heydər Əliyev məktəbinin layiqli davamçısı
prezident İlham Əliyev uğurla reallaşdırır.
Gördüymüz hər bir işdə nailiyyət, uğur əldə etmək istəyiriksə, Heydər Əliyev təşəbbüskarlığından
öyrənməliyik. Vətən, xalq təəssübkeşliyində Heydər Əliyev şəxsiyyəti ona görə nəsillərə nümunədir ki, bu
şəxsiyyətdə azərbaycanlıya xas olan bütün ali keyfiyyətlər parlaq şəkildə təcəssüm olunur. Biz bu gün Heydər
Əliyevi xatırlayır, iftixarla deyirik ki, bəli, Azərbaycanın ümummilli lideri, ulu öndərimiz, Azərbaycan təhslinin
himayədarı, təhsil işçilərinin mənəvi atası, Azərbaycan dövlətinin xilaskarı, müasir Azərbaycan dövlətinin
memarı, xalqımızın əbədi prezidenti Heydər Əliyev bizim qəlbimizdə daim yaşayır və yaşayacaq. Gələcək nəsillər
onun həyat yolunu araşdıracaq və öyrənəcəklər. Heydər Əliyev Kremlə sancılmış türk bayrağı idi. Kremlə
sancılmış türk bayrağı - Heydər Əlirza oğlu Əliyev sonradan bütün türkdilli dövlətlərin də qürur mənbəyinə
çevrildi. Bu, həqiqətdir, bu, tarixdir.
Türk dünyasının böyük şairi Zəlimxan Yaqub ulu öndərimizə möhtəşəm əsər həsr edib. Həmin əsərdə
ümummilli liderin şəxsiyyəti, xalqa xidməti, məhsuldar fəaliyyəti poetik cizgilərlə adına layiq surətdə öz əksini
tapıb. Deyərdim, Zəlimxan Yaqub Heydər Əliyev haqqında dilə gətirilmiş ən gözəl fikirlərin müəllifidir:
...Çiçəksən, zərin gəldi,
Anasan, ərin gəldi,
Oyan, Zərifə xanım,
Oyan, Heydərin gəldi.
Saçda dən, ağlamadın,
Gözdə çən, ağlamadın.
Ona hamı ağladı,
Təkcə sən ağlamadın...
Xalqımızın ulu öndərə olan sevgisi, məhəbbəti sərhədsizdi, ölçüyəgəlməzdi. Ümummilli liderin xalq,
millət, Vətən qarşısında xidmətləri misilsizdi. Bu polad iradəli, biləyi bükülməyən insan özünü yurduna,
torpağına, Vətəninə Qurbaninin "boynu bükük bənövşəsi" kimi əymişdi. Ona görə də alnıaçıq, üzüağ, başı sonsuza
qədər uca idi.
Məktəbimizdə hər il bu ölməz şəxsiyyətin xatirəsinə həsr olunmuş müxtəlif tədbirlər keçirilir. Bu tədbirlərin
birində şagirdlərimiz "Kremlə sancılmış Türk bayrağı" adlı gözəl bir kompozisiya hazırlamışdı. Həmin
kompozisiyanın şüarı sonradan Heydər Əliyevin xatirə günləri münasibətilə keçirilən müsabiqələrin, elmitədqiqat layihələrinin şüarına çevrildi. Məktəbimiz həmişə belə tədbirlərdə fəallığı ilə seçilib, öndə olub. Sabunçu
rayonunda təşkil olunan belə tədbirlərdə də məktəbimizin hazırladığı kompozisiya həmişə orijinallığı ilə seçilib.
Bir başqa kompozisiya "Biz Vətənə Heydəri doğan qeyrət deyirik" adlanırdı. Bu kompozisiya da diqqəti çəkib,
böyük rəğbətlə qarşılanıb.
Bu gün biz qürur duyuruq ki, normal işləmək üçün bu sağlam mühiti bizə Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin
layiqli davamçısı İlham Əliyev cənabları yaratmışdır. Ölkəmizdə gedən quruculuq işləri, böyük-böyük
layihələrin, irimiqyaslı tədbirlərin həyata keçirilməsi insanı valeh edir. Ölkəmizə gələn dünyanın məşhur
adamları, qonaqlar gündən-günə gözəlləşən şəhərimizdən zövq aldıqlarını açıq şəkildə etiraf edirlər. Tezliklə
Bakımız görkəmiylə, əsrarəngiz və füsunkar gözəlliyi ilə dünyaya meydan oxuyacaqdır. Elə doğma rayonumuz
Sabunçunun özündə, xüsusilə Bakıxanov qəsəbəsində, qəsəbənin mərkəzi boyunca görülən işlər ürək açır, göz
oxşayır. Məhəl-lələr səliqə-səhmana salınıb. Uşaqların asudə vaxtının səmərəli keçməsi üçün hər cür şərait
yaradılıb. Sevindirici haldır ki, bu istiqamətində yüksək zövqlə işlər davam edir.
Ulu Öndərlə bağlı bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. 2016-cı ilin 4 apreli xalqımızın hərb tarixinə qızıl
həriflərlə yazıldı.
Ordumuz ucaltdı şöhrətini Azərbaycanın. Həmin tarixi anlarda ordumuz parladı ümid kimi, gələcək kimi,
4 aprel tarixi zəfər günümüzdə Heydər Əliyevi - Ulu Öndəri minnətdarlıqla xatırlamamaq olarmı? Fəxrlə deyə
bilərik ki, 4 aprel günlərində Ulu Öndərimizin uzaqgörən siyasəti qalib gəldi. İlham Əliyev cənablarının qeyrəti
və qətiyyəti qalib gəldi. Və ordumuz başılmazlığını sübut etdi. Böyük Zəlimxan Yaqub Ulu Öndərə həsr etdiyi
poemada necə də gözəl deyib:
Qorudun müqqədəs Azərbaycanı,
Sıyrılmış qılıncım, cəsarətimsən!
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Bu məşhur beytin mahiyyətini açmaq üçün cild-cild kitablar lazımdır. "Bakı-Ceyhan" boru xəttinə dair
müqavilənin imzalanma ərəfəsində ciddi təziyiqlər var idi. Ulu öndərin şəxsiyyəti, qətiyyəti isə bu təzyiqlərdən
yüksəkdə dayanırdı. Təzyiq göstərənlər unudurdular ki, məşhur gürcü jurnalistlərinin təbirincə desək, "Odlar
yurdu pələnginin biləkləri hələ bükülməmişdir".
Vaxtilə Məmməd Rahim yazırdı: "Qubanı, Göygölü görməmisənsə, demə ki, görmüsən Azərbaycanı". Bu
məşhur kəlamı indi belə demək lazımdır: "Başdan-başa regionlarımızı görməmisənsə, demə ki, görmüşəm
Azərbaycanı".
Böyük söz fatehi Zəlimxan Yaqub yaxşı deyir:
Baxmağa güzgüsü, aynası yoxdu,
Yüz il yaşasa da, mənası yoxdu,
Diri ölülərin dünyası yoxdu,
Bu dünya əbədi dirilərindi.
Ulu öndərimiz Heydər Əliyev də xalqımızın əbədi diri qalacaq şəxsiyyətlərindəndir. Nə qədər ki,
Azərbaycan var, Azərbaycan xalqı var, Heydər Əliyev də yaşayacaqdır!
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